
 
 
 
 

 
 
 

КОНВЕНСИЯИ ЮНЕСКО   ОИД БА  ҲИФЗИ  МЕРОСИ ФАРҲАНГИИ 
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                                                      Париж, 17 октябри соли 2003 
 



 
Конвенсияи ЮНЕСКО 

оид ба њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї 
 

Конференсияи генералии Созмони Милали Муттањид оид ба 
масъалањои маориф, илм ва фарњанг, ки минбаъд ЮНЕСКО номида 
мешавад, дар Париж аз 29 сентябр то 17 октябри соли 2003 дар иљлосияи 
сию дуюми  худ љамъ омада, 

 
санадњои мављудаи байналмилалии њуќуќї дар бораи њуќуќи инсон, аз 

љумла Эъломияи умумии њуќуќи башар аз соли 1948, Ањдномаи 
байналмилалї дар бораи њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї аз соли 
1966 ва Ањдномаи байналмилалї дар бораи њуќуќњои шаҳрвандї ва сиёсї аз 
соли 1966 –ро ба асос гирифта, 

ањамияти муњим доштани мероси ѓайримоддии фарњангиро ба сифати 
озмоиши гуногунрангии фарњангї ва кафолати рушди устувор, ки дар 
Тавсияномаи ЮНЕСКО дар бораи њифзи фолклор аз соли 1989, Эъломияи 
умумии ЮНЕСКО дар бораи гуногунрангии фарњангї аз соли 2001 ва 
Эъломияи Стамбул аз соли 2002 таъкид гардида, дар мулоќоти сеюм дар 
мизи мудаввари вазирони фарњанг ќабул шудааст,  ба инобат гирифта, 

бо дарназардошти ба њам вобаста будани мероси ѓайримоддии 
фарњангї ва мероси моддї ва табиии фарњангї, 

равандњои љањонишавї ва тањаввулоти иљтимоиро, ки барои 
барќарор намудани муколама байни љомеањо шароит фароњам оварда, дар 
баробари ин њамчун зуњуроти тањаммулнопазир, манбаи тањдиди љиддии 
таназзул, нобудшавї ва харобшавї мањсуб ёфта, мероси ѓайримоддии 
фарњангиро, аз љумла дар натиљаи норасоии маблаѓ барои њифзи чунин 
мерос фаро гирифтааст, эътироф намуда, 

саъю кўшиши њамагон барои таъмини њифзи мероси ѓайримоддии 
фарњангии инсоният ва нигаронии нисбат ба он доштаи оммаро дарк 
намуда,  

бо эътирофи он, ки иттиҳодҳо, аз ҷумла иттиҳодҳои таҳҷоӣ, гуруҳҳо 
ва, дар баъзе ҳолатҳо, шахсони алоҳида дар бунёд кардан, ҳифз намудан, 
нигоҳ доштан ва аз нав ба вуҷуд овардани мероси фарҳангии ғайримоддӣ 
нақши бузург мебозанд, боин роҳ гуногунии фарҳангиро ғанӣ мегардонанд 
ва ба эҷодиёти инсон мусоидат намуда,  

ањамияти бузург доштани фаъолияти ЮНЕСКО-ро дар тањияи 
санадњои меъёрии ба њифзи мероси фарњангї, аз љумла Конвенсия дар 
бораи њифзи мероси умумиљањонї ва табиї аз соли 1972, ќайд карда, 

дар айни замон ягон эътибори њатмї надоштани санади бисёрљонибаи 
њуќуќиро, ки ба њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї дахл дорад, таъкид 
намуда, 



ба таври самарабахш бо муќаррароти нав ѓанї гардонидан ва такмил 
додани созишномањо, тавсияномањо ва ќарордодњо дар бораи мероси 
фарњангї ва табиии ба мероси ѓайримоддии фарњангї дахлдоштаро зарур 
шуморида,  

бо дарназардошти зарурати нисбатан дарки амиќи муњим будани 
мероси ѓайримоддии фарњангї ва њифзи он, бахусус дар байни наслњои 
љавон,  

мусоидат дар рўњияи њамкорї ва кўмаки мутаќобилаи љомеаи 
байналмилалї дар якљоягї бо давлатњои аъзои Конвенсияи мазкур ба 
њифзи чунин меросро ба назар гирифта, 

дар бораи барномањои ЮНЕСКО оид ба мероси ѓайримоддии 
фарњангї, аз љумла эълон намудани шоњкорињои мероси шифоњї ва 
ѓайримоддии инсониятро зикр намуда, 

неаќши беназири мероси ѓайримоддии фарњангиро ба сифати омили 
ба наздикшавї, мубодилаи афкор ва якдигарфањмї байни инсонњо ба 
инобат гирифта,  

Конвенсияи мазкурро 17-уми октябри соли 2003 ќабул менамояд. 
 
I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ     
 

Моддаи 1-Маќсади Конвенсия 
 

Маќсадњои Конвенсияи мазкур инњоянд: 
a) њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї; 
b) эњтироми мероси ѓайримоддии фарњангии љомеањо, 
гурўњњои дахлдор ва шахсони алоњида; 
c) љалби таваљљўњ дар сатњи мањаллї, миллї ва байналмилалї 
оид ба муњим будани мероси ѓайримоддии фарњангї ва 
эътирофи мутаќобилаи он; 
d) њамкорї ва кўмаки байналмилалї. 

 
Моддаи 2- Мафњумњо 

 
Барои маќсадњои Конвенсияи мазкур:  
1. «Мероси ѓайримоддии фарњангї» урфу одат, шаклњои 

тасаввурот ва ифода, дониш ва малака, инчунин воситањо, ашё, мањсул ва 
фазои фарњангии эътирофнамудаи љомеањо, гурўњњо ва др баъзе њолатњо аз 
чониби шахсони алоњида ба сифати ќисми мероси фарњангии онњоро 
мефањмонад. Чунин мероси ѓайримоддии фарњангии аз насл ба насл 
гузаранда, аз тарафи љомеањо ва гурўњњо вобаста ба муњити зист, таъсири 
мутаќобилаи онњо бо табиат ва таърихи онњо барќарор шуда, дар онњо 
эњсоси ба худ хос ва ворисиро ташаккул дода, дар натиља ба эњтироми 
гуногунрангии фарњангї ва эљодиёти инсон мусоидат мекунад. Барои 
маќсадњои Конвенсияи мазкур танњо он мероси ѓайримоддии фарњангї ба 



инобат гирифта мешавад, ки ба санадњои мављудаи байналмилалии њуќуќї 
оид ба њуќуќи инсон ва талаботи эњтироми мутаќобила байни љомеањо, 
гурўњњо ва шахсони алоњида, инчунин рушди устувор мутобиќ гардонда 
мешаванд. 

