
 

 

 المراقبون :عشرة السادسة المادة

ف4ي المرك4ز بع4د موافق4ة مجل4س  عضو مراق4ب لهذه االتفاقية بصفة االنضمام  دولية نظمةم أو دولة ألييجوز 

 تحضور اجتماعا. ويجوز لممثلي العضو المراقب )الخامسة() من المادة 4للفقرة ( وفقاً  على قبولهااألطراف 

 هذه االتفاقية.اإلجراءات المعمول بها ووفقاً لشروط وأحكام  لقواعد وفقاً مجلس األطراف والتحدث فيها 

 

 :النزاعات تسوية: عشرة السابعة المادة

 من االتفاقية هذه أطراف من أيٍّ  بين أو االتفاقية هذه في طرف وأي المركز بين ينشأ نزاع أييسوى 

 .عليهايتفق  للتسوية أخرى وسيلة أي أو التفاوض خالل

 

 :االتفاقيةمن  االنسحاب: عشرة الثامنة المادة

 ه4ذا ويص4بح. جه4ة اإلي4داع إل4ى كت4ابيإش4عار  بموج4ب منه4ا االنس4حاب االتفاقية هذه أطراف من ألي -1

 .اإلشعارجهة اإليداع تسلم  من أشهر ثالثة بعد نافذاً  االنسحاب

 ه4ذاإس4هام  عل4ى م4ن األش4كال ش4كل ب4أي ي4ؤثر أو يقل4ل أو يحد ال االتفاقية هذه من طرف أي انسحاب -2

 .فيها انسحب التي ةالمالي للسنة به تعهدالذي  المنسحب الطرف

 

 :اإلنهاء: عشرة التاسعة المادة

إشعار  بموجب المركز وتصفية باإلجماع االتفاقية هذه إنهاء وقت أي في االتفاقية هذه ألطراف يجوز -1

ً  القانوني4ة التزامات4ه دف4ع بع4د للمركزالباقية  صولاأل في التصرف ويتم. جهة اإليداع إلى كتابي  وفق4ا

 .األطراف سمجل في األغلبية لقرار

 ف4يبالتص4رف  الم4دى ال4الزم ال4ذي يس4مح إل4ى إنهائه4ا بع4د المفع4ول س4ارية االتفاقي4ة ه4ذه أحكام تبقى -2

 .هحسابات وتسوية المركز أصول

 

 

، والص4ينية، العربي4ة :باللغ4ات وح4ررت 2011أكت4وبر  13 بت4اريخ ،فيننا، النمس4ا في هذه االتفاقية أبرمت

 . الحجية في متساوية وجميعها ،سبانيةألوا، والروسية، والفرنسية، اإلنجليزيةو
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 خ4رآ الت4زام أي أو ،ب4ةمطال أو نيْدَ  أي عن،منفردين أو مجتمعين،مسؤولين غير االتفاقية هذه أطراف -2

 الم4ادة بموج4ب المركز يبرمها اتفاقية كل في المعنى بهذا صريح نص تضمين ويجب المركز؛ على

 .)عشرة الحادية(

 

 :التعديالت: عشرة الثالثة المادة

به4ذه  إشعار جه4ة اإلي4داع خطي4ًّاعلى أن يتم  ،األطراف يعجم بموافقة إال االتفاقية هذه تعديل يجوز ال

 أوفي ،االتفاقية هذه في األطراف جميع منإشعاراً جهة اإليداع تسلم  عند النفاذ حيز تعديل أي ويدخل. الموافقة

 .األطراف عليه تفقي آخر تاريخ أي

 

 :االنتقالية األحكام: عشرة الرابعة المادة

 م4ا حيث – للمركز المؤقتة األجهزة خالل من الدخول فيها تم التيعمال لأل والواجبات الحقوقتؤول  -1

 .االتفاقية هذه نفاذ بدء حال المركز إلى – مناسباً  ذلك كان

 .أعضاء تسعة من األول اإلدارة مجلس يتألف -2

 

