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 تقدمي

نسان منذ ظهوره عىل  يشلك الرتاث الثقايف حلقة أ ساس ية من حلقات التطور الثقايف واحلضاري للإ

سطح ال رض، ابعتباره مصدرا أ ساس يا لكتابة اترخي البرشية وشاهدا همام عىل ثقافة الشعوب وهويهتا، 

من ال خطار املهددة ومن املامرسات غري املرشوعة املاسة  يس تلزم حشد اهلمم وتكثيف اجلهود محلايته وصونه

جتار غري املرشوع...به ك فعال التدمري والهنب والرسقة والإ 
1

 

وتعد املتاجرة غري املرشوعة ابملمتلاكت الثقافية من أ خطر هذه املامرسات املنافية للقانون، واليت 

 نررا ملا تدره من عاددات مالية دد هممة عىل استرشت بشلك ملحوظ يف الآونة ال خرية بلك أ حناء العامل

املتاجرين فهيا، مس تفيدين من تأ زم الوضع ببعض البدلان نتيجة احلروب والزناعات وتطور وسادل 

جرامية عالية التنرمي تتاجر ليس  التكنولوجيا واملتاجرة عرب ال نرتنيت وجتمع اخملالفني يف عصاابت ومنرامت اإ

طار جرامئ منرمة عابرة للحدود الوطنية.فقط عىل املس توايت الوطن   ية بل يف اإ

جتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية أ حضت من أ مه املصادر وال خطر من هذا أ ن عاددات الإ 

ليه  رهابية تس تخدهما يف التجنيد وارتاكب ال عامل الإرهابية، وهو ما نبه اإ المتويلية ل فراد وجامعات وكياانت اإ

 2003لس نة  1483ل مم املتحدة يف مناس بات متعددة خاصة من خلل قراريه عدد جملس ال من مبنرمة ا

 . 2015لس نة  2199وعدد 

ىل سن جموعة ووعيا خبطورة ظاهرة الإ  جتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية ابدر املنترم ادلويل اإ

وضع التدابري والإجراءات من التفاقيات ادلولية ذات الصةل ابملوضوع، واليت شلكت وعاء قانونيا همام ل

امحلادية ولتوحيد الترشيعات الوطنية واحلد من الاختلفات سواء اكنت يف شلك اتفاقيات متعددة 

آليات وال دوات كقاعدة  ال طراف أ و ثنادية، شارعة أ و اسرتشادية أ و منوذجية. كام أ حدث العديد من ال

ة اليونسكو ادلولية للسلوك ال خليق لتجار املمتلاكت بياانت اليونسكو اخلاصة بقوانني الرتاث الثقايف ومدون

 الثقافية واجمللس ادلويل للمتاحف وقاعدة بياانت الإنرتبول اخلاصة ابل عامل الفنية املرسوقة. 

واملغرب كغريه من دول العامل ليس مبنأ ى عن أ خطار املتاجرة غري املرشوعة ابملمتلاكت الثقافية، نررا 

قايف متعدد املشارب معروف عرب العامل بغناه وتنوعه حبمك موقعه اجلغرايف الاسرتاتيجي ملا ميتلكه من تراث ث

وتعاقب حضارات هممة عليه تركت ترااث ثقافيا هاما قل نرريه. ويشهد التارخي عىل بعض اجلرامئ الشنيعة اليت 

 ظروف جمهو ة من موقع مست ابلرتاث الثقايف املغريب ونذكر عىل سبيل املثال اختفاء قطعة أ ثرية مثينة يف
                                                           

1
ذا ما متت وفق الضوابط احملددة قانوان.. قد تشلك املتاجرة ابملمتلاكت الثقافية نشاطا مرشوعا سواء   عىل املس تويني ادلويل أ و الوطين اإ
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ىل حدود يومه قامئا بشأ هنا، ويتعلق ال مر بمتثال ابخوس ) 1982مدينة ولييل س نة   Statutما زال البحث اإ

Bacchus.ىل العهد الروماين  ( اذلي يرجع اإ

ىل املصادقة عىل اكفة التفاقيات ادلولية الصادرة  وسريا عىل التوهجات ادلولية ابدرت اململكة املغربية اإ

براهما اتفاقيات ثنادية مع بعض ادلول يف جمال ماكحفة الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت  يف هذا الإطار واإ

ىل ملءمة الترشيع الوطين مع الإطار القانوين ادلويل وتطويره للس تجابة  الثقافية واسرتدادها، وكذا السعي اإ

نفاذ القانون ىل التحدايت الراهنية مع تعزيز قدرات أ هجزة اإ حملاربة ظاهرة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت  اإ

 الثقافية وضبط مرتكبهيا واحلد من حالت الإفلت من العقاب.

عداد من مركز ادلراسات وأ حباث الس ياسة اجلنادية مبديرية الشؤون اجلنادية  ويأ يت هذا املؤلف ابإ

ثقافية باكفة مصنفاهتا ال محلاية املمتلاكت والعفو بوزارة العدل هبدف بسط ال دوات القانونية ادلولية والوطنية 

نفاذ القانون نررا خلصوصية  لمتلكها والاس تعانة هبا من طرف اكفة املهمتني خاصة عىل مس توى أ هجزة اإ

ة ل املنرومة القانونيامتاملوضوع واملقتضيات القانونية املؤطرة هل من هجة، ومن هجة اثنية للوقوف عىل مدى اك

رشوع ابملمتلاكت الثقافية ويهتا وتدعميها خاصة أ مام قدهما وتطور جرمية الإجتار غري امل الوطنية وحاجيات تق

وجتاوزها للحدود الوطنية )جرمية منرمة( واستامثر عادداهتا يف متويل جرامئ أ خرى أ كرث شدة وخطورة، 

عادة النرر يف املقتضيات القانونية الوطنية  املؤطرة للموضوع ويه مناس بة أ س تغلها للتأ كيد عىل رضورة اإ

وملءمة أ حاكهما مع املعايري ادلولية املعمتدة يف هذا الإطار خاصة أ حاكم اتفاقية ابلريمو ملاكحفة اجلرمية 

  املنرمة.

ل أ ن أ نوه ابلعمل اجلاد اذلي تبذهل أ طر مركز ادلراسات وأ حباث  ول يسعين يف ختام هذا التقدمي اإ

غناء الساحة القانونية املغربية بأ عامل دادة وهادفة، الس ياسة اجلنادية مبديرية الشؤون اجلنا دية والعفو يف اإ

جناز هذا املؤلف:  اندةل حديدو وعيل اجلبايري وأ خص ابذلكر الس يدات والسادة ال طر اذلين سامهوا يف اإ

آيت عل وخدجي  .نوعمي ةومسرية أ

 وهللا ويل التوفيق

 هشام ملطي

 مدير الشؤون اجلنادية والعفو قايض،

 -عدل وزارة ال -
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 : مقدمة

ال مم واعزتازها،  تعد املمتلاكت الثقافية اذلاكرة التارخيية للشعوب، فهيي متثل شواهد مادية وخفـر

ومرهر عراقهتا وأ صالهتا، كام تشلك حلقة وصل بني ماضهيا وحارضها، وامـتـداد السلف يف اخللف، 

اث هو من املمتلاكت المثينة دلى الشعوب واس مترار ما ورثه ال بناء، وال حفاد عن الآابء وال دداد. ف الرتر

وهو أ حد رموز بقاء ال مم، ومؤرش من مؤرشات قدرهتا عىل الاس مترارية والتواصل بني ال جيال، ذلا يعترب 

أ ي اعتداء عىل هذا الرتاث جرمية يف حق الانسانية ويف حق اترخيها العميق الضارب يف التارخي
2

. 

مصطلحات من قبيل "املمتلاكت الثقافية" و"الرتاث الثقايف" ول شك أ نه كثريا ما تس تخدم 

و"القطع الثقافية أ و ال ثرية" مكرادفات، فل يودد هناك مصطلح عاملي موحد ل ي مهنا، شأ هنا شأ ن معرم 

مصطلحات العلوم الاجامتعية اليت تتأ ثر ابملتغريات واخللفيات العلمية والس ياس ية والفكرية. وعىل الرمغ من 

جياد تعريف دقيق لها وللنرام القانوين اذلي أ هنا ت  ىل اإ شري معوما اىل نفس ال ش ياء الا أ نه ينبغي السعي اإ

ينطبق علهيا يف الترشيعات الوطنية أ و التفاقيات ادلولية، وذلكل ختتلف هذه التعاريف والنرم القانونية يف 

قرتن لكمة "املمتلاكت" خبلفية الترشيعات من دو ة اىل دو ة أ و من معاهدة اىل أ خرى. وبشلك عام  ت

قانونية، بيامن تشدد لكمة "الرتاث" عىل صون القطع الثقافية ونقلها من جيل لآخر ول تودد أ ي مفاهمي ذات 

وهجة ثقافية لمتيزي "السلع" و"القطع"
3

. 

ىل حتديد املمتلاكت الثقافية يس تدعي منا ضبط مفهوهما، هذا ال خري اذلي عرف بدوره ف التطرق اإ

التطور القانوين للحامية املقررة لها يف خمتلف الواثدق ادلولية احلياة البرشية من هجة، و  را متاىش مع تطورتطو 

                                                           
2

د/ ابحديوي بسمة موقع استشارات قانونية جمانية حماماة نت" دراسة حول النرام القانوين يف حامية وتعزيز التمنية املس تدامة للرتاث الثقايف العاملي"،  

 اجلزائر. 1دامعة الاخوة منتوري قس نطينة 
3

جتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية" شعبة املعايري ادلولية، راجع ادلليل املعد من طرف اليونسكو حتت عنوان: "التدابري القانونية والعملية ملاكحفة الإ ي 

 .4، ص 2006قسم الرتاث الثقايف،
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نتادات من هجة أ خرى،  ولقد حري مفهوم املمتلاكت الثقافية بصياغة أ كرث من تعريف، كوهنا تشمل مجيع اإ

 وكذكل الانتادات اليت ختدم أ هداف الثقافة مجيعا. ،الفن

ل أ هنا جتمتع يف كونه جيمع اذلاكرة امجلاعية رمغ التف عريفات املتعددة اليت أ طلقت عىل الرتاث الثقايف اإ

الوطنية، ل ن الرتاث يقتيض ابلرضورة أ ن يش متل عىل ذكر دل ة النقل والاس مترار، واليت يه يف مصمي معىن 

قاليد جملمتع من اجملمتعات، فهو الرتاث من حيث اللغة والاصطلح، فالرتاث الثقايف يعرب عن العادات والت

ىل شعب وحضارة من احلضارات، وجيمع  ميثل اذلاكرة احلية للفرد واجملمتع اليت هبا ميكن معرفة هويته وانامتده اإ

بني الشقني املادي والفكري ويكون شهادات حقيقية ملموسة بذاكرته التارخيية، وابلتايل فهو يعد من أ كرب 

مراهر احلضارة الإنسانية
4

.
 

 

ىل تراث ثقايف وتراث طبيعي، ويعين الرتاث الثقايف التعبري اخللق الناجت عن  وميكن تقس مي الرتاث اإ

وجود وحياة لشعب يف املايض القريب واحلارض، ومنيزي بني نوعني: ال ول يتعلق ابلرتاث الثقايف املادي أ و 

امللموس، والثاين ابلرتاث الثقايف غري امللموس أ و احلي
5

. 

يشمل عىل املعامل واملباين وال عامل الفنية والقطع ال ثرية والفنية  الثقايف املادي أ و امللموسفالرتاث 

ذات الطابع املدين وادليين مثل املباين ال ثرية والتذاكرية  تراث مادي غري منقولوالرسوم، وحيتوي عىل 

واملواقع ال ثرية والنقوش  يين وامجلايل،والعسكري واليت تمتزي بقميهتا وطابعها ال ثري والتارخيي واملعامري وادل

ومعوما فهو يشمل مجيع املعامل التارخيية واملواقع ال ثرية والرسوم الصخرية واملتاحف واملراكز التارخيية، 

                                                           
4
رسا ة لنيل شهادة املاجسرت فرع قانون دويل وعلقات دولية، اجلزائر،  " امحلاية ادلولية للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناعات املسلحة"،تيطاوين شهرزاد،   

 .9،، ص2014-2013لكية احلقوق س نة 
5

، جمةل احملقق للعلوم 2002لس نة  55عيل محزة عسل اخلفايج، "امحلاية اجلنادية للآاثر والرتاث، دراسة يف ضوء أ حاكم الآاثر والرتاث العرايق، رمق  

.22الس نة السادسة، ص  2ابلعراق، العدد القانونية والس ياس ية 
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واجملموعات احلرضية أ و الريفية اكلقصبات واملدن والقصور والقرى واجملمعات السكنية التقليدية واليت لها 

معامرية أ و فنية أ و تقليديةأ مهية اترخيية أ و 
6

. 

يشمل هذا الصنف ثلث فئات ويه: املنقولت الإيكولوجية واملنقولت و  وتراث مادي منقول

اكل واين وال دوات احلجرية واملعدنية، والقطع ال ثرية والتحف الفنية التارخيية واملنقولت ال ثنوجرافية، 

رب وحتت املاء ومهنا القطع اخلزافية والفخارية والعملت الناجتة عن الاس تكشافات وال حباث ال ثرية يف ال

وال ختام احملفورة، واللوحات، والرسوم، والصور املنحوتة، أ و املنقوشة، واخملطوطات، والطوابع وال سلحة، 

ىل ذكل الرتاث الواثدقي حيث  ميثل  وال رش يف مبا فيه ال رشطة والتسجيلت السمعية البرصية،  ويشمل اإ

ة من الرتاث الثقايف، واذلي يرمس صورة للتطور الفكري للمجمتع الإنساين. ويضم الرتاث الواثدقي نس بة كبري 

اكفة ال عامل سواء املكتوبة أ و املطبوعة مبختلف اللغات، كام هو احلال يف اخملطوطات
7

. 

رتاث فهو مفهوم دديد يرجع اس تعامهل أ ول مره يف اتفاقية صون ال أ ما الرتاث الثقايف غري املادي

ترشين /17الثقايف غري املادي واملعمتدة من قبل املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثانية والثالثني املعقودة يف 

، وقد داءت هذه التفاقية 2006/نيسان عام  20، واليت دخلت حزي النفاذ يف 2003ال ول من عام 

فراد املعينني، والتوعية هبدف صون واحرتام الرتاث الثقايف غري املادي للجامعات واجمل موعات املعينة ولل 

بأ مهيته عىل الصعيد احمليل وادلويل
8

. 

                                                           
6

دارته وتعزيزه، جمةل أ دماتو، العدد   قلميية يف حامية الرتاث الثقايف واإ  .89، ص 34ايرس هامش عامد الهيايج، دور املنرامت ادلولية والإ
7

آليات ماكحفة الإجتار غري املرش    .16وع ابملمتلاكت الثقافية، وزالاة الثقافة، صيراجع دليل تكوين املكونني يف جمال حامية الرتاث املنقول، "أ
8

 .2018 -دامعة بغداد / العدد الثاين  -ال س تاذ املساعد ادلكتور محمد جياد زيدان، جمةل العلوم القانونية/ لكية القانون  
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يقصد به مجمل الإبداعات الثقافية سواء التقليدية أ و الشعبية املنبثقة عن جامعة، واملنقو ة عرب و 

ريية مثل التقاليد ويه عىل سبيل املثال: اللغات، واملوس يقى، وال دب الشفهيي، والفنون الشعبية والتعب

 الرقص واملهرداانت.

اذلي يشلك جزًء من الرتاث  الرتاث الشعيب )الفوللكور(ويشمل الرتاث الثقايف غري املادي 

بداع انبع من جممتع ثقايف وقامئ عىل التقاليد اليت تعرب عنه العاملي للبرشية وتعرفه منرمة اليونسكو بأ نه " اإ

جملمتع، وذكل بوصفه تعبريا ملمئا عن اذلاتية الثقافية جامعة أ و أ فراد معرتف بأ هنم يصورون تطلعات ا

"والاجامتعية ذلكل اجملمتع، وتتناقل معايريه وقميه شفهيا، أ و عن طريق احملااكة، أ و بطرق أ خرى
9

. 

