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ZGROMADZENIE OGÓLNE PAŃSTW STRON KONWENCJI 
ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Paryż, 23-28 października 2009 r.

GENERAL ASSEMBLY OF STATES PARTIES TO THE UNESCO CONVENTION 
CONCERNING THE PROTECTION 

OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE
Paris, 23-28 October 2009 

AGeneral Assembly of the States
Parties to the Convention

Concerning the Protection of the
World Cultural and Natural
Heritage took place at the
UNESCO headquarters in Paris 
on 23-28 October. Its participants
meet every two years at a UNESCO
General Assembly to make deci-
sions concerning the dues for the
World Heritage Fund and to elect
new members of the World
Heritage Committee.

The General Assembly passed
a resolution introducing changes

into the Committee voting system.
This year’ s election was held in
accordance with the newly accept-
ed principles. The Committee is
now composed of 12 new countries:
the United Arab Emirates, the
Russian Federation, Switzerland,
France, Cambodia, the Republic of
South Africa, Thailand, Estonia,
Ethiopia, Iraq, Mali and Mexico.
For the duration of a mandate,
which lasts for a maximum of six
years, the Committee members,
cooperating with advisory organisa-
tions and the World Heritage

Centre, monitor the state of sites on
the World Heritage List and decide
about new entries.

The General Assembly also dis-
cussed the future of the UNESCO
World Heritage Convention in 
connection with its coming 40th
anniversary and the challenges
stemming from its global character.
It is worth stressing that for the first
time in the history of the
Convention the debate about its
future involved all the states which
had signed it and which wish to
have impact upon its progress. 

W dniach 23 -28 październi-
ka 2009 r. w siedzibie

UNESCO w Paryżu miało miejsce
Zgromadzenie Ogólne Państw
Stron Konwencji Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO z 1972 r. Jego
uczestnicy spotykają się raz na dwa
lata podczas Konferencji General-
nej UNESCO i podejmują decyzję
dotyczącą wysokości składek na
Fundusz Światowego Dziedzictwa
oraz wybierają nowych członków
Komitetu Światowego Dziedzictwa. 

Zgromadzenie Ogólne przyjęło
rezolucję wprowadzającą zmiany 
w systemie wyborczym do Komi-
tetu. Jej treść jest w dużej mie-
rze kompromisem wypracowanym
przez otwartą grupę roboczą usta-
nowioną w trakcie poprzedniego
spotkania w 2007 r. Przede wszyst-
kim utrzymano jedno miejsce za-
rezerwowane dla kraju, który nie
ma dobra na Liście Światowego
Dziedzictwa oraz wprowadzono

miejsce zarezerwowane dla grupy
elekcyjnej, która jest zagrożona
brakiem swojego reprezentanta 
w Komitecie. 

Tegoroczne wybory przebie-
gały zgodnie z przyjętymi nowymi
zasadami. Do Komitetu weszło 12
nowych krajów spośród 31, które
zgłosiły swoją kandydaturę do tego-
rocznych wyborów: Zjednoczone
Emiraty Arabskie, Federacja Rosyj-
ska, Szwajcaria, Francja, Kam-
bodża, RPA, Tajlandia, Estonia,
Etiopia, Irak, Mali, Meksyk. Kraje
te dołączyły do Australii, Bahrajnu,
Barbados, Brazylii, Chin, Egiptu,
Jordanii, Nigerii i Szwecji, tworząc
razem Komitet składający się z 21
członków. Komitet Światowego
Dziedzictwa jest odpowiedzialny za
realizację Konwencji. W czasie
mandatu trwającego maksymalnie
sześć lat członkowie Komitetu we
współpracy z organizacjami dorad-
czymi i Centrum Światowego

Dziedzictwa m.in. monitorują stan
miejsc znajdujących się na Liście
Światowego Dziedzictwa i decydują
o nowych wpisach.

W trakcie Zgromadzenia Ogól-
nego miała także miejsce dyskusja
dotycząca przyszłości Konwencji
Światowego Dziedzictwa UNESCO
w związku ze zbliżającą się 40.
rocznicą oraz wyzwaniami wynika-
jącymi z jej globalnego charakteru.
Dyskusja będzie kontynuowana 
i ma doprowadzić do określenia
priorytetów i opracowania planu
działań strategicznych na najbliż-
sze lata. Wart podkreślenia jest
fakt, że po raz pierwszy w historii
Konwencji dyskusja nad jej przy-
szłością odbywa się w gronie 
wszystkich państw, które do niej
przystąpiły i chcą mieć wpływ na jej
dalsze losy.
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