 :وجهة اإليداع النفاذ:عشرة الخامسة المادة

 وث4ائقاالتفاقي4ة  عل4ى الموقع4ة ال4دول إي4داع خت4اري م4ن يوم4اً  س4تين بع4د النف4اذ حي4ز االتفاقية هذه تدخل -1

 .االعتماد أو ،القبول أو ،التصديق

ً  إليه4ا االنض4مام االتفاقي4ة ه4ذه عل4ى توق4ع ل4م التي الدولية والمنظمات للدول -2  مجل4س موافق4ة بع4د الحق4ا

ً  قبولها على األطراف  .)الخامسة( المادة من) 4( للفقرة وفقا

 س4تين بع4د ،ه4انفاذ بع4د يهاإل تنضم دولية منظمة أو دولة إلى أيالنسبة بالنفاذ  حيز االتفاقية هذه تدخل -3

 .االنضمام وثيقة إيداع تاريخ من يوماً 

 له4ذه جه4ة اإلي4داع بعم4ل القي4ام النمس4ا لجمهوري4ة والدولية األوروبية للشؤون الفدرالي الوزير يتولى -4

 .االتفاقية
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 المركز عن نيابة تطوعيةال اإلسهامات وقبول للمركز المناسب التمويل عن البحث في االجتهاد -و 

 ً  .المالية للوائح وفقا

 .إلدارةا مجلسا يحددها التي األخرى األنشطة أو امبالمه االضطالع -ز 

 

 :التمويل: التاسعة المادة

 :يأتيما  المركز موارد تشمل -1

 .نوالمراقبو األطراف قدمهاي التي التطوعيةاإلسهامات  -أ 

 .اسبةمن أخرى مصادر التي تقدمها والتبرعات اإلسهامات -ب 

 .اإلسهامات عن المستحقة العوائد ضمنها من التي ،األخرى اإليرادات -ج 

 .ديسمبر 31 إلى يناير 1 من للمركز المالية السنة تكون -2

 واألنظم4ة للمع4ايير وفق4اً  مس4تقلة خارجي4ة س4نوية لمراجع4ة المالي4ة وش4ؤونه المرك4ز حس4ابات تخضع -3

 .الدولية المالية

 

 :التعاون عالقات: العاشرة المادة

 .هعمل في تسهم أن يمكن التي الخاصة أو العامة الجهات مع تعاون عالقات إقامة للمركز

 

 :والحصانات المزايا: عشرة الحادية المادة

 م4ن وغي4ره ،الع4ام االستش4اري, واألم4ين المنت4دى وأعض4اء ،اإلدارة مجل4س وأعض4اء ،المرك4ز يتمتع -1

 .النمسا وجمهورية المركز عليها يتفق التي والحصانات بالمزايا ؛والخبراء األمانةمنسوبي 

 .المناسبة والحصانات المزايا على الحصول أجل من أخرى دول مع اتفاقيات يبرم أن للمركز -2

 

 

 :المسؤولية: عشرة الثانية المادة

 .بها تعهد التياإلسهامات  غير للمركز المالي الدعم بتوفير االتفاقية هذه فاطرمن أطرف  أيال يلزم  -1
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 :االستشاري المنتدى: السابعة المادة

 مجل4س عم4ل برن4امج ش4أنف4ي  المش4ورة وتق4ديم اإلدارة مجلس أنشطة بدعم االستشاري المنتدى يقوم -1

 م4ن عض4و 100 إل4ى يص4ل ع4دد من االستشاري المنتدى ويتألف. المركز أنشطة ومضمون اإلدارة

ً  يتم ترشيحهم ،العالم في لرئيسةا والثقافية ائديةالعق األديان والمؤسساتأتباع ممثلي  / 2( للفق4رة وفقا

 وج44ود ض4مان إل44ى الحاج4ة مراع4اة م44ع ،للتجدي4د قابل4ة س44نوات أرب4ع لم4دة )الخامس44ة( الم4ادة م4ن) و