نساين جيسد عبقرية شعب،  فالرتاث عىل اختلف أ نواعه وأ شاكهل تمكن قميته وأ مهيته كرتاث اإ

سهامه يف حتقيق أ من الشعوب ويشلك حلقة من حلقات التطور ا نسان، يف مدى اإ لثقايف واحلضاري للإ

وسلمهتا وتقدهما ورغد عيشها،
10

منا رموز لهوية متأ صةل تغرس   فهو ليس جمرد شواهد جحرية صامتة، واإ

ن ماكنهتا وأ مهيهتا الاجامتعية تمكن يف ادلور  دذورها يف أ عامق التارخي ومتتد عرب أ حقاب الزمن، حيث اإ

يف تكوين هوية ال فراد، وتعريفهم بتارخيهم وحضارهتم وقمي أ ددادمه وطرق حياهتم، ال مر اذلي  اذلي تلعبه

جيااب عىل زايدة الانامتء دلهيم لبدلمه وحضارهتم، وتسهم يف تقريهبم من اترخي وطهنم، كام تعزز غرس  ينعكس اإ

  أ بناء الشعب الواحد.القمي الوطنية، وترخس الاعزتاز ابلوطن، مما ينتج عنه التلمح القوي بني

ميثل الرتاث الثقايف مدخل رديسا من املداخل املهمة للتمنية الاقتصادية الشامةل، ورافدا همام من  كام

عادة توظيفها واستامثرها مبا حيقق  الروافد الرديسة للعوادد الاقتصادية، كونه أ حد املوارد املس تدمية اليت ميكن اإ

                                                           
9

 .90ايرس هامش عامد الهيايج، نفس املرجع، ص  
10

، املوقع الإلكرتوين: 29/05/2013ت الثقافية: بناء القدرات وتعزيز الوعي ورشة معل حول ماكحفة الاجتار غري املرشوع ابملمتلاك 

http//www.dgam.gov.sy/index.php ?p=312id=847.  
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وازنة ومس تدمية. وتسهم تمنية الرتاث يف زايدة الوعي دلى اجملمتع احمليل، عوادد مالية واقتصادية بصورة مت

وحتسن من دخل أ فراده، كام يسهم يف حتقيق التوازن الإقلميي بني املناطق
11

. كام يعد أ يضا مصدرا وثروة 

ذكل بتأ هيل هممة لس تغلهل يف اجملال الس يايح والاستامثر فيه، حىت يعود ابلفاددة عىل التمنية الاقتصادية و 

 املواقع ال ثرية لس تقطاب الزوار تشجيعا للس ياحة ادلاخلية أ و اخلارجية.

نسانية مجعاء، فهيي رموز حضارية  ترااث مشرتاك وملاكتعترب املمتلاكت الثقافية لدلول وهكذا ف للإ

ب بل ن حاميهتا واحلفاظ علهيا ل يعد قضية وطنية حفساإ نفيسة تشهد عن حضارة وعراقة الشعوب، ذلا ف

 هو مسؤولية دولية كذكل.

ل أ ن  العربية اليت متتد  لس امي بعض ادلول ،اليوم يف العديد من ادلولتواده هذه املمتلاكت اإ

ىل  احلضارة هذه مجةل من اخملاطر اليت هتدد بقاءها واس مترارها كشاهد عىل  ،أ عامق التارخيحضارهتا اإ

متثل يف الزلزل مرتبط ابلطبيعة ي  نوعخملاطر لنوعني، هذه اوميكن تقس مي  ، الإنسانية مبراحلها اخملتلفة

آخرمرتبط، اواحلرادق الطبيعية وغريهر الغزيرة والفيضاانت والعواصف وال عاصري وال مطا ابلبرش،  ونوع أ

خاصة مع تنايم احلروب وغريها من صور الزناعات املسلحة اليت مل يقترص احلاق الرضر فهيا عىل الانسان 

ية فقط، بل امتد ليطال املمتلاكت الثقافية من خلل التدمري، الرسقة والهنب وهتريب وممتلاكته الشخص 

الآاثر والاجتار فهيا، التلف، الزتوير والتنقيب اخملالف لقواعد الرتخيص هبدف الغاء ثقافة البدل احملتل 

وفصهل عن ماضيه وهويته
12

. 

                                                           
11

 .90ايرس هامش عامد الهيايج، املرجع السابق، ص 
12

دراسة مقارنة، جمةل الاجهتاد لدلراسات القانونية اسلم عبد هللا عبد الغين غامن" امحلاية اجلنادية للآاثر يف القانون اجلزائري والقانون املرصي"  

 2018س نة  2والاقتصادية عدد 
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امل ال ثرية لدلول وتدمريها هو ما جعل فكرثة احلروب وانتشارها وما حتمهل من حماولت طمس املع

العامل هيب واقفا محلاية املوروث الثقايف للشعوب واكن ذكل من خلل عقد املؤمترات ادلولية وما أ صدرته من 

، 1971قرارات اىل دانب مبادئ الثورات التحررية ومن مناذج ذكل قرارات ومبادئ الثورة الفرنس ية س نة 

طلقة للآاثر وال عامل الفنية، فاكن من نتاجئ ذكل القرار التارخيي الهام اذلي واليت ركزت عىل امحلاية امل

اعداد مرشوع اتفاقية خاصة حبامية الرتاث الثقايف يف اللوفر، كام مت أ صدرته احلكومة الفرنس ية انشاء متحف 

اث الثقايف عقدت اتفاقية جنيف للصليب ال محر اليت عينت ابحملافرة عىل الرت  1864، ويف عام 1823عام 

 1874والطبيعي العاملي وقت احلروب واضعة نصب عينهيا مسكل ادلول احملاربة يف هذا الشأ ن، ويف عام 

اكن جملهودات املكتب ادلويل للربيد وتوصياته ابحملافرة عىل الرتاث الثقايف والطبيعي أ ثر كبري يف وقف 

ربيد يف اس تعامل حقها يف التصال مبا يؤثر عىل انشاء الاحتاد العاملي لل ةتعسف ادلول املوقعة عىل اتفاقي

الرتاث الثقايف
13

. 

ىل أ ن عقد أ ول مؤمتر دويل ملسادل السمل  اإ طار حامية املمتلاكت الثقافية اإ ليس متر التقدم امللحوظ يف 

جراء اإ ، حيث أ درجت قواعد محلاية ال عيان الثقافية، وكذكل اتفاقية لهاي لقواعد 1899يف لهاي عام 

اليت داءت  1907الربية اليت اكنت نتيجة مؤمتر السمل هذا، لتأ يت اتفاقية لهاي الثانية يف عام احلرب 

ابلعديد من ال حاكم املنرمة لفكرة حامية املمتلاكت الثقافية، وبعد احلربني العامليتني ال وىل والثانية وأ مام 

عىل  ابلإجيابوهو ال مر اذلي عاد ولية ال رضار اليت أ حقت ابلبرشية اكنت هناك حمتية تنرمي العلقات ادل

عام   (UNISCO)ال مم املتحدة ابعامتد ميثاق اليونسكو  مسأ  ة حامية املمتلاكت الثقافية حبيث قامت هيئة

ىل دانب نرش العمل، فاكنت ملنرمة اإ ، هبدف العمل عىل حامية الرتاث الثقايف 1945

                                                           
13

 موقع الشؤون القانونية واملنازعات دراسة حملمد العرسي "امحلاية القانونية للموروث الثقايف الانساين". 
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اليونسكو
14

(UNISCO)  صة يف حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة الزناع الفضل يف نشأ ة أ ول اتفاقية خا

1999، بربوتوكولها ال ول يف نفس الس نة، ليمت تبين الربوتوكول الثاين عام 1954املسلح وذكل عام 
15

. 

معل اجملمتع ادلويل عىل حتديد ووضع قواعد عامة يتحمت عىل ادلول ال عضاء مراعاهتا محلاية  وهكذا

سعت بدورها اىل تكريس امحلاية اليت  عديد من التفاقيات واملواثيقالوجود ذكل الرتاث من خلل 

، القانونية لهذه املمتلاكت ضد ال خطار اليت حلقت هبا وتوقيع املسؤولية القانونية يف حال انهتاك هذه القواعد

 التوصيات الصادرة عن املنرامت ادلولية اليت تويص بأ ن تصدر ادلول مبادئ ومعايري من خلل  وأ يضا

وقوانني خاصة هبا محلاية تراهثا وممتلاكهتا الثقافية املوجودة فوق أ راضهيا، وذكل مبا يتفق مع النرم ادلس تورية 

الساددة يف لك بدل ومتوافقة مع النرم والقوانني ادلولية.
16

 

فاكنت هاته امحلاية تصب اكمل اهامتهما عىل احلفاظ عىل املمتلاكت الثقافية من املامرسات اخلطرية 

من  ابلآاثر تعدملتاجرة غري املرشوعة والغري القانونية اليت تتعرض لها خاصة الاجتار غري املرشوع هبا، فا

بشلك ملحوظ يف الآونة ال خرية بلك أ حناء العامل. نررا  انترشتاملنافية للقانون، واليت أ خطر هذه املامرسات 

س تفيدين من تأ زم الوضع ببعض البدلان نتيجة ملا تدره من عاددات مالية دد هممة عىل املتاجرين فهيا، م 

اخملالفني يف عصاابت ومنرامت  احلروب والزناعات وتطور وسادل التكنولوجيا واملتاجرة عرب الانرتنيت وجتمع

رامئ منرمة عابرة للحدود اجرامية عالية التنرمي، تتاجر ليس فقط عىل املس توايت الوطنية بل يف اطار ج

حضت من أ مه املصادر الثقافية أ   ن هذا أ ن عاددات الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكتوال خطر مالوطنية، بل 

المتويلية أ فراد وجامعات وكياانت اجرامية تس تخدهما يف جتنيد وارتاكب ال عامل الارهابية، وهو ما نبه اليه 

                                                           
14

مة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ويه "، منرUnion nation éducation science and culturelle organisationاليونسكو: تعين:" 

 مؤسسة عاملية اتبعة ملنرمة ال مم املتحدة ومقرها يف ابريس.
15

 2013-2012نة رشماق توفيق " حامية املمتلاكت الثقافية يف القانون ادلويل الانساين" مذكرة لنيل شهادة املاسرت دامعة عبد الرحامن مرية، اجلزائر س   
16

 .87امد الهيايج، املرجع السابق، صايرس هامش ع 
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 2003لس نة  1483جملس ال من مبنرمة ال مم املتحدة يف مناس بات متعددة خاصة من خلل قراريه عدد 

2015لس نة  2199وعدد 
17

. 

املنترم ادلويل عىل انشاء أ هجزة دولية تكرس هذه امحلاية من مجيع ال خطار اليت ميكن أ ن  كام معل

قلميية أ و املنرامت العربية واملؤسسات ال منية خاصة حتذق هبذه املمتلاكت، وتمتثل يف املنرامت ادلولية والإ 

 فعال يف تناول موضوع الرتاث الثقايف، وتنا ى دورها عىل مس توى ، اليت سامهت بشلكنرتبولال  منرمة 

آليات اإ العامل بوضع اسرتاتيجيات وقوانني تعمل عىل احلفاظ عىل الرتاث و  عادة تأ هيهل من خلل مجموعة من ال

وال دوات كقاعدة بياانت اليونسكو اخلاصة بقوانني الرتاث الثقايف ومدونة اليونسكو ادلولية للسلوك 

 اخلاصة ابل عامل الفنية املرسوقة. نرتبولال  خليق واجمللس ادلويل للمتاحف وقاعدة بياانت ال  

واملغرب ابعتباره جزء ل يتجزأ  من هذا املنترم ادلويل فهو ليس مبنأ ى عن هذه املامرسات، وذكل 

أ وىل منذ عهود عليه، فقد ، وتنوع احلضارات املتعاقبة لمتلكه ترااث ثقافيا متنوعا وغنيا حبمك موقعه اجلغرايف

يعىن حبفظ الآاثر  1912اهامتما كبريا ابلرتاث الثقايف، حيث صدر أ ول نص ترشيعي يف عهد امحلاية س نة 

والكتاابت القدمية التارخيية
18

، تلته نصوص قانونية هامة خلل فرتات متوالية مبقتضيات أ كرث تطورا اكلرهري 

دمية وال ش ياء النفيسةاملتعلق ابلآاثرات الق 1914الرشيف لس نة 
19

 1945، مث الرهري الرشيف لس نة 

                                                           
17

آليات التعاون  -ضوابط البحث والتحري اجلنايئ -هشام ملطي" ماكحفة الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية )الإطار القانوين ادلويل والوطين أ

 .18ص  2018ادلويل ال مين والقضايئ( جمةل الرشطة دجنرب 
18

(، منشور ابجلريدة الرمسية عدد 1912نومفرب  26) 1330ذي احلجة عام  16لكتاابت القدمية التارخيية مؤرخ يف ظهري رشيف يف شأ ن حفظ الآاثرات وا 

 ؛  5( ص 1913مايو  16) 1331جامدى ال وىل  9بتارخي  2
19

ه ابلرهري الرشيف املؤرخ يف ؛ كام وقع تمتمي75ص  1914فرباير  27بتارخي  43منشور ابجلريدة الرمسية عدد  1914فرباير  13ظهري رشيف مؤرخ يف  

منشور  1927غشت  9؛ وتغيريه ابلرهري الرشيف املؤرخ يف 874ص  1922يوليو  25بتارخي  482منشور ابجلريدة الرمسية عدد   1922يوليو  4

 . 2146ص  1927ش تنرب  6بتارخي  776ابجلريدة الرمسية عدد 
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املتعلق احملافرة عىل ال بنية التارخيية واملناظر الهبيجة والكتاابت املنقوشة وال ش ياء الفنية والعتيقة وبصيانة 

املدن القدمية وأ نواع الهندسة الإقلميية
20

ىل غاية الامثنينات.   ، واليت بقي مفعولها ساراي اإ

آخ املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر  22.80ر هذه القوانني القانون رمق وقد اكن أ

الصادر بتارخي  1.80.341رمق  والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية والعادايت الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف

1980نونرب  25
21

ه الرهري الرشيف رمق الصادر بتنفيذ 19.05، كام مت تغيريه وتمتميه مبوجب القانون رمق 

،2006يونيو  15بتارخي  1.06.102
22

ىل املرسوم التطبيقي هل.  ابلإضافة اإ
23

 

ىل هذه القوانني املتعلقة بتنرمي وحامية الرتاث الثقايف، فقد ساير املغرب التوهجات ادلولية  ابلإضافة اإ

برامه اتفاقيات ثنادية مع  اجملال،كذكل من خلل مصادقته عىل اكفة التفاقيات ادلولية الصادرة يف هذا  واإ

بعض ادلول وذكل من أ دل امحلاية املتباد ة للرتاث، خصوصا مع ادلول ذات التارخي املشرتك، حيث قام 

برام اتفاقيات ثنادية هتم جمالت خمتلفة سواء يف جمال تشجيع وتعزيز التعاون الثقايف بني البدلين  املغرب ابإ

الاكتفاقية الصداقة املربمة مع الربتغ
24

س بانيا  واإ
25

، أ و يف جمال ماكحفة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية 

ىل  نفاذ قوانينه ادلاخلية للس ياسة ادلولية، ملءمة واسرتدادها، وكذا السعي اإ وذكل تعزيزا لقدرات أ هجزة اإ

  القانون حملاربة والتصدي لهذه الراهرة.

                                                           
20

 .821ص  1945ش تنرب  7بتارخي  1715رمسية عدد منشور ابجلريدة ال 1945يوليو  21ظهري رشيف مؤرخ يف  
21

 .162ص  1981فرباير  18الصادر بتارخي  3564منشور ابجلريدة الرمسية عدد  
22

 .1646ص  2006يوليوز  03واترخي  5435هذا الرهري منشور ابجلريدة الرمسية عدد  
23

ملتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة ا 22.80بتطبيق القانون رمق  1981أ كتوبر  22صادر يف  2.81.25مرسوم رمق  

نونرب  4بتارخي  3601، اجلريدة الرمسية عدد 1980دجنرب  25بتارخي  1.80.341والتحف الفنية والعادايت املتضمن ال مر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق 

 .1226ص  1981
24

 .2012يناير  30بتارخي  6017دد مت نرش هذه التفاقية ابجلريدة الرمسية ع 
25

  .2014يوليو  21بتارخي  3724واليت مت نرشها ابجلريدة الرمسية عدد  1991يوليوز  04مت توقيع اتفاقية الصداقة بتارخي  
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وذكل من خلل التعرض  ،ضوء عىل املوضوعويف هذا الإطار تأ يت هذه ادلراسة هبدف تسليط ال

ىل  ىل حتديد ااجلوانب الإجرادية واملؤسساتية اإ الإطار القانوين ادلويل والوطين محلاية املممتلاكت الثقافية، واإ

آليات التعاون ادلويل ال مين والقضايئ ملاكحفة  الاجتار غري املرشوع محلاية هذه املمتلاكت، مع الوقوف عىل أ

 ثقافية.ابملمتلاكت ال 
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 للممتلاكت الثقافيةالإطار القانوين ادلويل والوطين  ال ول: احملور

ىل الترشيعات  ىل امحلاية اليت تستند اإ ميكن أ ن تنقسم امحلاية اليت تمتتع هبا املمتلاكت الثقافية اإ

ىل ضامن ادلفاع ضد أ ي معاجلة قد ترض ابملواقع الرتاثية، ووض ع مبادئ واملعايري التخطيطية، واليت هتدف اإ

ىل النرم والترشيعات الثقافية الساددة  ىل امحلاية اليت تستند اإ توجهيية لإجراءات املعاجلة الصحيحة لها، مث اإ

يف منرمة اليونسكو، واليت تعين العمل اللزم لتوفري الرروف امللمئة اليت تساعد عىل ضامن تأ مني املعمل 

 26انونية اكلرسقة والهنب والإجتار غري املرشوع هبا.التارخيي أ و املوقع ال ثري من املامرسات غري الق

فاإىل دانب املتاجرة املرشوعة والقانونية ابملمتلاكت الثقافية، واليت تشلك نشاطا جتاراي دوليا هاما 

ومتناميا، حبيث تدل عىل الإقرار الإجيايب برضوب الثقافة والفنون،  انترشت ولل سف يف الآونة ال خرية 

 املرشوع هبذه املمتلاكت واليت أ صبحت تزتايد ابس مترار يف لك أ حناء العامل، فأ حضت هذه ظاهرة الإجتار غري

املامرسات غري القانونية تؤثر بشلك كبري عىل املتاحف ومجموعات من املصنفات العامة واخلاصة، وأ يضا عىل 

وضع مجموعة من التدابري فاكن لبد أ مام هذا الوضع من  27املالكني أ و احلائزين الرشعيني للقطع الثقافية،

 ال ساس ية ملاكحفة هذه الراهرة. 