2. «Мероси ѓайримоддии фарњангї», чи тавре он дар банди 1 
муайян гардидааст, дар соњањои зерин аён мегардад: 

a) анъанањои шифоњї ва воситањои ифода, аз љумла забон ба сифати 
дорандаи мероси ѓайримоддии фарњангї; 

b) санъатњои иљрокунандагї; 
c) урфу одат, маросимњо ва љашнњо; 
d) донишњо ва урфу одат, ки ба табиат ва сайёра мансубанд; 
e) донишњо ва малакањое, ки ба њунарњои анъанавї мансубанд. 
3. «Њифз» андешидани тадбирњоро бо маќсади таъмини фаъолияти 

мероси ѓайримоддии фарњангї, аз љумла мушаххасгардонї, њуљљатнок 
гардондан, тадќиќот, њифз, нигањдорї, тарѓиботи он, баланд бардоштани 
наќши он, интиќоли он, асосан ба воситаи таъсиси расмї ва ѓайрирасмї, 
инчунин азнавсозии љанбањои нави чунин меросро мефањмонад. 

4. «Давлатњои аъзо» давлатњоеро мефањмонад, ки ба Конвенсияи 
мазкур алоќаманд буда, нисбати онњо Конвенсия эътибор дорад. 

5. Конвенсияи мазкур  дар шакли mutatis mutandis  нисбати њудуде, 
ки дар моддаи 33 нишон дода шудааст ва бо шартњои муайянамудаи ин 
мода аъзои он мегарданд, татбиќ карда мешавад. Вобаста ба ин ифодаи 
«давлатњои аъзо» инчунин нисбати њамин њудуд дахл дорад. 

 
Моддаи 3- Иртибот бо санадњои дигари њуќуќии байналмилалї 

 
Ягон мафњуми Конвенсияи мазкур наметавонад ба сурати зайл 
маънидод карда шавад: 

a) њамчун таѓйирдињандаи маќом ё пасткунандаи дараљаи њифзи 
сарватњое, ки дар чањорчўбаи Конвенсия дар бораи њифзи мероси 
фарњангї ва табиї аз соли 1972 мероси умумиљањонї эътироф 
гардидаанд ва бо онњо ин ва ё он унсури мероси ѓайримоддии 
фарњангї алоќаманд аст; ё 

b)  њамчун дахолаткунанда ба њуќуќ ва ўњдадорињои давлатњои аъзо, ки 
аз њама гуна санадњои байналмилалии њуќуќї бармеоянд ва ба 
њуќуќи моликияти зењнї ё ба истифодаи захирањои биологї ва 
экологї, ки онњо иштирокчиёнашон мебошанд, мансубанд. 

 
II. МАЌОМОТИ КОНВЕНСИЯ 
 

Моддаи 4-Ассамблеяи генералии давлатњои аъзо 
Тибќи Конвенсияи мазкур Ассамблеяи генералии давлатњои аъзо таъсис 

дода мешавад, ки минбаъд «Ассамблеяи генералї» номида мешавад. 
Ассамблеяи генералї маќоми кулли Конвенсияи мазкур мебошад. 



1. Ассамблеяи генералї дар иљлосияњои навбатї дар ду сол як 
маротиба љамъ мегардад. Он метавонад дар иљлосияњои ѓайринавбатї љамъ 
ояд, агар бо хоњиши Кумитаи байнињукуматї оид ба њифзи мероси 
ѓайримоддии фарњангї, ё бо хоњиши на камтар аз сеяки давлатњои аъзо   
чунин ќарор ќабул кунад. 

2. Ассамблеяи генералї Ќоидањои расмиёти худро ќабул мекунад. 
 
Моддаи 5 - Кумитаи байнињукуматї оид ба њифзи мероси ѓайримоддии 
фарњангї  

  
1. Тибќи Конвенсияи мазкур дар назди ЮНЕСКО Кумитаи 

байнињукуматї оид ба њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї таъсис дода 
мешавад, ки минбаъд «Кумита» номида мешавад. Кумита аз намояндагони 
18 давлати аъзо иборат мебошад, ки аз љониби давлатњои аъзои дар 
Ассамблеяи генералї љамъомада, пас аз эътибор пайдо кардани 
Конвенсияи мазкур мутобиќи моддаи 34 интихоб гардидаанд. 

2. Шумораи давлатњои аъзои ин Кумита то ба 24-то зиёд мегардад, 
дар њоле ки шумораи давлатњои аъзои Конвенсия ба 50-то мерасад. 
 
Моддаи 6- Интихобот ва мўњлати ваколати давлатњои аъзои Кумита 
 

1.  Интихоботи давлатњои аъзои Кумита мутобиќи принсипњои 
таќсимоти боадолати љуѓрофї ва ротатсияи одилона сурат мегирад. 

2. Давлатњои аъзои  Кумита ба мўњлати дар чор сол як маротиба аз 
љониби давлатњои аъзои  Конвенсия, ки дар Ассамблеяи генералї љамъ 
омадаанд, интихоб мегарданд. 

3. Аммо мўњлати ваколатњои нисфи давлатњои аъзои  Кумита, ки дар 
рафти интихоботи   якум интихоб гардидаанд, ду солро ташкил медињад. 
Ин давлатњо аз рўи ќуръа дар љараёни интихоботи якум муайян карда 
мешаванд. 

4. Дар њар ду сол Ассамблеяи генералї њайати давлатњои аъзои  
Кумитаро нав менамояд. 