 .العالم أنحاء جميع من أعضاء

 أي ف4ي قالةاالس4تالحق في تقديم  -ومستقلة فردية بصفة يعملون الذين – االستشاري المنتدى ألعضاء -2

 .اإلدارة مجلس إلى خطي يرسلإشعار  طريق عن وقت

 ويك4ون. عل4ى األق4ل لس4نةا ف4ي واح4دة م4رة – اإلدارة مجل4س م4ن ب4دعوة -االستش4اري المنتدى يجتمع -3

 المنت444دى ويعتم444د. األعض444اء عل44ى األق444ل أغلبي444ةلحض444ور اجتماعات44ه حض444ور  الق444انوني النص44اب

 ثلث44ي أغلبي44ةبتوص44يات ال، تعتم44د ذل44ك تع44ذر وعن44د ،ناإلمك44ا ق44در باإلجم44اع توص44ياته االستش44اري

  المنتدى اجتماعات حضور اإلدارة مجلس ألعضاء ويجوز. واحد صوت عضو لكل ويكون،أعضائه

 ف4يهم بمن ،مسؤوليه وينتخب به الخاصة اإلجراءات قواعد االستشاري المنتدى ويعتمد. االستشاري

 .ونائبه رئيسه

 

 :ةالعام األمانة: الثامنة المادة

 ،ه4اتامومه أنش4طتها تنفي4ذ ف4ي للمرك4ز التابع4ة األخرى اإلدارية األجهزة مساعدة العامة األمانة تتولى -1

 .فيينا في ومستقر دائم عمل فريق لألمانة ويكون

 س4لطة تح4ت الع4ام األم4ين ويعم4ل. للمركز اليومية األعمال إدارة عن مسؤول عام أمين األمانة يرأس -2

 .األطراف مجلس أمام مسؤوالً  ويكون ،فاألطرا ومجلس اإلدارة مجلس

 :اآلتية األعمال -خاص وجه على -العام األمين يتولى -3

 .اخارجيًّ  المركز تمثيل -أ 

 .المالية واإلدارة البشرية الموارد ذلك في بما ،للمركز المناسبة اإلدارة ضمان -ب 

 مجل4س شارةاستبعد  األطراف مجلس من العتمادهما العمل وبرنامج السنوية الميزانية اقتراح -ج 

 .اإلدارة

 م4ن العتماده4ا الدولي4ة االتفاقي4ات ش4أنف4ي  والتف4اوض ،المرك4ز باس4م والترتيب4ات العقود إبرام -د 

 .األطراف مجلس

 .األطراف مجلس من العتمادها )العاشرة( للمادة وفقاً  تعاون عالقات إقامة اقتراح -ه 
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 .اإلسالمأتباع  عن أعضاء ثالثة -ج 

 .الهندوسية أتباع عن واحد عضو -د 

 .البوذية أتباع عن واحد عضو -هـ

 فيم4ا وخب4راتهم الشخص4ية في ذلك قدراتهم مراعياً  أعضاء مجلس اإلدارة األطراف مجلس وينتخب

 .بناء على توصيات جماعتهم الدينية حسب المالئم المركز بأغراض يتعلق

 :يأتي بما القيام اإلدارة مجلس يتولى  -2

 .المركز عمل لبرنامج وفقاً  وتنفيذها والعمليات األنشطة تحديد -أ 

 األديان والمؤسس4ات أتباع من مختلف أعضاء بترشيح األطراف لمجلساقتراح  تقديم -ب 

 .االستشاري للمنتدى العالم في الرئيسة الثقافيةالعقائدية و

 عل4ةاوالف الواس4عة المش4اركة لض4مان االستشاري المنتدى لعضوية الدورية المراجعة -ج 

 .والثقافيةألديان والمؤسسات العقائدية ا ألتباع

 .االستشاري المنتدى اجتماعات عقد -د 

 ته.مشور وطلب ،لها المخطط وعملياته شطتهبأن االستشاري المنتدىإبالغ  -ه 

 اإلدارة ومجلس االستشاري المنتدى أعضاء بين من األول المقام في عمل فرق إنشاء -و 

 .محددة قضايا لمعالجة

 األخ444رى والجه444ات األدي444اناع تب444أ ب444ين الح444وار مراك444ز م444ع المرك444ز عم444ل تنس444يق -ز 