 املقاربة ادلولية يف حامية املمتلاكت الثقافية وذكل من خللوس نحاول يف هذا احملور الوقوف عىل  

ابعتبارها تشلك ركزية  ،ملمتلاكتهذه االيت هتدف تكريس امحلاية اجلنادية ل التفاقيات ادلولية  الرتكزي عىل أ مه

راث مشرتاك لل جيال القادمةهامة  ، واحملافرة علهيا من الإجتار غري املرشوع هبا، وأ يضا يف حياة الشعوب واإ

 يف هذا الإطار. املقارنةالقوانني الوقوف عىل املقاربة الوطنية للتصدي لهذه الراهرة مع الإطلع عىل بعض 

 
                                                           

26
 .91ايرس هامش عامد الهيايج، نفس املرجع، ص 
27

 .3يراجع دليل اليونسكو، املرجع السابق، ص 
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 ادلولية محلاية املمتلاكت الثقافية القانونية املقاربة: أ ول

ىل سن مجموعة و  عيا خبطورة ظاهرة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية ابدر املنترم ادلويل اإ

تفاقيات ادلولية ذات الصةل ابملوضوع، واليت شلكت وعاء قانونيا همام لوضع التدابري والإجراءات من ال

لك اتفاقيات متعددة امحلادية ولتوحيد الترشيعات الوطنية واحلد من الاختلفات سواء اكنت يف ش

ال طراف
28

أ و ثنادية 
29

، شارعة
30 

أ و اسرتشادية
31

أ و منوذجية 
32.

. 

 ( والربوتوكولن امللحقان هبا:1954اتفاقية لهاي محلاية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح ) -

ىل وضع اتفاقية محلاية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح مبدينة ل هاي ابدر املنترم ادلويل اإ

م، نررا ملا عاشه العامل يف تكل الفرتة من منازعات مسلحة أ حلقت أ رضارا جس مية 1954مايو  14بتارخي 

آاثرها  ابملمتلاكت الثقافية ورفعت من دردة اخملاطر املهددة لها نتيجة تقدم أ ساليب وفنون احلرب وجسامة أ

)ختريب، وتدمري، واستيلء، ورسقة، وهنب....(
33
. 

                                                           
28

توحة، ويه املوقعة من طرف دول متعددة. اكتفاقية اليونسكو بشأ ن التدابري الواجب اختاذها حلرر ومنع اس ترياد وتصدير يطلق علهيا التفاقيات املف  

 .1970ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة لس نة 
29

بشأ ن  20111يوليوز  06ة املغربية ودو ة البريو بتارخي يطلق علهيا التفاقيات املغلقة، ويه املوقعة من طرف دولتني فقط، اكلتفاق املربم بني اململك 

 حامية املمتلاكت الثقافية املسوقة أ و املنقو ة بطرق غري مرشوعة.
30

ىل وضع تعاريف وصياغات جترميية وعقابية لبعض ال     فعال...اتفاقيات دولية تضم مقتضيات تتضمن بنود ترشيعية حمددة تتجاوز الاسرتشاد والتوجيه اإ
31

ىل اختاذ لتدابري اللزمة امللءمة مضاميهنا مع القواننياتفاق     الوطنية.يات دولية تضم مقتضيات توجهيية تضع املبادئ واملوهجات العامة وتدعو ادلول اإ
32

 عبارة عن اتفاقيات تتوىل وضع رشوط وضوابط خاصة بلك مسأ  ة عىل ادلول الالزتام هبا. 
33

اإن ال طراف السامية املتعاقدة، لعرتافها أ ن املمتلاكت الثقافية قد منيت بأ رضار جس مية خلل الزناعات "تنص ديبادة اتفاقية لهاي عىل ما ييل:  

 املسلحة ال خرية، وأ ن ال خطار اليت تتعرض لها تكل املمتلاكت يف ازداد مطرد نتيجة لتقدم تقنية احلرب......".
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1954لهاي لس نة  اتفاقية تعدكام 
34

ة بشلك يان املقصود ابملمتلاكت الثقاف بية تضمنت أ ول اتفاقي 

فها اكن ي تعر  لكن ،ةيمي ة والإقل يات ادلول س بقها عدد من التفاقي علام أ نه. اكن أ صلها أ و مالكها هماميل يعام وتفص 

  .لها وليس شاملة يان عدد من املمتلاكت الثقاف يعىل ب فقط مقترصا 

ة، وحددت يالثقاف  فا عاما ملفهوم املمتلاكتيتعر  1954ة لهاي يادة ال وىل من اتفاق قدمت املقد و 

املنقو ة اليت لها  وغريع املمتلاكت املنقو ة مجيمهنا "مل الصنف ال ول شي  املمتلاكت:ه ثلثة أ صناف من في

عات ومجمو  ،مهنا ةينيأ و ادل يةوال ماكن ال ثر  يةة للرتاث الثقايف ل ي شعب مبا يف ذكل املباين املعامر كبري  ةأ مهي

نتادات الفن واخملطوطات و الكتب و فنية أ و خيية اتر املباين اليت تكتسب بتجمعها قمي ال خرى  ال ش ياءة واإ

أ و نسخ املمتلاكت املذكورة  ال رش يفيةة واملواد اجملموعات العلمي وكذكل ال ثريةأ و  التارخيية الفنيةة القميذات 

آنفا  ".أ

وعرض  يةحام تشلك والفعلية اليت ية"مباين اخلزائن ال ساس  مل يشاملمتلاكت  من والصنف الثاين

 ".املنقو ة يةالثقاف  املمتلاكت

ىل الصنف الثالث  فامي  لق يطة واليت الثقافي ة من املمتلاكتري ة كبمكيا املراكز اليت مجعت فهيتنسب اإ

"ةيالتذاكر ال بنية "مراكز ا امس علهي
35

. 

الك من املمتلاكت املنقو ة تشمل هذا التعريف أ ن املمتلاكت الثقافية  وابلتايل يلحظ من خلل 

الثقايف، ة وعرض الرتاث الثقايف، واملباين اخملصصة محلايالكربى لرتاث الشعوب ال مهية أ و الثابتة ذات 

                                                           
34

، وقد مت التصديق علهيا 1956غشت  7، ودخلت حزي التنفيذ بتارخي 1954ماي  14لها بتارخي اتفاقية لهاي مت املصادقة علهيا بني ادلول املنش ئة   

ىل حامية الرتاث الثقايف يف س ياق احلرب، واليت سلطت الضوء عىل مفهوم  100منذ ذكل من قبل أ كرث من  دو ة، وتعترب أ ول معادة دولية هتدف اإ

نشاء اللجنة ادلولية ل ىل اإ  .(ICBS)دلرع ال زرق الرتاث املشرتك وأ دت اإ
35

 .10تيطاوين شهرزاد، املرجع السابق، ص  
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1999، وقد حافظ الربوتوكول الثاين لس نة الثقافيةمن املمتلاكت  املراكز اليت حتتوي عىل مجموعة كبريةو 
36

 

املادة ال وىل من  من" بحيث نصت الفقرة " 1954عىل نفس هذا التعريف الوارد ابتفاقية لهاي لس نة 

املنصوص عليه يف املادة ال وىل من اتفاقية الربوتوكول عىل أ ن املقصود ابملمتلاكت الثقافية نفس املفهوم 

 .1954لهاي لس نة 

ذا اكنت هذه التفاقية مل تفرد حكام خاصا ورص حيا داخل مضاميهنا لفعل الإجتار غري املرشوع واإ

ابملمتلاكت الثقافية، فاإهنا نصت عىل مجموعة من التدابري امحلادية والوقادية املرتبطة ابل فعال املاسة ابملمتلاكت 

الثقافية خلل فرتة الزناعات املسلحة، واليت من بيهنا الإجتار غري املرشوع كسلوك نش يط وواسع املدى 

ىل دانب أ فعال التخريب أ و التدمري...، خاصة ابلنس بة للممتلاكت الثقافية خلل الزن  اعات املسلحة اإ

ليه التفاقية عند تنصيصها يف البند  من املادة الرابعة  (3)املرسوقة أ و املهنوبة أ و املبددة، وهو ما انتهبت اإ

 عىل ما ييل: (4)

أ و هنب أ و تبديد ممتلاكت ثقافية، ووقايهتا  تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة أ يضا حترمي أ ي رسقة"

من هذه ال عامل ووقفها عند اللزوم همام اكنت أ ساليهبا، وابملثل حترمي أ ي معل ختريب موده ازاء هذه 

آخر  ".املمتلاكت كام تتعهد بعدم الاستيلء عىل ممتلاكت ثقافية منقو ة اكدنة يف أ رايض أ ي سام متعاقد أ

علن حرب أ و عند نشوب أ ي نزاع مسلح هذا، وترسي أ حاكم هذه ال تفاقية ابل ساس يف حا ة اإ

ن مل يكن  ن مل تعرتف دو ة أ و أ كرث بوجود حا ة احلرب وحىت اإ بني طرفني أ و أ كرث من ال طراف املتعاقدة، واإ

ن مل  للزناع طابع دويل، وكذا يف مجيع حالت الاحتلل اللكي أ و اجلزيئ ل رايض أ حد ال طراف املتعاقدة واإ

ادف هذا الاحتلل أ ي مقاومة حربية. كام تطبق أ حاكهما عىل دو ة غري متعاقدة عىل دو ة غري متعاقدة يص

                                                           
36

مكرر  6292(، جريدة رمسية عدد 2014مارس  6) 1435جامدى ال وىل  4صادر يف  1.09.141مت نرش هذا الربوتوكول مبوجب الرهري الرشيف رمق   

 .6962( ص 2014سبمترب  19) 1435ذو القعدة  23بتارخي 
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ذا أ علنت قبولها لتطبيق التفاقية. علام أ ن بعض أ حاكم  يف حا ة اشتباكها يف نزاع مسلح مع دول متعاقدة اإ

التفاقية ميكن أ ن ترسي أ يضا حىت يف حالت السمل
37

. 

طار توفري ا محلاية القانونية للممتلاكت الثقافية يف حا ة الزناعات املسلحة سنت اتفاقية لهاي ويف اإ

طار مقاربة حامدية خاصة.  مجموعة من التدابري الوقادية وامحلادية، مهنا ما أ خذ طابعا عاما ومهنا ما داء يف اإ

ام املمتلاكت الثقافية وتمتثل أ مه التدابري امحلادية العامة الواردة يف اتفاقية لهاي يف رضورة احرت 

واختاذ التدابري اللزمة لوقايهتا من قبيل الامتناع عن اس تعاملها أ و الوسادل اخملصصة محلايهتا يف أ غراض قد 

تعرضها للتدمري أ و الإتلف أ و تركها عرضة للرسقة أ و الهنب أ و التبديد...، مع الالزتام بوضع شعار عىل 

لهيا وغرس روح احرتاهما دلى القوات املسلحة وتعزيزمه بأ طر املمتلاكت الثقافية لتسهيل التعرف ع

متخصصة تكون هممهتا ال ساس ية احرتام املمتلاكت الثقافية
38

. 

أ ما عىل مس توى التدابري امحلادية اخلاصة، فقد سنت اتفاقية لهاي مجموعة من الإجراءات ميكن 

جامل أ مهها فامي ييل:  اإ

  ماكنية وضع اخملائب اخملصصة محلاية املمتلاكت الثقافية حتت نرام امحلاية اخلاصة وفق اإ

 ضوابط ورشوط حمددة.

 .وضع شعارات ممزية عىل املمتلاكت الثقافية املوضوعة حتت نرام امحلاية اخلاصة 

 .وضع ضوابط لنقل املمتلاكت الثقافية املوضوعة حتت نرام امحلاية اخلاصة
39

 

                                                           
37

 .19-18ملكونني يف جمال حامية الرتاث،  املرجع السابق،ص يراجع دليل تكوين ا 
38

ىل  2أ نرر مقتضيات املواد من    من الباب ال ول من التفاقية. 7اإ
39

ىل  8أ نرر مقتضيات املواد من    من الباب الثاين من التفاقية. 17اإ
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بربوتوكولني ملحقني هبا، أ ولهام موقع عليه  ترتبط 1954واجلدير ابذلكر أ ن اتفاقية لهاي لس نة 

لهيام  .1996مارس  26واثنهيام موقع عليه بتارخي  1954ماي  14بتارخي  وهام بروتوكولن ل ميكن الانضامم اإ

 . وقد تضمنا مجموعة من التدابري امحلادية للممتلاكت الثقافية:1954بصورة منفصةل عن اتفاقية لهاي لس نة 

 ل ول امللحق ابتفاقية لهاي:الربوتوكول ا -1

امللحق ابتفاقية لهاي عىل مجموعة من الاجراءات ملواهجة أ عامل  1954ينص هذا الربوتوكول لس نة 

 الهنب والتصدير غري املرشوع للممتلاكت الثقافية، نذكر من أ مهها ما ييل:

 منع ادلول ال طراف من تصدير املمتلاكت الثقافية املوجودة عىل ال رايض اليت 

 حتتلها خلل نزاع مسلح.

  تعهد ادلول ال طراف ابلوضع حتت احلراسة املمتلاكت الثقافية اليت اس توردت اىل

 أ راضهيا سواء بطريق مبارش أ و غري مبارش من أ ي أ رض واقعة حتت الاحتلل.

  تعهد ادلول ال طراف عند انهتاء العمليات احلربية، بتسلمي املمتلاكت الثقافية

اضهيا اىل السلطات اخملتصة لل رايض اليت اكنت حتت الاحتلل، ول جيوز بأ ي املوجودة عىل أ ر 

 حال من ال حوال جحز تكل املمتلاكت الثقافية بدعوى أ هنا تعويضات حرب.

 .تعويض لك من حيوز حبسن نية ممتلاكت ثقافية ينبغي تسلميها 

 نزاع مسلح  ارداع املمتلاكت الثقافية املودعة دلى دو ة طرف محلايهتا من أ خطار

 عند انهتاء العمليات احلربية.
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الربوتوكول الثاين امللحق ابتفاقية لهاي -2
40

  : 

داء الربوتوكول الثاين امللحق ابتفاقية لهاي
41

مبجموعة من الإجراءات هبدف اس تكامل ال حاكم  

تطورات احلاصةل عىل املنصوص علهيا يف التفاقية وجماراة القواعد الناظمة محلاية املمتلاكت الثقافية مع ال 

املس توى ادلويل، ونذكر من امه هذه التدابري ذات الصةل ابلتصدي لفعل الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت 

 الثقافية:

 .اعداد قوامئ حرص للممتلاكت الثقافية 

 .وضع ضوابط لنقل املمتلاكت الثقافية املنقو ة 

 مرشوع لها أ و نقل منع أ ي تصدير غري مرشوع ملمتلاكت ثقافية أ و أ ي نقل غري 

 مللكيهتا.

  آاثر ابس تثناء حالت صون املمتلاكت الثقافية أ و منع أ ي أ عامل تنقيب عن أ

 تسجيلها أ و احلفاظ علهيا.

 .منع اجراء أ ي تغيري يف املمتلاكت الثقافية أ و يف أ وده اس تخداهما 

  وتوكول.منع امحلاية املعززة لبعض املمتلاكت الثقافية وفق الضوابط احملددة يف الرب 

  اعامتد ادلول التدابري اللزمة لتجرمي لك فعل رسقة أ و هنب أ و اختلس أ و ختريب

 ملمتلاكت ثقافية مع فرض العقوابت املناس بة.

                                                           
40

سبمترب  19مكرر واترخي  6292، جريدة رمسية عدد 2014مارس  06الصادر يف  1.09.141مت نرش هذا الربوتوكول مبوجب الرهري الرشيف رمق  

 .6962، ص 2014
41

، وصادق علهيا 1999مارس  26اخلاصة حبامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح، موقعة بلهاي يف  1954الربوتوكول الثاين لتفاقية لهاي لعام  

 .2013ديسمرب  05وكول يف علام أ نه أ ودع واثدق مصادقهتا عىل الربوت 2014املغرب س نة 
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  اختاذ التدابري الكفيةل ابحلد من الافلت من العقاب ضد لك خمالف )الولية

 .(.القضادية، احملامكة، تسلمي اجملرمني، التعاون القضايئ ادلويل..

  دارية أ و تأ ديبية لقمع لك فعل ىل اختاذ ما يلزم من تدابري ترشيعية أ و اإ دعوة ادلول اإ

يرتكب معدا يتعلق بتصدير أ و نقل غري مرشوع أ و نقل ملكية غري مرشوعة ملمتلاكت ثقافية من 

أ رض حمتةل
42

. 

ونسكوالية اتفاقي -
43

 تصدير ونقلو  ومنع اس ترياد الواجب اختاذها حلرض بشأ ن التدابري 1970لعام  

44مرشوعة رية بطرق غالثقافياملمتلاكت  ملكية
. 