5. Он низ чунин теъдоди давлатњои аъзои Кумитаро, ки барои пур 
намудани љойњои холї заруранд, интихоб менамояд. 

6. Давлати аъзои  Кумита наметавонад дар ду мўњлати ваколат 
интихоб гардад.   

7. Давлатњои аъзои  Кумита ба сифати намояндагони худ шахсонеро 
интихоб менамоянд, ки дар соњањои мероси ѓайримоддии фарњангї 
салоњият доранд.     

     
Моддаи 7- Вазифањои Кумита 

 
Бе мањдуд намудани ўњдадорињои муќаррарнамудаи Конвенсияи 

мазкур, вазифањои конвенсия инњоро дар бар мегирад: 



 
a) мусоидат ба ноилшавї ба маќсадњои конвенсия, њавасмандгардонї 

ва таъмини мониторинги иљрои он; 
b) додани машваратњо оид ба таљрибаи пешќадам ва омодасозии 

тавсияњо дар бораи тадбирњо оид ба њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї; 
c) тањия ва пешнињод љињати тасдиќ ба ассамблеяи генералї лоињаи 

наќшаи истифодаи маблаѓњои фонд мутобиќи моддаи 25; 
d) љустуљў намудани роњњои афзоиши захирањои фонд ва бо ин 

маќсад ќабул намудани чорањои зарурї тибќи моддаи 25; 
e) тањия ва пешнињод ба тасдиќи Ассамблеяи генералї барои 

роњбарии самарабахш оид ба иљрои  Конвенсия; 
f) баррасии гузоришњои давлатњои аъзо  ва хулосабарории онњо 

барои Ассамблеяи генералї; 
g) баррасии дархостњои аз љониби давлатњои аъзо  пешнињодшаванда 

ва ќабули ќарорњо мутобиќи меъёрњои холисонаи тањиянамудаи Кумита ва 
тасдиќкардаи Ассамблеяи генералї, ки ба инњо дахл доранд: 

i. ба рўйхат дохил намудан ва интихоби пешнињодњои дар 
моддањои 16, 17 ва 18 зикршуда; 

ii. пешнињоди кўмаки байналмилалї мутобиќи моддаи 22. 
 
Моддаи 8-Усулњои кори Кумита 
 

1. Кумита ба Ассамблеяи генералї њисобот медињад. Он ба 
Ассамблеяи генералї гузоришњородб фаъолияти худ ва ќарорњои 
ќабулнамудааш пешнињод мекунад. 

2. Кумита Ќоидањои расмиёти худро бо љонибдории аксарият, ки 
аз се ду њиссаи аъзои онро ташкил медињад, ќабул менамояд. 

3. Кумита метавонад муваќќатан маќомоти махсуси машваратї, ки 
барои иљрои вазифањои дар наздаш гузошташуда зарур мешуморад, таъсис 
дињад. 

4. Кумита метавонад дар љаласањои худ њар гуна маќомоти 
давлатї ва хусусї, инчунин њама гуна шахсони алоњидаро, ки дорои 
салоњияти эътирофгардида дар соњаи мероси ѓайримоддии фарњангї 
мебошанд, даъват созад. 
 
Моддаи 9-  Намояндагии созмонњои машваратї 

 
1. Кумита ба баррасии Ассамблеяи генералї пешнињодотро дар 

бораи намояндагї кардани ташкилотњои ѓайрињукуматї, ки дорои 
салоњияти эътирофгардида дар соњаи мероси ѓайримоддии фарњангї 
мебошанд, пешнињод менамояд. Нисбати Кумита ин ташкилотњо вазифањои 
машваратиро анљом медињанд. 



2. Кумита ба баррасии Ассамблеяи генералї инчунин 
пешнињодотро дар бораи меъёрњо ва шароити намояндагии мазкур 
пешнињод месозад. 
 
Моддаи 10-Котибот 
 

1. Котиботи ЮНЕСКО ба Кумита кўмак мерасонад. 
2. Котибот њуљљатњоро барои Ассамблеяи генералї ва Кумита, 

инчунин лоињањои рўзномањои љаласањои онњоро тањия намуда, иљрои 
ќарорњои ќабулнамудаи онњоро таъмин месозад.  

 
III. ЊИФЗИ МЕРОСИ ЃАЙРИМОДДИИ ФАРЊАНГЇ ДАР 

САТЊИ МИЛЛЇ 
 

Моддаи 11- Наќши давлатњои аъзо   
 
Ба њар кадоме аз давлатњои аъзо  зарур аст, ки: 
 

a) Барои таъмини њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї, ки дар 
ќаламрави он ќарор дорад, чорањои зарурї андешад; 

b) Дар доираи чорањо оид ба њифз, ки дар банди 3 моддаи 2, зикр 
шудаанд, мушаххас ва муайян намудани унсурњои гуногуни 
мероси ѓайримоддии фарњангї, ки дар ќаламрави он мављуд аст, 
бо иштироки љомеањо, гурўњњо ва ташкилотњои дахлдори 
ѓайрињукуматї. 

 
Моддаи 12-Номгў   

 
1. Барои таъмини мушаххасгардонї бо маќсади њифз њар як давлати 

аъзо бо дарназардошти вазъи баамаломада як ва ё якчанд номгўи мероси 
ѓайримоддии фарњангии дар ќаламрави он мављудбударо тартиб медињад. 
Чунин номгў бояд мунтазам аз нав карда шавад. 

2. Њангоми пешнињоди гузориш ба Кумита мувофиќи моддаи 29, њар 
як давлати аъзо оид ба ин номгў иттилооти дахлдор медињад. 
 