 والمنظمات الدول ومع العام األمين مع الوثيق التعاون خالل من وكذلك ،والمبادرات

 .الدولية

 م44ع الوثي44ق بالتعاون،ةي44بكفا هت44اممهم44ن أداء  المرك44زلتمك44ين  الالزم44ة اللج44ان تك44وين -ح 

 .العام األمين

 .ةاإلدار لمجلس ءاتاإلجرا قواعد اعتماد -ط 

 .الرئيس ونائب اإلدارة مجلس رئيس انتخاب -ي 

 لالجتم4اع حض4ور الق4انوني النص4اب ويك4ون ،األق4ل عل4ى الس4نة في واحدة مرة اإلدارة مجلس يجتمع -3

 ،أعض4ائه أص4وات بأغلبي4ة قرارات4ه اإلدارة مجل4س ويتخ4ذ ،أعض4ائه من مجموع أرباع ثالثة

 .واحد صوتفي المجلس  عضو لكل ويكون

 وتك4ون. اإلدارة مجل4س إل4ى يق4دمكتابي إشعار  بموجب وقت أي في االستقالة اإلدارة مجلس ألعضاء -4

 .لها اإلدارة مجلس لمتس عند نافذة االستقالة هذه
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 .للتجديد قابلة واتسن أربع لمدة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب -أ 

 .الماليةلمركز ا لوائح اعتماد -ب 

 .السنويةوميزانية المركز لمركز ا عمل برنامج اعتماد -ج 

 المسائل شأنفي  واألمانة اإلدارة مجلس إلى المشورة لتقديم مالية استشارية لجنة إنشاء -د 

 .بالميزانية المتعلقة المالية

 .المستقلين الخارجيين الحسابات مراجعي تعيين -هـ

عض4وية لالرئيس4ة  والثقافي4ةالعقائدي4ة  المؤسس4اتاألدي4ان وأتب4اع ممثلين من  أعضاء رشيحت -و

 .اإلدارة مجلس من اقتراح على بناء االستشاري لمنتدىا

 .الدولية االتفاقيات على الموافقة-ز

 .)العاشرة( للمادة وفقاً  تعاون عالقات إنشاء على الموافقة - ح

 .ألطرافا لمجلس اإلجراءات قواعد اعتماد - ط

 .للتجديد قابلة سنوات أربع لمدة العام األمين ونائب العام األمينكل من  تعيين - ي

 .هاونائب هرئيس همفي نبم ،مجلسال مسؤولي انتخاب - ك

 .االتفاقية هذه في جديدة أطراف قبول شأنفي  البت  - ل

 شأن قبول أعضاء مراقبين.في البت  - م

 الالزم القانوني النصاب يقلأالَّ على ، األقل على السنة في واحدة مرة األطراف مجلس يجتمع -3

 أص4وات بأغلبي4ة قرارات4همجل4س الويتخ4ذ . األط4رافمجم4وع  أرب4اع ثالث4ة ع4ناالجتماع  لعقد

 .واحد صوت طرف لكل ويكون ،األطرافمجموع 

 أطراف انضمام وقبول ،ةمن هذه الماد )أ/2( للفقرة وفقاً  اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب يتطلب -4

 .األطراف من أي اعتراض عدم ةمن هذه الماد )/م2(وأ)/ل2( للفقرتين وفقاً  ينمراقب أو جديدة
 

 :اإلدارة مجلسة: السادس المادة

 عضواً  عشر اثنيعلى من األعضاء ال يزيد  عدد من يتألف إدارة مجلس المركز إدارة يتولى -1