اتفاقية اليونسكوتعترب 
45

 ،الثقافية املرشوع ابملمتلاكت غري ابلإجتارمتعلقة  اتفاقيةأ ول  

  عىل لك دو ة أ ن حتمي املمتلاكتنيتعي نررا ل نه  التصديقاتت بأ كرب عدد من يولقد حر 

درااك مهنا ابلزتاماهتاطار اليت قد تلحق هبا، ا من ال خهية املوجودة داخل أ راضيالثقاف   وذكل اإ

، ويه تؤدي ثلث وظادف بصورة أ ساس ية ع ال مم ال خرىيواحرتام تراث مج  ،ة ابحرتام تراهثا الثقايفيال دب 

ذ تطرح أ مام ادلول ال طراف العنارص التال  زمة والواجب اختاذها ملنع املتاحف التدابري الوقادية الل أ ولية، اإ

ال حاكم  اثنياؤسسات املامثةل من اقتناء ممتلاكت ثقافية واردة من دو ة أ خرى بطرق غري مرشوعة، وامل

                                                           
42

 .20يراجع دليل تكوين املكونني يف جمال حامية الرتاث املنقول، املرجع السابق، ص  
43

، منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ويه Union nation education science and culturelle organisationاليونسكو تعين:  

 ومقرها يف ابريس. 1945ل مم املتحدة، أ نشئت يف س نة مؤسسة عاملية اتبعة ملنرمة ا
44  

ملؤمتر العام اتفاقية بشأ ن التدابري الواجب اختاذها حلرر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة املعمتدة من طرف ا

 1.03.159، املنشور مبوجب الرهري الرشيف رمق 1970نومفرب  14ة بباريس يف ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة خلل دورته السادسة عرش 

.5371ص  2009أ كتوبر  29الصادرة بتارخي  5782، اجلريدة الرمسية عدد 2009فرباير  18الصادر يف 
 

45
 2009أ كتوبر  29واترخي  57/82 ، جريدة رمسية عدد2009فرباير  18الصادر يف  1.03.159مت نرش هذه التفاقية مبوجب الرهري الرشيف رمق  

 .5371الصفحة 
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اث تعزيز فكرة التعاون بني ادلول يف حا ة تعرض الرت  اثلثاواملتعلقة برد أ و اسرتداد املمتلاكت الثقافية، 

الثقايف خلطر الهنب
46

. 

ذ  ة،يمن التفاق  وذكل يف نص املادة ال وىل ة،يف مفصل ملفهوم املمتلاكت الثقاف يبتعر  ولقد يجء اإ

 :ما ييلتنص عىل 

هتا ية أ مه يعلامن  ة أ وين ي د دو ة، لعتباراتاملمتلاكت اليت تقرر لك  "ةياملمتلاكت الثقاف "عبارة تعين 

حدى الفئات  أ و اليت تدخل يف  أ و ال دب أ و الفن أ و العمل،خيالتار ما قبلأ و  لعمل الآاثر،  :التاليةاإ

والقطع املهمة  حيومن املعادن أ و عمل الترش ،والنباتوان يمن مملكيت احل  والامنذج النادرةجملموعات ا -أ  

 احلفرايت.لصلهتا بعمل 

 خي احلريب والتارخي، والتاروالتكنولوجيا العلوم خيه اتريمبا ف  ،خياملمتلاكت املتعلقة ابلتار -ب

 .البلدالهامة اليت مرت هبا  ، وال حداثانني الوطنينيواملفكرين والعلامء والفن وحياة الزعامءالاجامتعي 

 .( والاكتشافات ال ثريةةي القانون رية وغيالقانون ) ةينتاج احلفائر ال ثر  -ج

آاثر فن  -د   ي.ة مبتورة أ و من مواقع أ ثر يخي ة أ و اتر يالقطع اليت اكنت تشلك جزءا من أ

 العملت وال ختام احملفورة.و  عام، اكلنقوشا أ كرث من مادة هيالآاثر اليت مىض عل -ـه

 .ثنولوجيةال  ة ياء ذات ال مه يال ش   -و

  :ومهناة ية الفن ياملمتلاكت ذات ال مه  -ز

الصناعية ابس تثناء الرسوم  ا،يد لك يابل  واللوحات والرسوم املصنوعةالصور  -1

 ابليد. واملصنوعات املزخرفة

                                                           
46

 .11-10يراجع دليل اليونسكو، املرجع السابق، ص  
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 يف صنعها.الامتثيل واملنحواتت ال صلية أ اي اكنت املواد اليت اس تخدمت  -2

 .احلجراملنقوشة أ و املرسومة أ و املطبوعة عىل  يةالصور ال صل  -3

  .اكنت املواد اليت صنعت مهنا ايأ   اجملمعات أ و املركبات ال صلية -4

واملطبوعات  والكتب والواثدقيف عهد الطباعة ال ول،  والكتب املطبوعةاخملطوطات النادرة  –ح 

 ال دبية. ة أ والعلمية أ و الفنيأ و  خييةلتار ا يةاخلاصة من الناح  يةة ذات ال مه ميالقد

   .أ و يف مجموعات وما مياثلها، منفردة والطوابع املالية يدطوابع الرب  -ط

  .والفوتوغرافية والسناميديةة الصوتيا احملفوظات هياحملفوظات مبا ف-ى

آلت املوس يقيةمعرها عن مادة  يزيدقطع ال اثث اليت –ك  ".القدمية عام، وال
47

 

دت اتفاقية اليونسكو بشأ ن التدابري الواجب اختاذها حلرر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية اعمتو 

املمتلاكت الثقافية بطرق مرشوعة يف املؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة خلل دورته 

لس باقة اليت تناولت موضوع ، وتعد من التفاقيات ادلولية ا1970نومفرب  14السادسة عرشة بباريس يف 

الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية
48

وأ فردته بأ حاكم خاصة ودقيقة 
49

، حيث نصت عىل مجموعة من 

التدابري ذات الصةل ابلتصدي لفعل الاجتار غري املرشوع  ابملمتلاكت الثقافية مهنا ما هو وقايئ ومهنا ما هو 

التعاون بني ادلول خاصة ما يتعلق ابسرتداد املمتلاكت  حاميئ وزجري والبعض الآخر يدخل يف جمال

 الثقافية، ونذكر من أ مه هذه التدابري ما ييل:
                                                           

47
ىل املمتلاكت الثقافية، أ هنا تتناول تعاريف ترتاوح بني الواسع والضيق، فهناك أ حاكم    تشمل يلحظ من خلل الاطلع عىل التعاريف املنسوبة اإ

رى تشمل القطع الثقافية املنقو ة بشلك عام، وغريها خيص فئات حمددة اكلرتاث الثقايف املغمور ابملياه أ و القطع الرتاث الثقايف بشلك عام، وأ حاكم أ خ

 املس تخردة من أ عامل التنقيب ال ثرية.
48

 .2009حريت هذه التفاقية بأ كرب التصديقات من طرف ادلول وقد صادق علهيا املغرب يف س نة  
49

عداد قوامئ اجلرد وشهادات التصدير ومراقبة التجار معوما تطرح هذه التفاقية ثل  ث أ حاكم كربى: أ حاكم تتعلق ابلتدابري الوقادية الواجب اختاذها اكإ

عادهتا ابلطرق ومعاقبهتم افرض العقوابت اجلنادية أ و الإدارية وتنرمي امحللت التعلميية. مث أ حاكم تتعلق ابسرتداد املمتلاكت الثقافية املرسوقة واإ 

 ماس ية، مث أ حاكم تتعلق بتعزيز فكرة التعاون ادلويل يف حا ة تعرض الرتاث الثقايف خلطر الهنب. ادليبلو 
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انشاء دائرة وطنية أ و أ كرث محلاية الرتاث الثقايف داخل ادلو ة تعزز بأ طر متخصصة وكفئة، تتوىل  -1

 ابل ساس:

 ني حامية الرتاث الثقايف املسامهة يف اعداد النصوص القانونية والتنرميية اللزمة لتأ م

 وخاصة منع اسرتاد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة.

 .جرد املمتلاكت الثقافية وحتييهنا ابس مترار 

 .التبليغ عن اختفاء املمتلاكت الثقافية يف الوقت املناسب 

 ت الثقافية تعزيز وتمنية واحداث املؤسسات العلمية والتقنية لتأ مني صون املمتلاك

خل.  اكملتاحف واملكتبات واحملفوظات واخملتربات...اإ

  وضع مدوانت سلوك تسرتشد هبا اكفة الفئات املتدخةل ك مناء املتاحف وجتار

 الآاثر...

 التحسيس والتوعية لغرس احرتام الرتاث الثقايف داخل معوم الناس
50

. 

الرتخيص به وحرر لك معلية تصدير وضع شواهد مناس بة تبني قانونية تصدير املكل الثقايف و  -2 

51ملمتكل ثقايف غري مصحوبة ابلشهادة املذكورة
. 

اختاذ لك دو ة التدابري اللزمة ملنع اقتناء ممتلاكت ثقافية واردة من دو ة أ خرى مصدرة بطرق  -3

خطار دو ة املنشأ  عند الإماكن بذكل.  غري مرشوعة، مع اإ

                                                           
50

ىل مقتضيات املادة   من اتفاقية بشأ ن التدابري الواجب اختاذها حلرر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة  5أ نرر اإ

(1970.) 
51

ىل مقتضيات    من التفاقية 6املادة أ نرر اإ
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وقة من متحف أ و من مبىن أ ثري عام أ و من مؤسسة حرر اس ترياد املمتلاكت الثقافية املرس  -4

ذا اكنت مدردة يف قامئة جرد املؤسسة املذكورة.  مشاهبة اإ

عادة املمتلاكت الثقافية املس توردة بناء عىل طلب من دو ة املنشأ  اليت  -5 اختاذ تدابري حلجز واإ

يطة أ ن تدفع ادلو ة الطالبة )دو ة تكون طرفا يف التفاقية وبعد العمل هبذه التفاقية يف لكتا احلالتني، رش 

املنشأ ( تعويضا عادل للمشرتي حس ين النية أ و للامكل بس ند حصيح. وتقدم طلبات احلجز والاسرتداد 

عادة املمتلاكت الثقافية وتسلميها، علام أ ن  ابلطرق ادليبلوماس ية عىل أ ن تتحمل ادلو ة الطالبة مصاريف اإ

ض أ ي رسوم مجركية أ و غريها من الرسوم عىل معلية اعادة التفاقية نصت رصاحة عىل عدم جواز فر 

املمتلاكت
52

. 

دارية عىل خمالفة لك الزتام منصوص عليه يف املادتني  -6 من  7و 6فرض جزاءات زجرية أ و اإ

التفاقية
53

. 

تعزيز التعاون بني ادلول ال طراف يف التفاقية ملواهجة لك هتديد أ و خطر يتعرض املمتلاكت  -7

ن خلل اختاذ اكفة التدابري اللزمة مبا فهيا مراقبة الصادرات والوارداتالثقافية م
54

. 

اختاذ تدابري وقادية للحد من حركة انتقال املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة، خاصة عن  -8

طريق الرتبية والإعلم وغرس الوعي بني معوم املواطنني بقمية املمتلاكت الثقافية وخطر الهتديدات اليت 

 متسها من رسقة وتنقيب أ و تصدير غري مرشوع.

                                                           
52

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية 7أ نرر اإ
53

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية 8أ نرر اإ
54

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية. 9أ نرر اإ
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مساك جسل يثبت فيه مصدر لك مكل ثقايف وامس املورد وعنوانه  -9 لزام تتجار ال ثرايت ابإ اإ

وأ وصاف ومثن القطعة حتت طادةل العقوابت واجلزاءات يف حا ة الاخلل بذكل
55

. 

شجع عىل اس تريادها أ و تصديرها منع معليات نقل ملكية املمتلاكت الثقافية اليت من شأ هنا أ ن ت  -10

 بطرق غري مرشوعة.

عادة املمتلاكت الثقافية املصدرة بطرق غري مرشوعة لصاحهبا الرشعي  -11 احلرص عىل تسهيل اإ

 بأ رسع ما ميكن.

قبول دعاوى اسرتداد املمتلاكت الثقافية املفقودة أ و املرسوقة املقامة من طرف أ حصاهبا  -12

الرشعيني أ و نيابة عهنم
56

. 

وضع مزيانية اكفية لفاددة املؤسسات الوطنية املعنية حبامية الرتاث الثقايف، وعند اللزوم انشاء  -13

57صندوق لهذا الغرض
 . 

اتفاقية املعهد ادلويل لتوحيد القانون اخلاص)يونيدروا( بشأ ن املمتلاكت الثقافية املرسوقة أ و املصدرة  -

(1995بطرق غري مرشوعة )
58

: 

ادلويل لتوحيد القانون اخلاص هتدف اتفاقية املعهد
59

بشأ ن املمتلاكت الثقافية املرسوقة أ و املصدرة  

ىل الإسهام يف حامية الرتاث الثقايف، من خلل وضع القدر ال دىن اللزم من القواعد  بطرق غري مرشوعة اإ

                                                           
55

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية. 10أ نرر اإ
56

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية. 13أ نرر اإ
57

ىل مقتضيات املاد     من التفاقية 14ة أ نرر اإ
58

 6440، جريدة رمسية عدد 2016فرباير  03واترخي  1.16.14الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق  42.15متت املوافقة عىل التفاقية مبوجب القانون  

 .940، الصفحة 2016فرباير  18واترخي 
59

ه ال خرية يه اجلهة اليت لكفت املعهد ادلويل لتوحيد القانون اخلاص بدراسة ، حبيث أ ن هذ1970تعترب هذه التفاقية ممكةل لتفاقية اليونسكو لعام  

 بصورة مبارشة واليت قد تعرقل التطبيق امللمئ لهذه التفاقية. 1970قضااي القانون اخلاص اليت مل تنرمها اتفاقية اليونسكو لس نة 



27
 

عادة املمتلاكت الثقافية وفق مقاربة خاصة موحدة ومبسطة تقوم عىل  تشجيع ادلول القانونية العامة لردع واإ

عادهتا مع تقدمي حلول  عىل تعزيز التعاون الثقايف فامي بيهنا عن طريق تيسري مسطرة رد املمتلاكت الثقافية واإ

 منصفة مقابل ذكل مثل فرض تعويضات مناس بة.

عادة املمتلاكت الثقافية سواء مهنا املرسوقة وقد نصت التفاقية املذكورة عىل أ حاكم خاصة ابإ
60

أ و  

ق غري مرشوعة، مع وضع أ حاكم عامة تطبق عىل احلالتني معااملصدرة بطر 
61

. 

عادة القطع  فعىل مس توى املمتلاكت الثقافية املرسوقة، نصت التفاقية عىل أ حاكم خاصة برد واإ

آدال زمنية حمددة مع ضامن حق احلائز يف احلصول  الثقافية املرسوقة، حيث يتعني تقدمي املطالبة داخل أ

ل رشيطة أ ل يكون عن عمل بواقعة الرسد وأ ن يثبت أ نه اختذ ما يلزم من عىل تعويض عادل ومعقو 

ىل  ىل جسلت املمتلاكت الثقافية املتاحة أ و أ ي واثدق ذات الصةل أ و اللجوء اإ احتياطات من قبيل الرجوع اإ

أ هجزة خمتصة للحصول عىل الاستشارة اللزمة أ و من خلل ظروف وملبسات الاقتناء اكلمثن املدفوع أ و 

خل صفة ال طراف املعنية ابلصفقة ...اإ
62

. 

هذا وقد اعتربت التفاقية يف مفهوم "املمتكل الثقايف املرسوق"، لك ممتكل ثقايف يس تخرج عن 

طريق معليات تنقيب غري مرشوعة أ و مس تخرج بطريقة مرشوعة غري أ نه حمتفظ به بطرق غري مرشوعة، 

بطبقا ل حاكم ادلو ة اليت جتري فهيا أ عامل التنقي
63

. 

                                                           
60

ىل مقتضيات الفصل   نون اخلاص)يونيدروا( بشأ ن املمتلاكت الثقافية املرسوقة أ و املصدرة بطرق غري من اتفاقية املعهد ادلويل لتوحيد القا 2أ نرر اإ

 (.1995مرشوعة )
61

ىل مقتضيات الفصل    من التفاقية. 3أ نرر اإ
62

ىل مقتضيات الفصل    من التفاقية 4أ نرر اإ
63

ىل مقتضيات البند    من التفاقية 3من الفصل  2أ نرر اإ
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أ ما عىل مس توى املمتلاكت الثقافية املصدرة بطرق غري مرشوعة، فقد نصت التفاقية عىل أ حاكم 

عادة املمتلاكت الثقافية اىل احملمكة أ و أ ي سلطة  خاصة ابلسرتداع متنح لدلو ة املتعاقدة جواز تقدمي طلب ابإ

مشفوعا ابملعلومات الواقعية أ خرى خمتصة بدو ة أ خرى داخل الآدال احملددة، ويتعني أ ن يكون الطلب 

(5والقانونية الاكفية اليت من شأ هنا متكني احملمكة أ و اجلهة اخملتصة من البث يف طلب الرد )املادة 
64

. 