Моддаи 13-Чорањои дигари њифз   
 
 Барои таъмини њифз, Рушд ва баланд бардоштани наќши мероси 
ѓайримоддии фарњангї, ки дар ќаламрави он ќарор дорад, њар як давлати 
аъзо саъю кўшиш менамояд, ки: 

a) ќабули сиёсати ягонае, ки ба баланд бардоштани наќши мероси 
ѓайримоддии фарњангї дар љамъият ва дохил намудани њифзи ин 
мерос ба барномаи банаќшагирї нигаронида шудааст; 



b) муайянсозї ё ташкили як ё якчанд маќомоти салоњиятдор оид ба 
њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї, ки дар ќаламрви он ќарор 
дорад; 

c) мусоидат ба тадќиќоти илмї, техникї ва санъатшиносї, инчунин 
тањияи усулњои илмию тадќиќотї бо маќсади њифзи самарабахши 
мероси ѓайримоддии фарњангї, аз љумла мероси ѓайримоддии 
фарњангии зери хатар ќарордошта; 

d) ќабули чорањои дахлдори њуќуќї, техникї, маъмурїва молиявї, 
ки ба инњо равона гардидаанд: 

i) мусоидат ба ташкил ё тањкими муассисањо оид ба тарбияи 
кадрњо дар соњаи дар соњаи идораи мероси ѓайримоддии 
фарњангї, инчунин интиќоли ин мерос тавассути форумњо 
ва фазои барои пешнињод ва ифодаи он таъингардида; 

ii) таъмини дастрасї ба мероси ѓайримоддии фарњангї бо 
риояи амалияи ќабулгардида, ки тартиби дастрасиро ба ин 
ё он љанбаи чунин мерос муайян мекунад; 

iii)  ташкили муассисае, ки ба њуљљатгузорї оид ба мероси 
ѓайримоддии фарњангї ва осонгардонии дастрасї ба он 
машѓул аст. 

 
Моддаи 14-Маориф, баланд бардоштани сатњи маърифатнокии љамъият ва 
тањкими иќтидорњо 
 
Њар як давлати аъзо, тамоми воситањои дар ихтиёраш ќарор доштаро 
истифода бурда, саъю кўшиши худро равона месозад ба: 
 

a) таъмини эътироф, эњтиром ва баланд бардоштани наќши мероси 
ѓайримоддии фарњангї дар љамъият, аз љумла ба воситаи: 

i) барномањо дар соњаи маориф,  баланд бардоштани сатњи 
маърифатнокї ва иттилоотонии љамъият, аз љумла љавонон; 
ii) барномањои мушаххас дар соњаи маориф ва тарбияи 
кадрњо, ки барои љомеањо ва гурўњњои гуногун таъин 
гардидаанд; 
iii) чорабинињо оид ба тањкими иќтидор дар соњаи њифзи 
мероси ѓайримоддии фарњангї, ки аз љумла ба масъалањои 
идоракунї ва тадќиќоти илмї вобастаанд; 
iv) воситањои ѓайрирасмии додани дониш; 

b) иттилоотонии љамъият дар бораи хатарњое, ки ба чунин мерос 
тањдид мекунанд, инчунин дар бораи чорабинињое, ки барои иљрои 
Конвенсияи мазкур анљом дода мешаванд; 
c) мусоидат ба соњаи маориф оид ба масъалањои њифзи фазои табиї 
ва љойњои таърихї, ки мављудияти онњо барои ифодаи мероси 
ѓайримоддии фарњангї зарур аст. 

 



Моддаи 15-Иштироки љомеањо, гурўњњи алоњида 
 
 Дар доираи фаъолияти худ оид ба њифзи мероси ѓайримоддии 
фарњангї њар як давлати аъзо барои аз рўи имконият таъмин намудани 
иштироки васеи љомеањо, гурўњњо, дар њолатњои дахлдор, шахсони алоњида, 
ки ба ташкил, нигањдорї ва интиќоли чунин мерос саъю кўшиш намуда, 
инчунин онњоро барои идоракунии чунин мерос фаъолона даъват 
менамояд. 
 
IV. ЊИФЗИ  МЕРОСИ ЃАЙРИМОДДИИ ФАРЊАНГЇ ДАР САТЊИ 
БАЙНАЛМИЛАЛЇ  
 
Моддаи 16- Рўихати пешнињодшавандаи мероси ѓайримоддии фарњангии 
инсоният 
 

1. Барои таъмини аёнияти зиёди мероси ѓайримоддии фарњангї, 
мусоидат ба дарки амиќи ањамияти он ва дастгирии муколама дар асоси 
эњтироми гуногунрангии фарњангї, Кумита бо пешнињоди давлатњои аъзои 
дахлдор, Рўйхати пешнињодшавандаи мероси ѓайримоддии фарњанги 
инсониятро тартиб дода, онро аз нав тањия ва ба табъ мерасонад.  

2. Кумита меъёрњои тартибдињї, азнавсозї ва нашри Рўйхати 
пешнињодшавандаро љињати тасдиќ ба Ассамблеяи генералї пешнињод 
менамояд. 
 
Моддаи 17- Рўйхати мероси ѓайримоддии фарњангї, ки ба њифзи фаврї 
эњтиёљ доранд  
 

1. Бо маќсади андешидани чорањои дахлдори оид ба њифз Ассамблеяи 
генералї Кумита Рўйхати мероси ѓайримоддии фарњангї, ки ба њифзи 
фаврї эњтиёљ доранд, тартиб медињад, аз нав месозад ва ба табъ мерасонад 
ва чунин меросро ба ин Рўйхат бо хоњиши давлати аъзои дахлдор шомил 
мегардонад.   

2. Кумита меъёрњои тартибдињї, азнавсозї ва ба табъ расонидани 
Рўхати мазкурро тањия ва пешнињод месозад. 

3. Дар њолатњои фавќулодда таъљилї будан, меъёрњои холисона, ки 
онњоро Ассамблеяи генералї дар асоси пешнињоди Кумита тасдиќ 
менамояд, унсури мероси дахлдорро он метавонад дар машварат бо 
давлати аъзои манфиатдор ба Рўйхати дар банди 1 зикршуда шомил 
намояд.     
 Моддаи 18 - Барномањо, лоињањо ва чорабинињо оид ба њифзи мероси 
ѓайримоддии фарњангї  

 
1. Дар асоси таклифњои аз љониби давлатњои аъзо  

пешнињодшаванда, ва мутобиќи меъёрњои тањиянамудаи Кумита, ки аз 



љониби Ассамблеяи генералї тасдиќ шудаанд, барои амалисозии 
барномањои миллї, фаръии минтаќавї ва минтаќавї, лоињањо ва 
чорабинињо оид ба њифзи мерос Кумита интихоби мунтазам мегузаронид, 
ки барои бењтар шудани принсипњо ва маќсадњои Конвенсияи мазкурро, бо 
дарназардошти эхтиёљоти махсуси кишварњои рў ба инкишоф  инъикос 
менамоянд. 