 المذكورة األديان أتباع ويتم تمثيل. تنوعها مراعاة مع العالم في الرئيسة األديانأتباع يمثلون 

 :اآلتي النحو على األعضاء من أدنى بحد أدناه

 .اليهودية أتباع عن واحد عضو -أ 

 .يةمسيحال أتباع عن أعضاء ثالثة -ب 
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 ،اإلنس4انية بالكرام4ة المتعلق4ة تل4ك مث4ل المجتم4ع تواج4ه التي المعاصرة التحديات معالجة -د 

والتربي44ة الديني44ة المس44تدام واألمث44ل للم44وارد الطبيعي44ة، واالس44تخدام  البيئ44ة عل44ى ةفظ44احمالو

 .الفقر من والحدواألخالقية 

 :م، منهااالمهمن  اً عدد المركز يتولى ،األهداف هذه لتحقيق -2

 الرئيس44ة الثقافي44ةاألدي44ان والمؤسس44ات العقائدي44ة وأتب44اع  لممثل44ي منت44دىعل44ى أن44ه  العم44ل -أ 

 . التعاون وتسهيل معلوماتال وتبادل التواصل تعزيز أجل من الخبراءو

 األخ44رى والجه44ات والثقاف44ات األدي44ان أتب44اع ب44ين ب44الحوار المعني44ة الجه44ات م44ع التع44اون -ب 

 .الدولية والمنظمات الدول مع وكذلك ،مشابهة أهداف لها التي والمبادرات

 .االجتماعاتورش العمل والنقاشات وغير ذلك من إقامة و المؤتمرات عقد -ج 

 .المركز أهداف مع فقتت أخرى بأنشطة القيام -د 

 

 :الرئيس المقر: الثالثة المادة

 والش4روط األحك4ام إط4ار في ، ويعملنايفيالعاصمة النمساوية  في الرئيس المركز مقر يكون -1

 .النمسا وجمهورية المركز بين عليها المتفق

 .أنشطته لدعم أخرى أماكن فيله  مرافق إنشاء – بحسب الحاجة -للمركز يجوز -2

 

 :اإلدارية األجهزة: ةالرابع المادة

 :للمركز يكون

 .طرافاأل مجلس-أ 

 .دارةاإل مجلس -ب 

 .االستشاري منتدىال -ج 

 .عامةال مانةاأل -د 

 

 :األطراف مجلس: الخامسة المادة

 .االتفاقية هذه في األطراف ممثلي من األطراف مجلس يتكون -1

 :يأتي بما القيام األطراف مجلس يتولى -2
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 الع4المي العزي4ز عب4د ب4ن هللا عب4د المل4ك مرك4ز تأس4يس خالل من المشتركة أهدافها تعزيز في ورغبة

 األط4راف متع4ددة اتفاقي4ةأس4اس  على )")المركز" (بـ بعد فيما إليه المشار( والثقافات األديان أتباع بين للحوار

ً  إليها االنضمام يكون بحيث  .كأعضاء أو مراقبين األخرى الدولية والمنظمات للدول ومتاحاً  مفتوحا

 ً  اإلع4داد ف4ي س4بانياا ومملك4ة النمس4ا وجمهوري4ة الس4عودية العربي4ة المملكة من المقدم بالدعم واعترافا

 ؛المركز بدعم المدى طويل والتزامهم المركز أسيسلت

 ؛فيينا في المركز مقر لجعل النمسا جمهورية لدعوة واستجابة

 :ما يلي على األطراف اتفقت قدف

 