ىل ادلو ة  عادة املمتكل الثقايف املصدر بطرق غري مرشوعة اإ ويف هذا الإطار قد تبث اجلهة اخملتصة ابإ

ز حسن النية رشيطة أ ل يكون عىل عمل بواقعة التصدير غري الطالبة، مع منح تعويض عادل ومعقول للحائ

املرشوع، وهو ما يستشف من ظروف وملبسات حيازة املمتكل التوفر عىل شهادة التصدير. علام أ نه 

ميكن للحائز أ ن يقرتح عوضا عن التعويض ابتفاق مع ادلو ة الطالبة اكلحتفاظ مبلكية املمتكل الثقايف أ و نقل 

ىل خش  ص خيتاره يكون مقامي يف ادلو ة الطالبة وفق ضامانت لزمة وفق ملقتضيات املادة السادسة. ملكيته اإ

ىل أ ن التفاقية نصت يف مادهتا اخلامسة عىل أ نه يعترب ممتلاك ثقافيا مصدرا بطرق  وجتدر الإشارة اإ

ا عرضه أ و اإجراء يكون قد صدر مؤقتا من أ رايض ادلو ة الطالبة ل غراض يذكر مهنغري مرشوعة لك ممتكل "

حبوث عليه أ و ترمميه، مبوجب ترخيص صادر طبقا لقانوهنا اذلي ينرم هذا التصدير هبدف حامية تراهثا 

لهيا وفقا ل حاكم الرتخيص املذكور "الثقايف ومل يرد اإ
65

. 
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 .20-19هشام ملطي، الرجع السابق، ص  
65

 .23يراجع دليل تكوين املكونني يف جمال حامية الرتاث املنقول، املرجع السابق، ص  
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(2000اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنية ) -
66

: 

املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنيةاكن الغرض من اتفاقية ال مم 
 67

تعزيز التعاون بني ادلول  

نفاذ القانون وأ ساليب  عىل منع اجلرمية املنرمة عرب الوطنية وماكحفهتا مبزيد من الفعالية، مع تقوية أ هجزة اإ

 البحث وامللحقة ملواكبة هذا النوع من اجلرامئ.

اكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنيةويشرتط لتطبيق اتفاقية ال مم املتحدة مل
68

، توفر ثلث رشوط 

 أ ساس ية، تمكن فامي ييل:

  أ ن يتعلق ال مر جبرمية خطرية، ويه لك فعل جريم معاقب عليه بأ ربع س نوات

 من التفاقية املذكورة. 23و 8و 6و 5(، أ و اجلرامئ املنصوص علهيا يف املواد 2حبسا مفا فوق )املادة 

 ارتكب يف دو ة -ع عرب وطين )ارتكب يف أ كرث من دو ة واحدةأ ن يتعلق اجلرم بطاب

ارتكب يف دو ة  -واحدة ولكن دانب همم من الاعداد أ و التخطيط أ و الارشاف مت بدو ة أ خرى

ارتكب يف دو ة واحدة ولكن هل  -واحدة ولكن املنرمة اليت ارتكبته تنشط يف دو ة واحد متعددة

آاثر عىل دول أ خرى أ
69

. 

 ة من طرف جامعة منرمة، ويه لك جامعة ذات هيلك تنرميي، أ ن ترتكب اجلرمي

مؤلفة من ثلثة أ شخاص أ و أ كرث، موجودة لفرتة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتاكب 
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 .494ص  2004فرباير  12واترخي  5186، جريدة رمسية عدد 2003ديسمرب  04بتارخي  1.02.132مت نرش التفاقية مبوجب الرهري الرشيف رمق  
67

 ،2000نومفرب  15بتارخي  55/25مية املنرمة عرب الوطنية مبوجب قرار امجلعية العامة حتت عدد مت التوقيع عىل اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلر  
68

مادة، وملحقة بثلثة بروتوكولت هتم بروتوكول منع ومقع ومعاقبة الاجتار ابل شخاص خاصة النساء وال طفال، وبروتوكول  41وتضم التفاقية املذكورة  

 الرب والبحر، وبروتوكول ماكحفة صنع ال سلحة النارية وأ جزاهئا ومكوانهتا واذلخرية والاجتار هبا بصورة غري مرشوعة. ماكحفة هتريب املهاجرين عن طريق
69

ىل مقتضيات املادة    من اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنية . 3أ نرر اإ
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واحد أ و أ كرث من اجلرامئ اخلطرية أ و ال فعال اجملرمة وفقا لهذه التفاقية، من أ دل احلصول، بشلك 

 عة مالية أ و مادية أ خرى.مبارش أ و غري مبارش، عىل منف

وفامي خيص علقة اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنية مبجال الرتاث الثقايف، 

جراميا يتجاوز  ينبغي التأ كيد عىل أ ن ظاهرة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية تشلك بل شك نشاطا اإ

ىل نشا جرايم منرم عابر للحدود الوطنية، بل تزداد خطورته عندما يف دل ال حيان احلدود الوطنية اإ ط اإ

منا كنشاط لتسهيل ارتاكب جرامئ أ خرى أ كرث خطورة كمتويل الإرهاب  جراميا مس تقل واإ ل يكون نشاطا اإ

أ و جرامئ أ صلية جلرامئ تبعية أ خرى كغسل ال موال
70

 . 

علن امجلعية العامة ل تفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية ويف هذا الإطار مت التنصيص يف ديبادة اإ

 املنرمة عرب الوطنية عىل ما ييل:

ذ يه مقتنعة اقتناعا شديدا بأ ن اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنية ستشلك  " واإ

سل ال موال أ داة انجعة والإطار القانوين اللزم للتعاون ادلويل عىل ماكحفة ال نشطة الإجرامية من قبيل غ 

والفساد والإجتار غري املرشوع بأ نواع النبااتت واحليواانت الربية املهددة ابلنقراض واجلرامئ املرتكبة ضد 

 .الرتاث الثقايف والصلت املتنامية بني اجلرمية املنرمة عرب الوطنية واجلرامئ الإرهابية"

عا ة اليت من شأ هنا املسامهة يف احلد من واجلدير ابذلكر، أ ن التفاقية تتضمن مجموعة من التدابري الف

ظاهرة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية وردع اخملالفني ابلشلك الاكيف، وتدعمي ابيق التدابري امحلادية 

والوقادية اليت نصت علهيا التفاقيات ادلولية ذات الصةل ابملمتلاكت الثقافية ولكن من زاوية مقاربة زجرية، 

 ه التدابري الواردة ابلتفاقية فامي ييل:وتمتثل هذ
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ليه جملس ال من ابل مم املتحدة يف قراريه ا  لهيام يف مقدمة هذا ادلليل حتت عدد وهو ما نبه اإ  (.2015) 2199( و2003) 1483ملشار اإ
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  جرامية تدخل يف نطاق امجلاعات واملنرامت فرض تدابري ترشيعية لتجرمي أ فعال اإ

الإجرامية املنرمة، وكذا جترمي غسل العاددات الإجرامية املتأ تية من جرامئ مبا فهيا جرامئ الإجتار 

الفساد املايل -غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية
71

. 

  ضع تدابري ترشيعية وادارية فعا ة لضامن نزاهة املوظفني وكشف فسادمه ومعاقبهتم و

عىل ذكل
72

. 

 .وضع جزاءات وعقوابت مناس بة تتلءم وخطورة ال فعال املرتكبة 

  وضع ضوابط مللحقة ومقاضاة مرتكيب اجلرامئ املنرمة حتد من الافلت من

 العقاب.

  نوع من اجلرامئوضع مدد تقادم طويةل نررا خلطورة هذا ال
73

. 

  اختاذ ادلول ما يلزم من تدابري لضامن مصادرة عاددات ومتحصلت اجلرامئ وأ دوات

آاثرها مع تعزيز التعاون ادلويل ل غراض  ارتاكهبا أ و اليت اكن من املزمع اس تعاملها وكذا تتبعها وتقفي أ

املصادرة
74

. 

 ضامن لك دو ة رساين وليهتا القضادية حملامكة اجملرمني
75

. 

 زيز التعاون ادلويل يف جمال تسلمي اجملرمنيتع
76

. 

                                                           
71

ىل مقتضيات    من التفاقية. 6و 5املادة أ نرر اإ
72

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية. 9أ نرر اإ
73

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية. 11أ نرر اإ
74

ىل مقتضيات املواد    من التفاقية. 14و 13و 12أ نرر اإ
75

 من التفاقية. 15ىل مقتضيات املادة أ نرر اإ  
76

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية. 16أ نرر اإ
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 تعزيز التعاون ادلويل يف جمال نقل ال شخاص احملكوم علهيم
77

. 

  تقدمي ادلول لبعضها البعض املساعدة القانونية يف جمال ال حباث والتحقيقات

وامللحقات واحملاكامت القضادية واكفة الاجراءات القضادية
78

. 

 ( آلية البحث اخلاصة انشاء جسل  -التحقيقات املشرتكة-التسلمي املراقباعامتد أ

جنايئ...(
79

. 

 ...  حامية الشهود واملبلغني والضحااي
80

 

(2003اتفاقية حامية الرتاث الثقايف غري املادي ) -
81

: 

 ةالثاني املادي يف دورته غرية صون الرتاث الثقايف اتفاقيونسكو العام اعمتد مؤمتر الي

 سأ سيت يةمس مترة بدأ ت مع بدا يةلهجود طو  نتيجةة التفاقي هذهوداءت ، 2003 س نة والثلثني

طار دويل متعدد ال طراف ذي طابع ملزم يس هتدف حامية الرتاث الثقايف غري  املنرمة، خاصة مع غياب اإ

 لثقافية.ااملادي ك حد أ مه مكوانت املمتلاكت 

ليونسكو يف ميدان الثقافة، واحدة من أ مه الصكوك املعيارية اليت وضعهتا ا 2003وتعترب اتفاقية عام 

ىل الرتوجي للتنوع يف الهوايت الثقافية يف العامل وللعرتاف هبا، ويه  ل صك أ و وذكل لتنرمي ال نشطة الرامية اإ

املادي، ومبنية عىل ما يودد من اتفاقات وتوصيات  دد ال طراف لصون الرتاث الثقايف غريملزم متع

                                                           
77

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية. 17أ نرر اإ
78

ىل مقتضيات املادة    من التفاقية. 18أ نرر اإ
79

ىل مقتضيات املواد    من التفاقية. 22و 21و 20أ نرر اإ
80

ىل مقتضيات املاداتن    تفاقية.من ال 25و 24أ نرر اإ
81

فرباير  18الصادر يف  1.06.113الصادر بنرشها الرهري الرشيف رمق  2003أ كتوبر  17اتفاقية حامية الرتاث الثقايف غري املادي املوقعة بباريس يف  

 .4125ص  2009يوليو 27بتارخي  5755، اجلريدة الرمسية عدد 2009
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طار توضع من خلهل  التفاقيةتؤدي ، كام عيلطبيوا تتعلق ابلرتاث الثقايفوقرارات دولية  اسات س يدور اإ

. املاديوع الثقايف وصون الرتاث الثقايف غريادلويل الراهن حول حفظ التن التفكريتعكس 
82

 

 :ييلة يه كام أ ساس ية أ ربعة أ هداف تفاقيوللإ 

 املاديصون الرتاث الثقايف غري . 

 فراداملعنيللجامعات واجملموعات ود يعاملادي اذلي  احرتام الرتاث الثقايف غري  .املعنيني ة ولل 

 املادي،غرية الرتاث الثقايف الصعيد احمليل والوطين وادلويل بأ مهية عىل التوعي  

 .ره املتبادلوكفا ة تقدي

 اتح ةة التعاون ادلويل واملساعدة ادلولياإ
83

. 

امرسات امل" :عىل أ نه ةنيالثايف مادهتا  "اديامل غريالرتاث الثقايف "نسكو اليو ة عرفت اتفاقيكام 

اليت – هبا من قطع ومصنوعات وأ ماكن ثقافية تبطير وما – واملعارف واملهارات والتصورات وأ شاكل التعبري

 املتوارثغري املادي وهذا الرتاث الثقايف  .الثقايف ال فراد جزءا من تراهثم اانأ حيجملموعات، و اتعتربها امجلاعات و 

واجملموعات من دديد بصورة مس مترة مبا يتفق مع بيئهتا وتفاعلهتا مع جيل عن جيل، تبدعه امجلاعات 

 الطبيعة واترخيها.

ثقايف والقدرة وهو يمني دلهيا الإحساس هبويهتا والشعور ابس متراريهتا، ويعزز من مت احرتام التنوع ال 

 الإبداعية البرشية.

                                                           
82

  .15تيطاوين شهرزاد، املرجع السابق، ص  
83

 صيص عىل أ هداف هذه التفاقية يف املادة ال وىل مهنا. وقد مت التن  
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فق مع يت  املادي اذليغري ة سوى الرتاث الثقايفل غراض هذه التفاقي خذ يف احلس بانيؤ ول 

واجملموعات   امجلاعاتبنيات الاحرتام املتبادل ملتعلقة حبقوق الإنسان، ومع مقتضيالقامئة ا ةادلوليالصكوك 

 ."وال فراد والتمنية املس تدامة

خراج مفهوم الرتاث الثقايف من حزيه امللموس أ و الصلب اذلي  وهكذا فمبوجب هذه التفاقية مت اإ

نسان، وهبذا ظل عليه منذ الا هامتمات ال وىل ابملوروث احلضاري ليدرج أ يضا التجليات املعنوية للإ

الوصف اكمتل نطاق مفهوم الرتاث الثقايف كام هو متداول الآن
84

. 

طار دويل متعدد ال طراف ذي طابع ملزم و طار تعزيز حامية املمتلاكت الثقافية، ونررا لغياب اإ يف اإ

ري املادي ك حد أ مه مكوانت املمتلاكت الثقافية، صدرت اتفاقية حامية يس هتدف حامية الرتاث الثقايف غ

آليات امحلاية سواء عىل  2003الرتاث الثقايف غري املادي س نة  وفق أ هداف متعددة تتوىخ ابل ساس تعزيز أ

املس توى الوطين أ و املس توى ادلويل، وحتسيس ال فراد وامجلاعات بأ مهيته ورضورة صونه وابلتقدير 

ل هل وارشاكهم يف اسرتاتيجيات حاميتهاملتباد
85

. 

 هذا، ومن بني أ مه التدابري امحلادية اليت مشلهتا التفاقية نورد ما ييل:

  ىل اختاذ مجموعة من التدابري عىل املس توى الوطين من قبيل حتديد خمتلف ادلعوة اإ

غري احلكومية عنارص الرتاث الثقايف غري املادي داخل ادلو ة بتنس يق مع امجلاعات واملنرامت 

دماج املقاربة امحلادية  وال هجزة اخملتصة، مع وضع قامئة ابلرتاث هبدف حرصها وحتييهنا ابس مترار واإ

                                                           
84

آاملرجع السابق، ص    14يراجع دليل لتكوين املكونني يف جمال حامية الرتاث املنقول، أ
85

 .20هشام ملطي، نفس املرجع، ص  
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جناز  نشاء مؤسسات خاصة ابلتوثيق والتشجيع عىل اإ مضن الربامج والاسرتاتيجيات. علوة عىل اإ

دراسات وأ حباث علمية يف املوضوع
86

. 

  ىل نرش قامئة للرتاث الثقايف غري املادي خاصة اذلي يتطلب حامية السعي دوليا اإ

عادةل، مع تعزيز التعاون ادلويل مبختلف صوره ل س امي ما يتعلق بتبادل املعلومات واخلربات 

واملامرسات الفضىل. زايدة عىل تقدمي املساعدات الرضورية
87

. 

  حداث صندوق محلاية الرتاث الثقايف غري املادي، يمت متويهل من مصادر متعددة مبا اإ

خل فهيا مساهامت ادلول ال طراف والهيئات العامة وال فراد...اإ
88

. 

  قيام ادلول ال طراف برفع تقارير حول أ حاكهما الترشيعية والتنرميية وابيق التدابري

املتخذة لتنفيذ التفاقية
89

.        

                                                           
86

ىل مقتضيات املواد من   ىل  11أ نرر اإ  من هذه التفاقية. 15اإ
87

ىل مقتضيات املواد من   ىل 16أ نرر اإ  من هذه التفاقية. 24 اإ
88

ىل مقتضيات املواد من   ىل  25أ نرر اإ  من هذه التفاقية. 28اإ
89

ىل مقتضيات املاداتن    من هذه التفاقية. 30و 29أ نرر اإ
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 الوطنية محلاية املمتلاكت الثقافيةالقانونية اثنيا: املقاربة 

ذا كنا قد تعرضنا  ننا  للمقاربة ادلوليةأ عله لاإ محلاية الرتاث الثقايف من خلل التفاقيات ادلولية، فاإ

ىل  ، وأ ول ملحرة نسجلها خبصوص الترشيع الوطين هذه امحلايةالوطنية ل  املقاربةسنتطرق يف هذا اجلزء اإ

هتمت هبذا اجملال، وهذا ما  املتعلق حبامية الرتاث واملواقع التارخيية، أ ن هناك الكثري من النصوص القانونية اليت

 يزيد ال مر صعوبة عىل اجلهات املتدخةل يف حامية الشأ ن الثقايف يف بلدان.