2. Бо ин маќсад он дархостњоро барои расонидани кўмаки 
байналмилалї, ки аз љониби давлатњои аъзо  барои пешнињоди чунин 
таклифњо мухтасаран ифода ёфтааст,  ќабул, баррасї ва тасдиќ менамояд. 

3. Кумита амалисозии барномањо, лоињањо ва чорабинињои 
зикршударо тавассути пањн намудани таљрибаи шаклан бењтарин, ки аз 
љониби онњо муайян карда мешавад,  ба роњ мемонад. 
 
V.ЊАМКОРЇ ВА КЎМАКИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ  
 
Моддаи 19-Њамкорї 
 

1. Барои маќсадњои Конвенсияи мазкур њамконрии байналмилалї, аз 
љумла инњоро дар бар мегирад: мубодилаи иттилоот ва таљриба, 
ташаббусњои муштарак, инчунин ташкили механизми расонидани кўмак ба 
давлатњои аъзо ва саъю кўшишњои онњо, ки ба њифзи мероси ѓайримоддии 
фарњангї нигаронида шудаанд. 

2. Бе расонидани зарар ба муќаррароти ќонунгузории миллии онњо 
ва меъёрњои њуќуќи муќаррарї ва амалия давлатњои аъзо эътироф 
менамоянд, ки њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї барои инсоният дорои 
манфиати умум мебошад ва ба ин маќсадонњо ўњдадор мешаванд, ки дар 
сатњњои дуљониба, фаръии минтаќавї, минтаќавї ва байналмилалї 
њамкорї намоянд. 
 
Моддаи 20- Маќсади кўмакњои байналмилалї  
 
Кўмаки байналмилалї бо маќсадњои зерин метавонад дода шавад: 
 
a) њифзи меросе, ки ба Рўйхати мероси ѓайримоддии фарњангї, ки њифзи 
фаврї эњтиёљ доранд; 
b) тањияи номгў дар мазмуни моддањои 11 ва 12; 
c) дастгирии барномањо, лоињањо ва чорабинињо, ки дар сатњњои миллї, 
фаръии минтаќавї ва минтаќавї  анљом дода мешаванд ва ба њифзи мероси 
ѓайримоддии фарњангї равона гардидаанд; 
d) њама гуна маќсади дигаре, ки Кумита метавонад зарур шуморад.  
 
Моддаи 21-Шаклњои кўмаки байналмилалї  
 



Кўмаки ба давлати аъзо аз љониби Кумита расонидашаванда, тавассути 
роњбарии самарабахш, ки дар моддаи 7, инчунин дар созишномаи дар 
моддаи 24 пешбинишуда,  зикр шудааст, ба танзим дароварда мешавад ва 
он метавонад дар шаклњои зерин бошад:   
 
a) тадќиќоте, ки ба љанбањои гуногуни њифз дахл дорад; 
b) хизматрасонї ба коршиносон ва дорандагони мероси ѓайримоддии 
фарњангї; 
c) омодасозии њама гуна њайати кормандон; 
d) тањияи чорањои меъёрї ва чорањои дигар; 
e) ташкил ва таъмини фаъолияти инфрасохторњо; 
f) пешнињоди таљхизот ва ноу-хау; 
g) шаклњои дигари кўмаки молиявї ва техникї, аз љумла дар њолатњои 
муайян, додани вомбаргњо бо фоизњои паст ва хайрия. 
 
Моддаи 22- Шартњои пешнињоди кўмаки байналмилалї   
 

1. Кумита расмиёти баррасии дархостњоро барои кўмаки 
байналмилалї муќаррар менамояд ва чунин љанбањои дархостњои 
зикршуда, ба монанди чорањои пешбинишавандаи барои амал ва 
бањодињии харољоти ба онњо вобаста зарурро аниќ месозад. 

2. Дар њолатњои фаврї дархост барои гирифтани кўмакро Кумита ба 
таври афзалиятнок баррасї менамояд. 

3. Бо маќсади ќабули ќарор Кумита чунин тадќиќотњо ва 
машваратњое мегузаронад, ки онњоро зарур мешуморад. 
Моддаи 23-Дархостњо барои кўмаки байналмилалї  
 

1. Њар як давлати аъзо метавонад ба Кумита дархостро барои кўмаки 
байналмилалї оид ба њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї, ки дар 
ќаламрави он ќарор дорад, пешнињод намояд. 

2. Чунин дархост метавонад дар якљоягї бо ду ва ё зиёда давлатњои 
аъзо  пешнињод карда шавад. 

3. Дар дархост иттилооти дар банди 1 моддаи 22 пешбинишуда ва 
њуљљатњои зарурї дохил карда мешаванд. 
 
Моддаи 24 - Наќши давлатњои аъзо, ки бенефитсиар мебошанд     
 

1. Мутобиќи муќаррароти Конвенсияи мазкур кўмаки 
байналмилалии пешнињодшаванда, дар созишномаи байни давлати аъзо, ки 
бенефитсиар мебошад ва Кумита ба танзим дароварда мешавад. 

2. Чун ќоидаи умумї, давлати аъзо, ки бенефитсиар мебошад, 
вобаста ба маблаѓњои дар ихтиёраш дошта, дар пўшонидани харољоти ба 
чорањои њифз алоќаманд, ки барои онњо њамчун кўмаки байналмилалї 
пешнињод мешавад,  иштирок менамояд. 



3. Давлати аъзо, ки бенефитсиар мебошад, ба Кумита гузориш дар 
бораи истифодаи кўмаки бо маќсади њифзи мероси ѓайримоддии фарњангї 
расонидашавандаро пешнињод менамояд. 
 
VI. ФОНДИ МЕРОСИ ЃАЙРИМОДДИИ ФАРЊАНГЇ  
 
Моддаи 25-  Хусусият ва захирањои Фонд 
 

1. Тибќи Конвенсияи мазкур «Фонди мероси ѓайримоддии фарњангї» 
таъсис дода мешавад, ки минбаъд «Фонд» номида мешавад. 