 :للمركز القانوني والشكل التأسيس :األولى المادة

 .دولية منظمةباعتباره  المركز االتفاقية هذه بموجب ينشأ -1

 . دولية اعتبارية ةشخصي للمركز يكون -2

 :يأتي بما للقيامالقانونية  األهلية للمركز يكون -3

 .العقود إبرام -أ

 .فيها والتصرف المنقولة وغير المنقولة األموال تملك -ب

 .عليها والرد القانونية اإلجراءات اتخاذ -ج

 .ونشاطاته المركز أهداف لتحقيق اً مفيد أو اضروريًّ  كوني خرعمل آ بأي القيام -د

ً  المركز يعمل -4  .االتفاقية هلهذ وفقا

 

 :واألنشطة األهداف:الثانية المادة

 :إلى المركز يهدف -1

المش4ترك  والتع4اون التف4اهماالحترام و تشجيعو والثقافات األديان أتباع بين الحوار تعزيز -أ 

 والعن4ف االض4طهاد لتسويغ الدين استخدام لسوء والتصدي ،والسالم العدل ودعم ،الناس بين

 .والصراع

 المجتمع.وفراد األ السعي إليجاد طريقة أفضل تكفل التعايش الديني والروحي بين -ب 

 .الدينية الرموزو المواقع قدسية على ةفظاحمالتعزيز االحترام و -ج 
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 تأسيس اتفاقية

 

 العزيز عبد بن هللا عبد الملك مركز

 والثقافات األديان أتباع بين للحوارالعالمي 

 

 ؛االتفاقية هذه على الموقعة األطراف إن

 ً لمعالجة البعدين الديني والروحي  وسيلة بوصفه والثقافات األديانأتباع  بين الحوار بأهمية منها اقتناعا

 الس4الم عل4ى والمحافظ4ة وتس4ويتها النزاع4ات من4علإلنسان والمساعدة على القيام بع4دد م4ن األعم4ال م4ن بينه4ا 

 ؛االجتماعي والتالحم

 ؛لف الجماعات الدينية والثقافيةبين مخت المشترك التفاهمو االحترام تعزيز في ورغبة

 ؛اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن كرسها التي والمبادئ األهداف على وتأكيداً 

 دون للجمي4ع األساس4ية والحريات اإلنسان وحقوق اإلنسانيةوالحياة  الكرامة وقيم مبادئ على وتشديداً 

 ؛الدين أو اللغة أو الجنس أو العرقأساس  على قائم تمييز

 ً  ؛والمعتقد الدينأساس  على لألشخاص النمطي والتصنيف التمييز أشكال جميع مكافحةإلى  وسعيا

 العقي4دة  أس4اس عل4ى القائم4ة والمؤسس4ات األديانأتباع  ممثلي بين والتواصل المنتظم للتبادل وتعزيزاً 

 المجتم4ع ف4ي ةالفاعل4 والجه4ات والجامع4ات الحكومي4ة وغي4ر الحكومية المؤسسات ممثلي بينكذلك و، والثقافة

 .نقدر اإلمكا األفراد من اآلخرين والخبراء المدني

 ً الرامي4ة  س4عود آل العزي4ز عبد بن هللا عبد الملك الشريفين الحرمين خادم لمبادرة تقديرها عن وإعرابا

 ؛العالميعلى الصعيد المشترك والتوافق التفاهم  من مزيد تحقيقإلى 

مم المتحدة والجهود والمبادرات الحالية الرامية إلى تحقيق أهداف ميثاق األ -الصدد هذا في– تستذكرو

 للحوار العالمي مؤتمرال إعالنمستذكرين في هذا الصدد والثقافات بين أتباع األديان والحوار التفاهم المشترك 

 مملأل العامة للجمعية التمثيل رفيع االجتماع وإعالن،م2008 وعام يولي من عشر الثامن مدريد في في المنعقد

 الثال4ث ف4ي المنعق4د ،الس4الم أجل من نوالتعاو والتفاهم والثقافات األديان أتباع بين الحوار تعزيز حول المتحدة

 .م2008 عام نوفمبر من عشر
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 تأسيس اتفاقية

 العزيز عبد بن هللا عبد الملك مركز

 والثقافات األديان أتباع بين للحوارالعالمي 
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