ن اكن أ برز   فالنصوص القانونية اليت تشلك حامية للآاثر يه متنوعة ومتناثرة يف مدوانت عدة، واإ

، هذا 1980نونرب  25ر بتارخي الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف الصاد 22.80هاته القوانني هو القانون رمق 

 القانون اذلي يعترب أ ول قانون هيمت مبجال الآاثر والرتاث يصدر يف عهد الاس تقلل. 

 2006الصادر س نة  19.05املذكور أ عله، كام مت تعديهل مبقتىض قانون  22.80ومعوما فقانون 

ىل املرسوم التطبيقي هل، يشلك قطب الرىح يف حامية الرتاث  واملواقع التارخيية، وذكل ابلإضافة ابلإضافة اإ

ىل النصوص القانونية ال خرى سواء تكل املوجودة يف قانون التعمري أ و القانون املتعلق ابمجلاعات أ و داخل  اإ

مدونة احلقوق العينية
90

، ومدونة ال وقاف
91

ىل املكل العام البحري واملكل الغابوي أ و بعض   ابلإضافة اإ

يف مجموعة القانون اجلنايئ ومدونة امجلارك والرضادب غري املبارشة، وذكل املقتضيات القانونية املوجودة 

ابعتبار الرتاث والآاثر يه جزء ل يتجزأ  من ال ملك العامة ابملغرب
92

. 
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 " الكزن اذلي يعرث عليه يف عقار معني يكون ملاك لصاحبه وعليه امخلس لدلو ة".من مدونة احلقوق العينية عىل أ ن  18تنص املادة  
91

 الوقف العام هو لك وقف خصصت منفعته ابتداء أ و مال لوجوه الرب والإحسان وحتقيق منفعة عامة.من مدونة ال وقاف عىل أ ن "  50نص املادة ت  

 ...."لهيافة عتعترب وقفا عاما بقوة القانون عىل عامة املسلميني مجيع املسادد والزاوااي وال رضحة واملقابر الإسلمية، ومضافاهتا وال ملك املوقو 

آثر ذلكل اعتربت وقفا عاما نررا  آاثر الكنوز واملأ لقداس هتا مك جرم القانون يعترب عدد كبري من املقابر والزاوااي وال رضحة ....وغريها املاكن املفضل لقتفاء أ

ىل  268اجلنايئ العبت هبا والإعتداء علهيا، حيث شدد عىل احرتام املقابر وعدم اهتاكها لس امي يف الفصول من   . 270اإ

 
92

 .10/07/1914بتارخي  63املنشور ابجلريدة الرمسية عدد  1914املكل العمويم ابملغرب منرم مبقتىض ظهري فاحت يوليوز   
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املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية  22.80القانون رمق 

 .19/05ريه وتمتميه مبقتىض القانون رمق والعادايت كام مت تغي

جنده مل يتطرق ملفهوم الرتاث الثقايف بوضع تعريف عام هل 1980ابلطلع عىل ظهري 
93

، وذكل 

لكون الرتاث يف املغرب دد وافر ومتنوع يتضمن فضل عن املعامل التارخيية واملواقع ال ثرية واجملموعات 

املوروث التارخيي املغريب مادته من أ صول أ مازيغية وفنيقية املتحفية مورواث غري مادي ثري. ويس تقي 

فريقية وأ ندلس ية وهيودية. وقد ودل هذا الامتزج احلضاري تشكيلت –ومورية ورومانية وعربية  سلمية واإ اإ

من الثقافات احمللية املتداخةل، خلقت تنوعا أ صيل ومتفردا ابملغرب من أ مه مراهره التنوع اللغوي ومتايز 

ت وتعدد التعبريات واملساقات الفنية وامجلالية.العادا
94

  

ويلحظ أ ن الفقه الإسليم عىل خلف الترشيع الوضعي أ وىل أ مهية كبرية للممتلاكت أ و الآاثر 

آدم يف داء يف عدة معاين ال ول هو املال اذلي ني مبصفة عامة، حيث أ ن الكزن عند الفقهاء املسل دفنه بنو أ

"وأ ما اجلدار فاكن لغلمني يتميني يف املدينة واكن حتته كزنا لكهف فقال تعاىل: ال رض كام ورد يف سورة ا

والثاين هو املال اذلي هلام واكن أ بوهام صاحلا فأ راد ربك أ ن يبلغا أ شدهام ويس تخردا كزنهام رمحة من ربك"، 

الفضة ول ينفقوهنا "واذلين يكزنون اذلهب و مل يدفع فيه حق هللا تعاىل حيث يقول تعاىل يف سورة التوبة: 

                                                           
93

وطين ويشمل اليت داء فهيا:" الرتاث الثقايف ال 2تبىن مرشوع الرتاث الثقايف اذلي أ عدته وزارة الثقافة تعريفا موسعا للرتاث الثقايف من كخلل املادة   

اص لدلو ة أ و يف ملكية مجيع املمتلاكت الثقافية املنقو ة وغري املنقو ة وغري املادية، بطبيعهتا أ و غايهتا، وتكل املوجودة فوق عقارات املكل العمويم أ و اخل

ثنية حتت وصاية ادلو ة أ و يف ملكية أ شخاص طبيعيني أ و معنويني خاضعني للقانون اخلاص أ ويف  ابطن هاته العقارات، وتكل املوجودة يف امجلاعات الإ

قلميية البحرية الوطنية، اليت خلفهتا ال جيال املاضية منذ عصور ما ق  ىل يومنا هذا، ابطن ال رض واملغمورة ابملياه، يف املياه ادلاخلية واملياه الإ بل التارخي اإ

  .واليت تكتيس فاددة ابلنس بة للحضارة الوطنية أ و الإنسانية

آثر اليت خلفهتا الطبيعة أ و منطقة أ و تشكيل طبيعي، وكذا لك مكون من املكوانت واملناظرالرتاث الطب  آاثر من املأ  يعي الوطين، ويراد به لك موقع أ و أ

  .الطبيعية اليت تكتيس طابعا اس تثناديا

 الرتاث املزدوج ويشمل الرتاث الثقايف والرتاث الطبيعي يف ترابطهام ؛ -
94

 .14ني يف جمال حامية الرتاث الثقايف، نفس املرجع، صيراجع دليل تكوين املكون  
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آلمي يوم حيمى علهيا يف انر هجمن فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورمه هذا ما  يف سبيل هللا فبرشمه بعذاب أ

، والثالت هو املال املدخر أ ي من كزن املال كزنا أ ي دفنه حتت كزنمت ل نفسمك فذوقوا ما كنمت تكزنون"

"هذا ما كزنمت ل نفسمك فذوقوا ما كنمت تكزنون" ال رض، ومجعه واذخره فهو اكنز ويف قوهل تعاىل:
95

. 

ننا جند ابملقابل أ ن  ذا اكن املرشع املغريب مل يتوسع يف مفهوم الرتاث الثقايف أ و املمتلاكت الثقافية فاإ واإ

عطاءعىل وضع تأ طري قانوين محلاية املمتلاكت الثقافية معلت مجموعة من الترشيعات املقارنة  تعريف  مع اإ

طارا ترشيعيا همام محلاية املمتلاكت الثقافية من خلل القانون  الفرنيسالقانون  سن يثح لها، مفصل  اإ

املتعلق ابلرتاث
96

يعين الرتاث مبوجب هذا القانون، مجيع املمتلاكت العقارية أ و حيث قام بتعريفه ب: " 

فنية أ و أ ثرية، أ و جاملية أ و املنقو ة، اليت تقع مضن املمتلاكت العامة أ و اخلاصة، واليت لها أ مهية اترخيية أ و 

  علمية أ و تقنية.

من التفاقية ادلولية محلاية الرتاث  2ويشمل أ يضا عنارص من الرتاث الثقايف غري املادي حسب املادة 

 ".2003أ كتوبر  17الثقايف غري املادي، املعمتدة يف ابريس بتارخي 

املؤرخ  04.98فية من خلل القانون رمق فقد نرم تأ مني حامية املمتلاكت الثقا اجلزائريأ ما املرشع 

واملتعلق حبامية الرتاث الثقايف اجلزائري، فتضمنت املادة الثانية من هذا القانون النص  1998يونيو  15يف 

يعد ترااث ثقافيا لل مة، يف مفهوم هذا القانون، مجيع املمتلاكت الثقافية العقارية والعقارات : “عىل ما ييل

 ة املوجودة عىل أ رض عقارات ال ملك الوطنية ويف داخلها اململوك ل شخاص طبيعيني ابلتخصيص، واملنقو

ومعنويني اتبعني للقانون اخلاص، واملوجود كذكل يف الطبقات اجلوفية للمياه ادلاخلية والإقلميية الوطنية 

 املوروثة عن خمتلف احلضارات املتعاقبة منذ عرص ما قبل التارخي اإىل يومنا هذا.

                                                           
95

 .221، ص 2018، الس نة الثانية عرشن فرباير/أ بريل 14ال س تاذ محمد الرايق، امحلاية القانونية للكزن يف الترشيع املغريب، جمةل حمامكة، عدد   
96

  .2004اير فرب  20واترخي  2004-178املادة ال وىل املتعلق بقانون الرتاث الفرنيس رمق   
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جزًء من الرتاث الثقايف لل مة أ يضا املمتلاكت الثقافية غري املادية الناجتة عن تفاعلت اجامتعية وتعد 

بداعات ال فراد وامجلاعات عرب العصور، واليت ل تزال تعرب عن نفسها منذ ال زمنة الغابرة اإىل يومنا هذا" واإ
97

. 

صدار جمةل حامية الرتاث ال   التونيساملرشع  يف حني أ ورد  ثري والتارخيي والفنون التقليدية، عند اإ

، تعريفا عاما وشامل للك ما ميكن أ ن 1994فرباير  24مؤرخ يف  1994لس نة  35مبقتىض القانون عدد 

تشمهل عبارة تراث سواء أ اكن أ ثراي أ و اترخييا أ و تقليداي دو أ ن يعرف مصطلح "الآاثر" بصفة رصحية، 

اجملال، حيث جعل املرشع من الآاثر حتتل املركز ال ول يف قامئة وذكل خلفا للقوانني السابقة اخلاصة بنفس 

املتعلق  1988 ماي 19املؤرخ يف  1988لس نة  44عدد املمتلاكت الثقافية املنرمة مبقتىض القانون 

98متلاكت الثقافيةابمل 
 ا ييل: وهو يعرفها مب 

 "تعترب ممتلاكت ثقافية ذات مصلحة معومية لك من:

آاثر  -1  ال

امل والتاكوين املعامرية والنحتية والتشكيلية والكهوف التارخيية والكتاابت املنقوشة ويه ال ع

 واملسكواكت وال ش ياء ال ثرية املنقو ة اخملتلفة ذات القمية املمتزية املمتزية أ ثراي واترخييا وفنيا وعلميا.

 اجملموعات السكنية -2

أ ثراي واترخييا وفنيا وعلميا لطابعها املعامري أ و  ويه اجملموعات املدنية والريفية ذات القمية املمتزية

 لتجانسها أ و لندماهجا يف حميطها أ و يف منرر طبيعي.

 املواقع -3

                                                           
97

 من القانون اجلزائري. 2أ نرر املادة   
98 

 .2018وداد سهيل" جرامئ الآاثر"، منشورات مجمع ال طرش للكتاب اخملتص، الطبعة ال وىل، تونس  
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ويه ال عامل املشرتكة بني الانسان والطبيعة واملناطق ال ثرية اليت لها قمية ممتزية أ ثراي واترخييا وجامليا 

 أ و لها أ مهية أ نرتبولوجية.

 طة واملطبوعة. الواثدق اخملطو  -4

ويه الكتب اخملطوطة والكتب املطبوعة النادرة واملنشورات القدمية ذات القمية التارخيية والفنية 

 والعلمية وال دبية سواء اكنت منفوذة أ و مندردة مضن مجموعة.

 املمتلاكت ذات ال مهية الفنية -5

ا من أ اثث اترخيي ومصنوعات ويه ال عامل الفنية همام اكنت موادها وطرق تنفيذها وتقنيات صنعه

 تراثية سواء اكنت منسودات أ و حليا وكذكل أ عامل ادلهن والنحت واحلفر والتصوير الشميس وما الهيا.

 ال رش يف -6

ويه الواثدق التارخيية والثقافية اخملطوطة واملطبوعة والسمعية والبرصية همام اكنت وسادل 

99تسجيلها"
. 

صدار مجموعة من الترشيعات اخلاصة حبامية املمتلاكت أ يضا  العرايقيف حني معل املرشع  عىل اإ

بكوهنا:  4/7، واذلي عرف الآاثر يف املادة 2002لس نة  55الثقافية وأ مهها قانون الآاثر والرتاث احلايل رمق 

قل "ال موال املنقو ة وغري املنقو ة اليت بناها أ و صنعها أ و حنهتا أ و كتهبا أ و رمسها أ و صورها الانسان ول ي

( س نة، وكذكل اليت ش يدها أ و صنعها الانسان وكذكل املنجزات أ ي بقااي السللت 200معرها عن )

 .البرشية واحليوانية"
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 .1988ماي  19املتعلق ابملمتلاكت الثقافية املؤرخ يف  1988لس نة  44الفصل ال ول من  القانون التونيس عدد  
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( 200"ال موال املنقو ة والغري منقو ة اليت يقل معرها عن )بكونه:  4/8بيامن عرف الرتاث يف مادته

100نية يعلن عهنا بقرار من الوزير"س نة ولها قمية اترخيية أ و وطنية أ و قومية أ و دينية أ و ف 
. 

ال ثر هو لك “: ب يف املادة ال وىلعرفه  1983( لس نة 117رمق ) املرصيقانون حامية الآاثر  أ ما

عقار أ و منقول أ نتجته احلضارات اخملتلفة أ و احلديثة من الفنون أ و العلوم أ و ال داين من عرص ما قبل التارخي 

حىت ما قبل مادة عام مىت اكنت هل قمية أ و أ مهية أ ثرية ابعتباره مرهرا من  وخلل العصور التارخيية املتعاقبة

مراهر احلضارات اخملتلفة اليت قامت عىل أ رض مرص أ و اكنت لها صةل اترخيية هبا وكذكل رفات السللت 

 .البرشية والاكدنات املعارصة لها"

آاثرالقطريوأ ورد  تعريفا  2010لس نة   23نون رمق املعدل مبوجب القا 1980لس نة  2رمق  قانون ال

أ ي يشء خلفته احلضارات ، أ و تركته ال جيال السابقة، مما يكشف "للآاثر حيث نص يف مادته ال وىل بأ هنا: 

آداب أ و ال خلق أ و  عنه، أ و يعرث عليه، سواء أ اكن ذكل عقارا أ م منقول، يتصل ابلفنون أ و العلوم أ و ال

اترخيه اإىل أ ربعني س نة أ و أ كرث، مىت اكنت هل حداث العامة، أ و غريها مما يرجع العقادد أ و احلياة اليومية، أ و ال  

101قمية فنية أ و اترخيية"
   

ذ 3ومن التعريفات املهمة للآاثر أ يضا التعريف اذلي أ ورده قانون الآاثر العريب املوحد يف املادة ) ( اإ

أ و تركته ال جيال السابقة عام يكشف  : "يعترب أ ثرا أ ي يشء خلفته احلضاراتعرف ال ثر عىل النحو التايل

آداب أ و ال خلق أ و العقادد  عنه أ و يعرث عليه سواء اكن ذكل عقارا أ و منقول يتصل ابلفنون أ و العلوم أ و ال

                                                           
100

 ل اخلفايج، نفس املرجع. عيل محزة عس 
101 

براهمي عبد الرحمي البوهامش الس يد حسن رسور، امحلاية القانونية للرثات الثقايف، أ عامل ندوة   ، مطبعة ادلوحة احلديثة،  دو ة 2015مارس  31-29اإ

.28قطر، الطبعة ال وىل، ص 
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أ و احلياة اليومية أ و ال حداث العامة أ و غريها مما يرجع اترخيه اىل مادة س نة مضت، مىت اكنت هل قمية فنية أ و 

اترخيية"
102

. 

حظ عىل هذا التعريف أ نه عند حتديده ال ثر مبادة س نة مل يكن عىل سبيل القطع فلك دو ة واملل

حتدد يف ضوء ظروفها ومصاحلها وواقعها التارخيي املدى الزمين لعتبار ال ش ياء من الآاثر واملشاهد، فقانون 

(م1700ال ردن حيددها مبا قبل عام )
103

س نة، كام أ ن القانون  (400، بيامن قانون الكويت حيددها مبرور )

( م، وبقااي الإنسان واحليوان مبا قبل س نة 1821( اكن حيددها مبا قبل س نة )1952السوداين الصادر عام )

هـ(1340)
104

 . 

أ ما الضابط الثاين فهو لك يشء عقارا أ و منقول هل قمية اترخيية أ و دينية أ و أ دبية أ و فنية أ و ثقافية 

ليه، فاإذا ودد أ حد هذين الضابطني حق عىل ال ءء اذلي تس توجب احملافرة عليه وتسرتعي الا هامتم اإ

ابمحلاية املقررة للآاثر ودد به أ ن يطلق عليه أ ثرا وابلتايل يصبغ
105

. 