2. Ин Фонд мутобиќи Муќаррарот дар бораи маблаѓњои ЮНЕСКО  
фонди маќсаднок мебошад. 

3. Воситањои Фондро инњо ташкил медињанд: 
a) пардохтњои давлатњои аъзо;  
b) маблаѓњои барои ин маќсад људонамудаи Конференсияи генералии 
ЮНЕСКО; 
c) пардохтњо, хайрия ё амволи васиятшуда, ки аз тарафи инњо метавонанд 
дода  шаванд: 

i) дигар давлатњо; 
ii) ташкилотњо ва барномањои сохторњои Созмони Милали 

Муттањид, аз љумла Барномаи рушди Созмони Милали 
Муттањид ва дигар созмонњои байналмилалї; 

iii)  маќомоти давлатї ё маќомоти хусусї ё шахсони алоњида. 
d) њама гуна фоизњои њисобкардашуда дар маблаѓњои ин Фонд; 
e) маблаѓњои пардохтњо ва даромад аз чорабинињои ба фоидаи Фонд 
ташкил кардашуда; 
f) њама гуна дигар маблаѓњои дар  Низомномаи дар бораи Фонд 
пешбинишуда, ки аз тарафи Кумита тањия гардидааст.    

4. Кумита дар бораи истифодаи маблаѓњо дар асоси нишондодњои 
роњбарикунандаи Ассамблеяи генералї ќарор ќабул мекунад. 

5. Кумита метавонад пардохтњо ва кўмакњоро дар дигар шаклњои 
барои маќсадњои умумї ва мушаххас таъингардида, ки ба лоињањои 
алоњида алоќаманданд, ба шарти он ки чунин лоињањо агар аз тарафи 
Кумита маъќул доиста шаванд, ќабул намояд. 

6. Гузаронидани пардохтњо ба Фонд наметавонад ба ягон шарти 
сиёсї, иќтисодї ва шартњои дигар, ки ба маќсади пешгирифтаи Конвенсияи 
мазкур мутобиќ нестанд, вобаста карда шавад. 
 
Моддаи 26- Пардохтњои давлатњои аъзо ба Фонд 
 

1. Бе расонидани зарар барои њар гуна пардохти иловагии ихтиёрї, 
давлатњои аъзои Конвенсияи мазкур ўњдадоранд, ки ба Фонд аќаллан дар 
ду сол як маротиба пардохтњо супоранд, ки маблаѓи онњо аз рўи меъёри 
фоизи ягонаи нисбати њамаи давлатњо татбиќшаванда њисоб карда шуда, аз 



љониби Ассамблеяи генералї муайян мегардад. Ќарори Ассамблеяи 
генералї оид ба ин масъала бо овоздињии аксарияти дар овоздињї 
иштироккунандаи давлатњои аъзо, ки тибќи муќаррароти дар банди 2 
њамин модда пешбинигардида дархост накарда буданд, ќабул карда 
мешавад. Ба њељ ваљњ пардохти мазкури давлати аъзо аз 1%-и пардохти он 
ба буљети муќаррарии ЮНЕСКО зиёд намебошад. 

2. Вале њар кадом давлате, ки дар моддаи 31 ё дар моддаи 33 
Конвенсияи мазкур зикр шудааст, дар лањзаи барои нигоњдорї супоридани 
тасдиќнома  ё њуљљат дар бораи ќабул, тасдиќ ё њамроњшавї метавонад 
дархост намояд, ки он ба муќаррароти банди 1 моддаи мазкур вобаста 
намебошад. 

3. Давлати аъзои Конвенсияи мазкур, ки тибќи муќаррароти 
пешбининамудаи банди 2 њамин модда  дархост намудааст, саъю кўшиши 
худро ба он равона месозад, ки дархости худро бо огоњ намудани 
Директори генералии ЮНЕСКО  аз ин хусус бозпас гирад. Вале бозпас 
гирифтани дархост нисбати пардохте, ки аз ин давлат  бояд гирифта шавад, 
танњо аз санаи кушодашавии иљлосияи ояндаи Ассамблеяи генералї 
эъхтибор пайдо мекунад. 

4. Барои он ки Кумита фаъолияти худро самарабахш ба роњ монад, 
пардохтњои давлатњои аъзои Конвенсияи мазкур, ки тибќи муќаррароти 
пешбининамудаи банди 2 њамин модда дархост карда буданд, бояд ба таври 
мунтазам, аќаллан дар ду сол як маротиба бояд супорида шуда, аз рўи 
имконият ба маблаѓи пардохтњое, ки онњо мебоист дар сурати ба 
муќаррароти банди 1 њамин модда вобаста будан месупурданд, наздик 
карда шаванд. 

5. Њар кадом давлати аъзои Конвенсияи мазкур, ки аз рўи 
пардохтњои њатмї ё ихтиёрии худ барои соли љорї ва соли таќвимии 
бевосита пеш аз он буда ќарздор аст, наметавонад узви Кумита интихоб 
гардад; ин муќаррарот нисбати интихоботи аввал татбиќ намегардад. 
Ваколати чунин давлат, ки аллакай узви Кумита мебошад, дар лањзаи 
фарорасии њама гуна интихобот, ки дар моддаи 6 Конвенсияи мазкур 
пешбинї шудааст, ба итмом мерасад. 
 
Моддаи 27- Пардохтњои иловагии ихтиёрї ба Фонд 
 
Давлатњои аъзо, ки хоњиши супоридани пардохтњои ихтиёриеро доранд, ки 
нисбат ба онњо пардохтњои дар моддаи 26 пешбинишуда иловагї ба шумор 
мераванд,  дар ин бора њарчи зудтар ба Кумита бояд иттилоъ дињанд, то ин 
ки он фаъолияти худро ба таври дахлдор ба роњ монад. 
 
Моддаи 28- Ширкатњои байналмилалї оид ба љамъоварии маблаѓњо 
 



Давлатњои аъзо аз рўи имконият ба ширкатњои байналмилалї љињати 
љамъоварии маблаѓњо барои Фонд, ки тањти сарпарастии ЮНЕСКО 
ташкил карда мешавад, мадад мерасонанд. 
 