ومنه ميكن القول أ ن تعريف املمتلاكت الثقافية أ و الآاثر تشمل املمتلاكت املنقو ة والثابتة ذات 

باين وال ماكن ال ثرية واخملطوطات والكتب ولك ال ش ياء ذات ال مهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف، اكمل 

القمية التارخيية وال ثرية، واليت تتطلب الوقاية والاحرتام وامحلاية مبوجب القوانني الوطنية وكذا التفاقيات 

ادلولية، كام تس توجب تكثيف التعاون ادلويل مبختلف أ نواعه يف سبيل التصدي ملا أ صبحت تتعرض هل 

   متلاكت من أ عامل ختريبية واجرامية حمرتفة خاصة عىل مس توى الاجتار غري املرشوع هبا.هذه امل 
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ببغداد، انرر موقع:  1981ل العربية من خلل اجامتع وزراء الثقافة العرب س نة يعترب قانون الآاثر العريب املوحد من القوانني اليت وضعهتا دامعة ادلو  

www.iasj.net 
103

 املنرم لقطاع الآاثر ال ردين. 1988لس نة  21أ نرر املادة ال وىل من قانون رمق  
104

 .15/3/1952املادة الثانية من قانون الآاثر السوداين القدمي الصادر يف  
105

 .19املرجع السابق، ص عيل محزة عسل اخلفايج،  
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، قد أ فرد أ حاكما خاصة محلاية هذه املمتلاكت الثقافية من  80.22ظهري ومن هجة أ خرى جند أ ن 

ىل قسمني امحلاية الاملامرسات  أ و املدنية وقادية غري القانونية اليت قد تتعرض لها، وميكن تقس مي هذه امحلاية اإ

 وكذكل اجلنادية.

 للممتلاكت الثقافيةأ و املدنية امحلاية الوقادية  -1

املتعلق  80.22بتطبيق القانون رمق  1981أ كتوبر  22الصادر بتارخي  2.81.25وضع املرسوم رمق 

، أ حاكم خاصة هتم لك ملنقوشة والتحف الفنية والعادايتابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت ا

خراهجام من ذكل،  دراهجام يف عداد الآاثر واإ من مسطرة تقييد املنقولت والعقارات ومسطرة ترتيهبام أ ي اإ

فهاتني املسطرتني اليت ل غىن عهنام للسلطة امللكفة ابلشؤون الثقافية محلاية املباين التارخيية
106

ذا اكن ل  . واإ

شاكل يف املوا قع التارخيية اليت تأ خذ صفة املكل العام البحري أ و تكل التابعة لوزارة ال وقاف، عىل يطرح اإ

اعتبار أ ن هاته العقارات تكون محمية بقوة القانون، ولو مل تأ خذ صفة املوقع التارخيي، فاإن الإشاكل يطرح 

ذا اكنت هاته العقارات مملوكة من طرف اخلواص عىل اعتبار أ نه يكون اصطدام مع  بشلك كبري يف حا ة اإ

حق امللكية احملمية دس توراي
107

. 

ن مسطرة التقييد والرتتيب للعقارات ذات الطابع ال ثري يكون لها دور همم يف حامية هاته  ذلا فاإ

املواقع اليت تأ خذ الصبغة التارخيية
108

. 

                                                           
106

ليه مجموعة من الإجراءات الشلكية اليت جيب عىل السلطة امللكفة ابلشؤون الثقافية واجمللس امجلاعي  أ خذها  حيث حدد املرسوم التطبيقي املشار اإ

ىل  17محلاية الرتاث الثقايف أ مهها الشهر والتعليق والنرش. املواد من   . 21اإ
107

ذا اقتضت ذكل  2011جلديد لس نة من ادلس تور ا 35تنص املادة   " يضمن القانون حق امللكية، وميكن احلد من نطاقها وممارس هتا مبوجب القانون، اإ

 متطلبات التمنية الاقتصادية والاجامتعية للبلد".
108

 .95-94هشام املراك ء، نفس املرجع، ص  
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ليه أ عله، بشلك دقيق الآاثر املرتتبة عىل التقييد من قبيل النرش  وتيسري كام حدد القانون املشار اإ

ل وفق ضوابط حمددة، خاصة  حداث التغيريات عىل الآاثر أ و اس تغللها أ و تفويهتا اإ الاطلع وعدم جواز اإ

آاثر  احرتام حق الشفعة اخملول لدلو ة، كام حدد ال حاكم اخلاصة برتتيب الآاثر وما ينتج عن الرتتيب من أ

سواء تعلق ال مر ابلعقارات أ و املنقولت
109

. 

 ية للممتلاكت الثقافيةامحلاية اجلناد  -2

ن  ابعتبار املمتلاكت التارخيية جزء من اترخي ال مة وتراهثا سواء اكن هذا الرتاث عقارا أ و منقول، فاإ

منا أ قر حامية جنادية للرتاث بصفة عامة،  ضفاء امحلاية املدنية عىل هذا الرتاث، واإ  مبقتىضاملرشع مل يكتف ابإ

ىل هاته امحلاية 2006الصادر س نة  19.05ىض القانون رمق كام مت تعديهل مبقت 22.80القانون رمق  ، وس نطرق اإ

 يف النقاط التالية: 

  :حامية العقارات املرتبة يف عداد ال اثر 

لقد فرض املرشع عىل العقارات املرتبة يف عداد الآاثر مجةل من القيود كام جعلها تمتتع حبقوق ارتفاق، 

نه جعل اخملالفني يتعرضون لعقوابت نص علهيا قانون وحىت يضمن املرشع احرتام امجليع لهاته الا رتفاقات، فاإ

ذ أ ن الفصل  املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت  22.80من القانون رمق  53التعمري، اإ

وص علهيا يف تغيريه وتمتميه، اعترب أ ن اخملالفني للرتفاقات املنص املنقوشة والتحف الفنية والعادايت كام مت

منه يتعرضون للعقوابت املنصوص علهيا يف قانون التعمري، كام أ ن املرشع أ قر عقوابت  28و 23و 22فصول 

                                                           
109

 .30يراجع دليل تكوين املكونني يف جمال حامية الآاثر، نفس املرجع، ص  
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ىل غرامة تقدر ب  أ لف  20عىل اخملالفني لقانون املتعلق حبامية املباين التارخيية وهاته العقوابت قد تصل اإ

درمه
110

 ، مع مضاعفهتا يف حا ة العود.

 :حامية املنقولت  

منا أ خضع املنقولت املرتبة يف عداد ال اثر كذكل للحامية،  ن املرشع مل يكتف حبامية العقارات واإ اإ

وهذا يشء طبيعي عىل اعتبار أ ن املنقولت قد تكون عرضة للرسقة والإتلف، ونررا خلطورة هذه اجلرمية 

ن املرشع مل يكتف مب عاقبهتا ابلغرامة بل أ قر العقوابت اليت ل تعترب رسقة عادية فهيي رسقة لتارخي ال مة، فاإ

الصادر س نة  19.05املعدل مبقتىض قانون  22.80من قانون  54السالبة للحرية حيث داء يف الفصل 

2006 : 

"-.I  درمه: 20.000اإىل  5.000يعاقب بغرامة من 

 لك خشص مل خيرب املفوت هل بوجود تقييد أ و ترتيب ملنقول؛  -

عداد اجلرد خرقا ل حاكم لك ماكل ملتحف خاص أ و حائز ملن - قولت مقيدة أ و مرتبة مل يقم ابإ

 .5-32الفصل 

.II  -  حدى  200.000اإىل  20.000يعاقب ابحلبس من ثلثة أ شهر اإىل س نتني وبغرامة من درمه أ و ابإ

 هاتني العقوبتني فقط لك من: 

  ؛أ عله 32فوت منقول مقيدا أ و مرتبا دون أ ن خيرب الإدارة اخملتصة خلفا ل حاكم الفصل  -

لهيا يف الفصول  -  من هذا القانون؛ 58-44و 32.3صدر بوده غري قانوين املنقولت املشار اإ

                                                           
110

ىل عرشين  22.80من القانون رمق  52تنص املادة   عىل ما ييل " يعاقب عىل خمالفة أ حاكم هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من أ لفني اإ

 أ لف درمه.

 ف درمه."ويف حا ة العود يعاقب اخملالف بغرامة ل ميكن أ ن تقل عن ضعف الغرامة احملكوم هبا سابقا من غري أ ن تتجاوز أ ربعني أ ل
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 أ عله." 32.1برت منقولت أ و أ تلفه أ و غريه أ و حرف طبيعته أ و زيفه خلفا ل حاكم الفصل  -

لحرية، ومن خلل ما ذكر أ عله جند أ ن املرشع أ قر حامية للمنقولت تمتثل يف العقوابت السالبة ل

بل أ كرث من هذا فاإن املرشع شدد العقوبة املذكورة من خلل التنصيص وجواب عىل احلمك عىل اخملالف 

ضافية تأ خذ صبغة تعويض مدين تساوي عرش مرات قمية املنقول موضوع اخملالفة، كام أ قر نرام  بغرامة اإ

جراء نص عليه قانون  ماكن الإدارة اخملتصة  22.80املصادرة وهو اإ تفعيل نرام املصادرة من أ دل حيث ابإ

ذا اكنت عرضة للتصدير، ويف هذا الإطار نص الفصل  من القانون  1-54اسرتداع تكل املنقولت خاصة اإ

 : ، احلمك54و 53و 52"ميكن، زايدة عىل العقوابت املنصوص علهيا يف الفصول السالف اذلكر عىل ما ييل: 

 بت اخملالفة يف شأ نه. وتكتيس هذه الغرامة صبغة تعويضبغرامة تساوي عرش مرات قمية املنقول اذلي ارتك 

 مدين؛

 .املذكور املنقول مبصادرة

جبارية يف حا ة تصدير منقولت خلفا ل حاكم الفصول  تكون املصادرة  ويف حا ة 58و 44و 3 - 32اإ

 اس تكشافات غري مرصح هبا ومعليات حفر غري مرخص يف اإجنازها".

نه يتضح لنا أ ن املرشع أ راد حامية املمتلاكت الثقافية اليت تعترب ملاك جامعيا ل مة، وقد أ قر  وعليه فاإ

ماكنية املصادرة.  عقوابت وغرامات وحىت اإ

فقد معلت العديد من ادلول عىل التصدي للمامرسات غري القانونية  مس توى الترشيع املقارناما عىل 

يات الزجرية يف قوانيهنا ادلاخلية املتعلقة اليت يتعرض لها الرتاث الثقايف، ابلتنصيص عىل مجموعة من املقتض 

 .حبامية املمتلاكت الثقافية
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الرتاث الفرنيس قانونوهكذا جند أ ن  
111

 عىل أ نه:  1L-114 نص يف املادة 

 أ ورو عىل لك خشص قام بتصدير أ و حماو ة تصدير: 450.000يعاقب ابحلبس ملدة س نتني وبغرامة قدرها  -1"

 ؛ 1L-111الثقافية املنصوص علهيا يف املادة بشلك هنايئ، املمتلاكت  -أ ( 

، دون احلصول عىل 1L-111ب( بشلك مؤقت، املمتلاكت الثقافية املنصوص علهيا يف املادة 

 أ و دون احرتام الرشوط احملددة يف نفس املادة؛ 7L-111الرتخيص املنصوص عليه يف املادة.

دون احلصول عىل الشهادة  2L-111ملادة ج( بشلك هنايئ، املمتلاكت الثقافية املنصوص علهيا يف ا

 املقررة يف نفس املادة؛

ما عىل  2L-111د( بشلك مؤقت، املمتلاكت الثقافية املنصوص علهيا يف املادة. دون احلصول، اإ

ذن اخلروج املؤقت املنصوص عليه يف نفس املادة.  الشهادة أ و اإ

 .8L-111ثقافية خرقا ملقتضيات املادة يعاقب بنفس العقوابت، لك خشص قام ابس ترياد املمتلاكت ال  -2

يعاقب بنفس العقوابت، لك خشص قام ابس ترياد أ و تصدير، أ و عبور، أ و بيع أ و حيازة أ و تبادل  -3

 .9L-111املمتلاكت الثقافية خرقا انهتاك للامدة 

، علوة عىل ذكل، ملصادرة املمتلاكت 9L-111خيضع مرتكبو اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة 

 ملعنية".ا

تلف الرتاث "عىل أ نه:  2L-114كام نص أ يض يف املادة  يعاقب عىل اجلرامئ املتعلقة بتخريب وتعييب واإ

ليه أ دانه:  2-322و 1-322مبوجب مقتضيات املادتني   من القانون اجلنايئ املشار اإ

                                                           
111

 .2004فرباير  20واترخي  2004-178قانون الرتاث الفرنيس رمق   
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تلف املمتلاكت اململوكة للآخرين ابحلب1-322"املادة  س ملدة : يعاقب عىل ختريب وتعييب أ و اإ

  أ ورو، ما مل ينجم عهنا سوى أ رضار طفيفة." 30.000س نتني وغرامة قدرها 

 عىل أ نه:  1L-2-114ونص يف املادة 

أ ورو للك خشص حائز بدون حق أ و  15.000"يعاقب ابحلبس ملدة س نة واحدة وغرامة قدرها 

، ومل يقم ابس تعادهتا دون تأ خري س ند احملفوظات العامة أ و غريها من املمتلاكت الثقافية التابعة للمكل العام

"1L-212للامكل أ و للجهة اليت طلبهتا تطبيق.
112

 . 

فقد نرم العقوابت اليت يتعرض لها مرتكبو جرامئ الآاثر يف قانون حامية الآاثر الترشيع املرصي أ ما 

1983لس نة  117رمق 
113

 عىل أ نه: 42املادة ، حيث نص يف 

ن مليون جنيه ول تزيد عن مخسة مليني جنيه لك من "يعاقب ابلسجن املؤبد  وبغرامة ل تقل ع

آاثر املسجةل اململوكة لدلو ة أ و املعدة للتسجيل، أ و  آثرا أ و جزءا من أ ثر سواء أ اكن ال ثر من ال رسق أ

املس تخردة من احلفائر ال ثرية للوزارة، أ و من أ عامل البعثات والهيئات واجلامعات املرصح لها ابلتنقيب، 

 ريب. وذكل بقصد الهت

خفاء ال ثر أ و جزء منه بقصد  وتكون العقوبة السجن املشدد للك من قام ابحلفر خلسة أ و ابإ

آلت والس يارات املس تخدمة يف اجلرمية  الهتريب، وحيمك يف مجيع ال حوال مبصادرة ال ثر وال هجزة وال دوات وال

 لصاحل اجمللس.

يد عىل س بع س نوات، وبغرامة ل تقل وتكون العقوبة السجن مدة ل تقل عن ثلث س نوات، ول تز 

آتية:  عن مخسامدة أ لف جنيه ول تزيد عىل مليون جنيه للك من قام بأ ي من ال فعال ال

                                                           
112

 code de patrimoine françaisيراجع قانون الرتاث الفرنيس  
113

 .2018لس نة  91والقانون رمق  2010لس نة  61والقانون رمق  2010لس نة  3والقانون رمق  1991لس نة  12املعدل بقانون رمق   
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 هدم أ و أ تلف معدا أ ثرا منقول أ و اثبتا أ و شوهه أ و غري معامله أ و فصل جزءا منع معدا. (1

آاثر دون ترخيص، ويف هذه احلا (2  ة يمت التحفظ عىل أ جرى أ عامل احلفر بقصد احلصول عىل ال

جراء أ عامل احلفائر عىل نفقة الفاعل. وتكون العقوبة يف  موقع احلفر حلني قيام اجمللس ابإ

البندين السابقني السجن املشدد والغرامة اليت ل تقل عن مليون جنيه ول تزيد عىل مليوين 

حبسب ال حوال، أ و  جنيه، اإذا اكن الفاعل من العاملني ابلوزارة أ و ابجمللس أ و الهيئة اخملتصة

من مسؤويل أ و موظفي أ و عامل بعثات احلفائر، أ و من ملقاولني املتعاقدين مع اجمللس أ و من 

 عامهلم".

 فنصت عىل ما ييل: مكرر 42 املادةأ ما 

" يعاقب ابلسجن املشدد وبغرامة ل تقل عن مليون جنيه ول تزيد عىل مليوين جنيه لك من رسق  

 لوك لدلو ة.أ ثرا أ و جزءا من أ ثر مم

وتكون العقوبة السجن ملدة ل تتجاوز س بع س نوات والغرامة املنصوص علهيا يف الفقرة ال وىل للك 

ذا اكن متحصل من أ ي جرمية.  من أ خفى ال ثر أ و جزءا منه اإ

آلت والس يارات املس تخدمة فهيا لصاحل  وحيمك يف مجيع ال حوال مبصادرة ال ثر وال هجزة وال دوات وال

  اجمللس".