VII. ГУЗОРИШЊОИ ҲИСОБОТӢ  
 
Моддаи 29-Гузоришњои давлатњои аъзо   
 

Давлатњои аъзо дар шакл ва давраи муайяннамудаи Кумита, дар 
бораи муќаррароти ќонунгузорї ва танзимкунанда ё дигар чорањои аз 
љониби онњо бо маќсади иљрои Конвенсияи мазкур пешбинишуда, ба 
Кумита гузоришњо пешнињод менамоянд. 
 
Моддаи 30 - Гузоришњои Кумита 
 

1. Кумита дар њар як иљлосияи Ассамблеяи генералї гузориш 
пешнињод менамояд, ки он дар асоси фаъолияташ ва гузоришњои давлатњои 
аъзои  дар моддаи 29  зикршуда тањия мегардад. 

2. Ин гузориш ба маълумоти Конференсияи генералии ЮНЕСКО 
расонида мешавад. 
 
 
VIII. МУЌАРРАРОТИ  ГУЗАРАНДА 
 
Моддаи 31-Робита бо эълон намудани шоњкорињои шифоњї ва мероси 
ѓайримоддии фарњангї 
 

1. Кумита ба Рўйхати пешнињодшавандаи мероси ѓайримоддии 
фарњангии инсоният шоњкорињои мероси шифоњї ва ѓайримоддии 
инсониятро, ки то эътибор пайдо кардани Конвенсияи мазкур эълон 
гардидаанд, дохил менамояд. 

2. Дохил намудани шоњкорињои мазкур ба Рўйхати 
пешнињодшавандаи мероси ѓайримоддии фарњангии инсоният ба њељ ваљњ 
меъёрњои мутобиќи банди 2 моддаи 16 муќарраршавандаро, ки барои дар 
оянда дохил кардан мувофиќ аст, пешакї муайян намесозад. 

3. Пас аз эътибор пайдо кардани Конвенсияи мазкур барои  эълон 
намудан ягон кор гузаронида намешавад.  
 
IX. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ 

 
Моддаи 32- Баимзорасонї, ќабул ва тасдиќ 
 



1. Конвенсияи мазкур аз љониби давлатњои аъзои ЮНЕСКО бо 
тартиби пешбининамудаи расмиёти конститутсионии дахлдор ба имзо 
расида, ќабул ва тасдиќ карда мешавад. 

2. Тасдиќномањо, њуљљатњо дар бораи ќабул ва тасдиќ барои 
нигањдорї ба Директори генералии ЮНЕСКО супорида мешаванд. 
 
Моддаи 33-Њамроњшавї 
 

1. Конвенсияи мазкур барои њамроњшавии њамаи давлатњое, ки аъзои 
ЮНЕСКО намебошанд ва Конференсияи генералии Ташкилот барои 
њамроњшавї ба ин Конвенсия онњоро пешнињод менамояд, љињати 
њамроњшавї кушода аст. 

2. Конвенсияи мазкур инчунин барои њамроњшавии њудудњое, ки 
дорои худидораи комили дохилї буда, аслан аз љониби Созмони Милали 
Муттањид эътироф гардида, вале мутобиќи Резолютсияи Асамблеяи 
генералии СММ 1514 (XV) истиќлолияти пурра ба даст наовардаанд ва дар 
масъалањои танзимкунандаи Конвенсияи мазкур, аз љумла салоњият оид ба 
бастани шартномањо, ки ба чунин масъала дахл доранд,  барои њамроњшавї 
кушода аст. 

3. Њуљљат дар бораи њамроњшавї барои нигањдорї ба Директори 
генералии ЮНЕСКО супорида мешаванд. 
 
 
Моддаи 34- Эътибор пайдо кардан 
 
Конвенсияи мазкур баъд аз се моњи аз рўзи барои нигањдорї супурдани 
тасдиќномаи сиюм ё њуљљат дар бораи ќабул, тасдиќ ё њамроњшавї эътибор 
пайдо мекунад, вале танњо нисбати он давлатњое, ки барои нигањдорї 
тасдиќномањо ё њуљљатњои худро дар бораи ќабул, тасдиќ ё њамроњшавї дар 
њамон рўз ё пештар супоридаанд. Нисбати њама гуна дигар давлати аъзо 
Конвенсия баъд аз се моњ аз рўзи барои нигањдорї супоридани тасдиќнома 
ё  њуљљатњо дар бораи ќабул, тасдиќ ё њамроњшавї эътибор пайдо мекунад. 
 
Моддаи 35- Системањои федеративї ё ѓайриунитарии конститутсионї 
 
Муќаррароти зерин нисбати давлатњои аъзо, ки сохти федеративї ё 
ѓайриунитарии конститутсионї доранд, татбиќ карда мешаванд: 
 
a) оид ба муќаррароте, ки ба Конвенсияи мазкур дахл дошта, истифодаи 
онњо ба ваколати њокимияти ќонунгузории федералї вобаста буда, 
ўњдадорињои њукумати федералї ва марказї айнан чун ўњдадорињои 
давлатњои аъзо, ки давлатњои федеративї нестанд,  мебошанд; 
b) оид ба муќаррароте, ки ба Конвенсияи мазкур дахл дошта, истифодаи 
онњо ба ваколати штатњои алоњидаи ба федератсия дохилбуда, вилоятњо, 



музофотњо ё кантонњо, ки мутобиќи системаи конститутсионалии дар он  
мављуда вобаста буда, ба андешидани чорањои ќонунгузорї ўњдадор 
нестанд, њукумати федералї муќаррароти мазкурро ба маълумоти  
њокимияти салоњиятдори штатњо, вилоятњо, музофотњо ё кантонњо бо 
тавсияњо дар хусуси ќабули онњо мерасонад. 
 
Моддаи 36-Бекор кардан 
 

1. Њар як давлати аъзо метавонад Конвенсияи мазкурро бекор кунад. 
2.  Бекор кардан бо санади хаттї эълон карда шуда, он барои 

нигањдорї ба Директори генералии ЮНЕСКО супорида мешавад. 
3. Бекор кардан баъд аз гузаштани дувоздањ моњ пас аз санаи 

гирифтани санад дар хусуси бекоркунї эътибор пайдо мекунад. Он ба њељ 
ваљњ ўњдадорињои молиявиро, ки  ба худ давлати аъзои бекоркунанда ќабул 
менамояд, то санаи эътибор пайдо кардани хориљшавї аз Конвенсия, 
таѓйир намедињад. 
 
Моддаи 37-Вазифањои мањфуздоранда 
 
Директори генералии ЮНЕСКО, њангоми ба сифати мањфуздорандаи 
Конвенсияи мазкур баромад кардан, давлатњои аъзои Ташкилотро, ки 
аъзои Ташкилоти дар моддаи 33 зикршуда, инчунин аъзои Созмони 
Милали Муттањид нестанд, дар хусуси супоридани тамоми тасдиќномањо, 
њуљљатњо дар бораи ќабул, тасдиќ ё њамроњшавї, ки дар моддањои 32 ва 33, 
инчунин дар бораи бекоркунї, ки дар моддаи 36 зикр ёфтаанд, иттилоъ 
месозад. 
 
Моддаи 38- Тасњењот 
 

1. Давлати аъзо метавонад тавассути иттилои хаттї, ки ба Директори 
генералии ЮНЕСКО ирсол шудааст, тасњењотро барои ворид намудан ба 
Конвенсияи мазкур пешнињод намояд. Директори генералї чунин 
иттилоъро ба тамоми давлатњои аъзо  мефиристад. Агар дар давоми шаш 
моњ аз санаи ирсоли иттилои мазкур давлатњои аъзо барои ин пешнињод 
љавобњои мусбат фиристанд, Директори генералї онњоро ба иљлосияи 
навбатии Ассамблеяи генералї барои баррасї ва имконияти ќабул кардан 
пешнињод менамояд. 

2. Тасњењот бо овоздињии аз се ду њиссаи њозирин ва иштирокчиёни 
давлатњои аъзо ќабул карда мешавад. 

3. Тасњењот ба Конвенсияи мазкур баъд аз ќабул кардани онњо аз 
љониби давлатњои аъзо тасдиќ, ќабул, тасвиб ё њамроњ карда мешавад.  

4. Тасњењот танњо нисбати давлатњое, ки ин онро ба Конвенсияи 
мазкур тасвиб, ќабул ва тасдиќ кардаанд, ё ба онњо пас аз се моњи барои 
нигањдорї додани њуљљатњои дар банди 3 моддаи зикршуда, аз љониби аз се 



ду њиссаи давлатњои аъзо њамроњ шудаанд, эътибор пайдо мекунад. 
Минбаъд барои њар кадом давлати аъзо, ки тасњењотро тасвиб, ќабул ё онро 
њамроњ мекунад, тасњењоти мазкур баъд аз се моњи аз рўзи барои нигањдорї 
супоридани њуљљати он дар бораи тасдиќ, тасвиб, ќабул ё њамроњшавї аз 
љониби давлати аъзо эътибор пайдо мекунад. 

5. Расмиёти дар бандњои 3 ва 4 муќарраршуда, нисбати тасњењоти ба 
моддаи 5 воридшаванда, ки ба шумораи давлатњои аъзои Кумита дахл 
доранд, татбиќ карда намешавад. 

6. Давлате, ки узви Конвенсияи мазкур мегардад, пас аз эътибор 
пайдо кардани тасњењот мутобиќи банди 4 моддаи мазкур, агар он дар 
бораи нияти дигар дархост накунад, њамчун: 
a) узви Конвенсияи мазкур бо тасњењоти ба он ќабулшуда; 
b) узви Конвенсияи мазкур бидуни ќабули тасњењот ба он нисбати  њама 
гуна давлатњои аъзо, ки ба ин тасњењот алоќаманд нестанд, њисобида 
мешавад. 

 
Моддаи 39- Мутобиќати матнњо 
 
Конвенсияи мазкур ба забонњои англисї, арабї, испанї, хитої, русї ва 
франсузї тањия гардида, њамаи шаш матн эътибори яксон доранд. 
 
Моддаи 40-Баќайдгирї 
 
Мутобиќи моддаи 102 Оинномаи Созмони Милали Муттањид Конвенсияи 
мазкур дар Котиботи Созмони Милали Муттањид бо дархости Директори 
генералии ЮНЕСКО ба ќайд гирифта мешавад. 
26 ноября 2003  
 
Арзномаи Ҳайати котибон 
КОНВЕНСИЯ ОИД БА ҲИФЗИ МЕРОСИ ФАРҲАНГИИ ҒАЙРИМОДДӢ 
ИСЛОҲ 
Номи Конвенсия 
Аз номи Конвенсия калимаи «Байналмилалӣ» гирифта шуда, он ба таври зерин тавсия карда шавад: 
«Конвенсия оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддӣ» 
Банди дуюми Сарсухан, ки бо калимаҳои «бо назардошти» сар мешавад 
Ин банд ба таври зерин тасвия карда шавад: 
«бо назардошти аҳамияти зиёди мероси фарҳангии ғайримоддӣ ҳамчун омили таъмини гуногунрангии 
фарҳангӣ ва гарави инкишофи устувор, ки дар тавсияномаи ЮНЕСКО оид ба нигаҳдории фолклор аз 
с. 1989, дар Эъломияи умумии ЮНЕСКО оид ба гуногунрангии фарҳангӣ аз с. 2001 ва Эъломияи 
Истамбул аз с. 2002, ки дар вохӯрии сеюми вазирони фарҳанг дар гирди мизи мудаввар қабул 
шудааст, таъкид карда мешавад...». 
Моддаи 36 – Денонсатсия (бекор кардан), банди 3 
Ҷумлаи дуюми ин банд ба таври зерин тасвия карда шавад: 
«Он ба ҳеҷ ваҷҳ уҳдадориҳои молиявиеро, ки  давлатӣ иштироккунандаи  денонсатсиякунанда бояд то 
санаи ба ҳукми қонун даромадани баромадан аз ин Конвенсия иҷро кунад, дигаргун намекунад».  
 