قع عىل الآاثر  تاجلرامئ اليت -عىل وده التخصيص –وعىل عكس الترشيع املرصي اذلي حدد 

ن  وعقوبة لك جرمية، حيث نص يق قانونه املذكور أ عله عىل اجلرامئ املتعلقة ابلآاثر والعقوابت احملددة لها، فاإ

منا اكتفى فقط ابلنص عىل مل يتناول اجلرامئ اخلاصة اليت يتصور وقوعها عىل الآاثر ، املرشع القطري  واإ

ميلدية اذلي عدل مبوجب القانون رمق  1980لس نة  2رمق  العقوابت اليت تقع عىل من خيالف أ حاكم القانون
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"مع عدم الإخلل بأ ية عقوبة أ شد، ينص علهيا عىل أ نه:  40حيث نص يف املادة  ميلدية 2010لس نة  23

آخر، يعاقب ابحلبس مدة ل جتاوز ثلث  آلف رايل أ و س نوات أ و بغرامة ل تزيد قانون أ عىل عرشة أ

ابلعقوبتني معا، لك من خالف أ حاكم هذا القانون أ و لحئته التنفيذية. ويف مجيع ال حوال حيمك مبصادرة ال ثر 

.املنقول اذلي خيالف صاحبه أ حاكم هذا القانون، ويسمل ال ثر اإهييئة متاحف قطر"
114

 

 04.98تضيات الزجرية املتعلقة جبرامئ الآاثر من خلل القانون رمق فقد نرم املق  املرشع اجلزائريأ ما 

املتعلق حبامية الرتاث الثقايف اجلزائري 1998يونيو  15املؤرخ يف 
115

عىل أ نه:  95حيث نص يف املادة  

دج أ و  200.000دج اإىل  100.000يعاقب ابحلبس من س نتني اإىل مخس س نوات وبغرامة مالية من "

حدى العقوبتني ف آتية:ابإ  قط دون املساس بأ ي تعويضات عن ال رضار واملصادرات عن اخملالفات ال

بيع أ و اإخفاء أ ش ياء متأ تية من معليات حفر أ و تنقيب مكتشفة ابلصدفة أ و أ ثناء القيام  -

 بأ حباث أ ثرية مرخص هبا،

 بيع أ و اإخفاء أ ش ياء متأ تية من أ حباث أ جريت حتت مياه البحر، -

مصنفة أ و مسجةل يف قامئة اجلرد الإضايف وكذكل املمتلاكت  بيع أ و اإخفاء ممتلاكت ثقافية -

 الثقافية املتأ تية من تقطيعها أ و جتزئهتا،

بيع أ و اإخفاء عنارص معامرية متأ تية من تقطيع ممتكل ثقايف عقاري أ و عقاري ابلتخصيص أ و  -

 ".من جتزدته

                                                           
114 

براهمي عبد الر   .41-40حمي البوهامش الس يد حسن رسور، املرجع السابق، ص اإ
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حد املمتلاكت الثقافية يعاقب لك من يتلف أ و يشوه معدا أ  فقد نصت عىل ما ييل: " 96أ ما املادة 

املنقو ة أ و العقارية املقرتحة للتصنيف أ و املصنفة أ و املسجةل يف قامئة اجلرد الإضايف، دون املساس بأ ي 

 200.000دج اإىل  20.000تعويض عن الرضر، ابحلبس مدة س نتني اإىل مخس س نوات، وبغرامة مالية من 

"و يشوه معدا أ ش ياء مكتشفة أ ثناء أ حباث أ ثريةدج. وتطبق العقوبة نفسها عىل لك من يتلف أ و يدمر أ  
116

. 

 مجموعة القانون اجلنايئ املغريب

لفعل الاجتار غري املرشوع للممتلاكت الثقافية اتراك  1962مل يتعرض القانون اجلنايئ املغريب لس نة 

ىل موضوعني هامني هلام صةل مب جال حامية جمال تنرميه للنصوص القانونية اخلاصة، واكتفى فقط ابلإشارة اإ

املمتلاكت الثقافية من خلل جترميه لفعل ختريب وهدم وتكسري وتعييب املمتلاكت الثقافية، حيث ورد يف 

يعاقب ابحلبس من شهر اإىل س نتني وغرامة من مادتني اإىل »من مجموعة القانون اجلنايئ ما ييل:  595الفصل 

 يأ يت:  مخسامدة درمه من خرب أ و هدم أ و كرس أ و عيب، معدا شيئا مما

آخر خمصص للزينة أ و املنفعة العمومية أ نشأ ته أ و وضعته السلطة  - بناًء أ و متثال  أ و رسام أ و أ ي يشء أ

 العامة أ و أ ذنت به.

بناًء أ و متثال أ و رسام أ و شيئا ما هل قمية فنية موضوعا يف متحف أ و ماكن خمصص للعبادة، أ و يف أ ي  -

 .« مبىن مفتوح للجمهور

ذن، حيث نص كام جرم القانون اجل  شعار السلطات عند العثور عىل كزن أ و متلكه بدون اإ نايئ فعل عدم اإ

 من مجموعة القانون اجلنايئ عىل ما ييل: 528الفصل 

                                                           
116 
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من عرث عىل كزن، ولو يف مكل هل، ومل خيطر به السلطة العامة، يف ظرف مخسة عرش يوما من يوم »

 هام.اكتشافه، يعاقب بغرامة من مادتني ومادتني ومخسني در 

أ ما من عرث عىل كزن ومتلكه، لكه أ و بعضه، دون أ ن يصدر هل اإذن بذكل من اجلهة القضادية اخملتصة، حىت ولو 

اكن قد أ خطر به السلطة العامة، فاإنه يعاقب ابحلبس من شهر اإىل س تة أ شهر وغرامة من مادتني اإىل مادتني 

 «ومخسني درهام.

خطار السلطة العامة كزن : ال وىل تتعلق ابلعثور جرميتنيوانطلقا من هذا الفصل جند أ ن هناك  دون اإ

ذن من السلطة القضادية اخملتصة  بذكل، والثانية تتعلق ابلعثور عىل كزن ومتلكه لكيا أ و جزديا دون صدور اإ

علم السلطة العامة بذكل.  حىت ولو مت اإ

ايئ، كوصف فعل الرسقة كام ميكن اعامتد تكييفات عامة أ خرى منصوص علهيا داخل مجموعة القانون اجلن

أ و الرسقة مع ظروف التشديد يف احلالت املنصوص علهيا يف  505املنصوص عليه وعىل عقوبته يف الفصل 

ذا تعلق ال مر برسقة ممتلاكت ثقافية سواء  510و 509و 508و 507الفصول  من مجموعة القانون اجلنايئ اإ

جرامية. طار عصابة اإ  ارتكبت بشلك فردي أ و يف اإ

 مجلارك والرضادب غري املبارشةمدونة ا

تضمنت مدونة امجلارك والرضادب غري املبارشة املصادق علهيا مبوجب الرهري الرشيف مبثابة قانون 

كام وقع تغيريها وتمتميها 1977أ كتوبر  07بتارخي  1.77.339رمق 
117

بعض ال حاكم املمكن تطبيقها يف جمال 

فية، وذكل من خلل تطبيق ال حاكم ذات الصةل ابس ترياد ماكحفة الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقا

 (. 294و 293و 285و 284و 281و 280و 23وتصدير البضادع احملرورة )الفصول 
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القانونية الوطنية أ ن امحلاية اجلنادية للممتلاكت الثقافية من خلل هذه الورقة وصفوة القول يتضح لنا 

لإحاطة جبميع الإشاكلت القانونية والواقعية املطروحة عىل أ رض يف الترشيع املغريب يعتلهيا القصور وعدم ا

 الواقع، حيث ميكن تسجيل امللحرات التالية: 

تشتت وقدم النصوص القانونية املؤطرة للممتلاكت الثقافية يف القانون املغريب مما يدل عىل ضعف  -

 امحلاية لها وجيعل العديد من التحف والآاثر عرضة للضياع والهنب.

 اب مدونة شامةل محلاية املمتلاكت الثقافية.غي -

 ضعف البحث العلمي يف ميدان الآاثر. -

ميكن التأ كيد عىل أ ن مرشوع القانون املتعلق حبامية الرتاث الثقايف واحملافرة عليه وتمثينه، واذلي ذلا، 

ابتا املنقوشة والتحف املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكت 22.80سوف يعوض القانون رمق 

يف ظل والعادايتن سيسامه ل حما ة يف حا ة املصادقة عليه يف تعزيز امحلاية القانونية للمتلاكت الثقافية خاصة 

وجود مقتضيات تتعلق حبامية هذه املمتلاكت املنقو ة سواء اموجودة يف الرب أ و سواء املغمور ابملياه، وذكل 

ايت والاكتشافات ال ركيولوجية الربية، أ و ابملناطق املغمورة ابملياه.من خلل تنرزميه لل حباث واحلفر
118
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آليات التعاون،متلاكت الثقافيةالإجرادية محلاية امل  ال دواتالثاين:  احملور ملاكحفة الإجتار   ادلويل وأ

 .هبا

ويه ، التدخلثلثة مس توايت من  الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية معلية ماكحفةتتطلب 

ل بتطبيق املمتلاكت  لهذه املس توى ادلويل واملس توى الإقلميي واملس توى احمليل، ولن تتحقق امحلاية الفعا ة اإ

  بعيهناهذه املس توايت لكها معا، وذكل ل ن الرتاث مبختلف أ شاكهل يف الهناية ل يعين هوية وحضارة دو ة

بقدر ما يعين حضارة ال مة والإنسانية مجعاء
119

وأ هجزة  س تدعي أ ن تعمتد السلطات القضاديةي ما ، وهذا 

آليات املؤسساتية اليت تعمتد بدورها عىل مجموعة من عىل مجموعة من البحث والتحري عن جرامئ الآاثر  ال

بعض تقنيات البحث اخلاصة املعمتدة دوليا واملنصوص علهيا يف اتفاقيات و الإجرادية واملسطرية، ال دوات 

 ه اجلرامئ.لضبط مدبري هذدولية متعددة 

نه غالبا ما تعمتد السلطات  ذا اكن الترشيع الوطين مل ينرم بعض تقنيات البحث اخلاصة فاإ الوطنية واإ

آليات  دورا همام يف جمال  ، حبيث يلعب هذا ال خرييف شقيه ال مين والقضايئ أ و الإقلميي التعاون ادلويلعىل أ

ة جرامئ خاصة اكلإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت يف ماكحف أ يضا ، وتزداد أ مهيتهبصفة عامة ماكحفة اجلرمية

طار  ،الثقافية جراميا عابرا للحدود الوطنية يمت يف اإ لكون اجلرمية املذكورة تشلك يف أ غلب ال حيان سلواك اإ

جرامية واحرتافية، تتطلب مواهجهتا اعامتد تقنيات حبث خاصة من طرف ال هجزة  عصاابت ومنرامت اإ

آليات التعاون ال منية والقضادية املعمتدة دلى السلطات ال جنبية وعىل رأ سها صةال منية والقضادية اخملت ما  ،أ اإ

تأ سيسا عىل املواثيق ادلولية ذات الصةل سواء اكنت متعددة ال طراف
120

طار التفاقيات الثنادية   أ و يف اإ
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طار ما يس مى مببدأ  املعامةل املربمة بني املغرب ودول أ جنبية أ و من خلل أ حاكم القانون ادلاخيل أ و يف اإ

ابملثل
121

. 

ويف هذا احملور سوف نقف عىل اجلوانب الإجرادية واملسطرية املتخذة من طرف أ هجزة البحث 

آليات التعاون ادلويل القضايئ وال مين يف )أ ول( والتحري لضبط مرتكيب جرامئ الآاثر ىل أ ، مع الإشارة اإ

 .ا()اثني ماكحفة الإجتار غري املرشوع للممتلاكت الثقافية

 ملاكحفة الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية  ال دوات الإجراديةأ ول: 

ىل الفصل  يتضح لنا الرغبة القوية  19.05 رمق قانونابلبعد تعديهل  22.80القانون رمق  51ابلرجوع اإ

ضفاده الصفة الضبطية عىل مجموع ذكل اليت اكنت دلى املرشع يف حامية الرتاث، ويتجىل ة من من خلل اإ

ال عوان التابعني لإدارات خمتلفة وعىل رأ سهم ال عوان التابعني للسلطة احلكومية امللكفة ابلثقافة، حيث جنده 

 ينص عىل ما ييل:

زايدة عىل  ،يؤهل لإثبات اخملالفات املنصوص علهيا يف هذا القانون ويف النصوص الصادرة لتطبيقه» 

 ضباط الرشطة القضادية:  

 لكفون ابلرتاث املعينون من بني هيأ ة مفت ء وحمافري املباين التارخيية واملناظر أ عوان الإدارة امل

 وحمافري املتاحف وال عوان امللكفون من رشطة الرتاث واملنتدبون لهذا الغرض؛

   ال عوان املؤهلون من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلتعمري والإساكن من بني هيأ ة املهندسني

 تقنيي اإدارة الإساكن والتعمري؛ املعامريني وأ عوان و 
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 أ عوان اإدارة امجلارك؛ 

 أ عوان اإدارة املكل البحري فامي يتعلق ابلرتاث البحري.» 

ىل فئتني من هجاز الرشطة  ويرهر من خلل هذا الفصل أ ن املرشع أ ولك صلحية ضبط اجلرامئ اإ

ثبات اجلرامئ باكفة القضادية، فئة أ وىل يف خشص ضباط الرشطة القضادية اذلين هلم ولية عامة  يف معاينة واإ

أ نواعها ما مل يس تثنهيم نص قانوين خاص من ذكل، وفئة اثنية من أ عوان الإدارات املوكول هلم همام القيام 

طار ما حتدده هلم النصوص اخلاصة كام هو احلال ابلنس بة للقانون  22.80 رمق مبهام الرشطة القضادية يف اإ

لتارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية والعادايت كام وقع تغيريه املتعلق ابحملافرة عىل املباين ا

 وتمتميه.

 أ عوان الإدارة امللكفون ابلرتاث

ىل دانب ضباط الرشطة القضادية أ ولك الفصل  املتعلق ابحملافرة عىل  22.80من القانون رمق  51اإ

الفنية والعادايت كام وقع تغيريه وتمتميه، ل عوان الإدارة املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف 

ثبات اخملالفات الواردة فيه ويف نصوصه التطبيقية.  امللكفني ابلرتاث هممة اإ

ويعني ال عوان املذكورين من بني هيأ ة مفت ء وحمافري املباين التارخيية واملناظر وحمافري املتاحف 

نتدبون لهذا الغرض، لكنه ل زال حلد الآن مل يمت تعيني هاته الفئة وال عوان امللكفون من رشطة الرتاث وامل 

ذلا وجب الترسيع بتعيني هذه الفئة من الرشطة القضادية يف ضبط  من طرف السلطة احلكومية املعنية.

جتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية نررا ل مهيهتا حبمك مترسها وختصصها التقين، وملا س تقدمه من الإ 

 ات يف حامية املمتلاكت الثقافية.خدم
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 أ عوان اإدارة امجلارك والرضادب غري املبارشة

دارة امجلارك والرضادب غري املبارشة هممة أ خرى يف جمال الوقاية وماكحفة الإ  جتار كام تناط بأ عوان اإ

لهيا مبوجب غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية مس متدة من مدونة امجلارك والرضادب غري املبارشة املصادق ع

كام وقع تغيريها وتمتميها 1977أ كتوبر  07بتارخي  1.77.339الرهري الرشيف مبثابة قانون رمق 
122

، وكذا 

املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية  22.80القانون رمق 

 والعادايت كام وقع تغيريه وتمتميه.   

ذ يس متد أ عوان دارة امجلارك والرضادب غري املبارشة صلحياهتم يف جمال ماكحفة الإ  اإ جتار غري اإ

 املرشوع يف املمتلاكت الثقافية من مدونة امجلارك والرضادب غري املبارشة عرب عدة مقتضيات من أ مهها:

 من مدونة امجلارك والرضادب غري املبارشة ينص عىل ما ييل: 23جند الفصل 

 ونة، تعترب حمرورة البضادع اليت يكون اس تريادها أ و تصديرها:لتطبيق هذه املد -1»

 ؛ممنوعا بأ ي وده من الوجوهأ ( 

 أ و خاضعا لقيود او لضوابط اجلودة أ و التكييف أ و لإجراءات خاصة.ب( 

جناز معلية الاس ترياد والتصدير: -2 آتيني يرفعان احلرر ويسمحان ابإ  بيد أ ن العاملني ال

لرخصة أ و الإذن أ و الشهادة اليت تأ ذن ابلس ترياد أ و التصدير واملطبقة عىل الإدلء بس ند قانوين اكأ ( 

 ؛البضادع املرصح هبا

مراعاة الضوابط  اليت تفرض قيودا عىل الاس ترياد أ و التصدير  بشأ ن اجلودة أ و التكييف أ و ب( 

 «.و اليت تتعلق ابلقيام ابلإجراءات املذكورةأ  التكييف 
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 ن املدونة اذلي ينص يف بنده الثامن عىل ما ييل:م 281وكذكل مقتضيات الفصل 

لهيا يف البند -8» أ عله، املنجز عن  23من الفصل  1 أ ( من اس ترياد أ و تصدير البضادع احملرورة، املشار اإ

ما بدون ترصحي مفصل أ و حبمك ترصحي غري حصيح أ و غري مطابق للخدمة املقدمة.  «طريق مكتب للجمرك اإ

املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت   22.80رمق أ ما عىل مس توى القانون 

دارة امجلارك والرضادب غري املبارشة  املنقوشة والتحف الفنية والعادايت كام وقع تغيريه وتمتميه، يعترب أ عوان اإ

ادرة لتطبيقه من بني ال شخاص املؤهلني لإثبات اخملالفات املنصوص علهيا يف هذا القانون والنصوص الص

بشأ ن منع تصدير املنقولت املقيدة أ و  58و 44و 32.2خاصة ما يتعلق مبخالفة الضوابط الواردة يف الفصول 

( ومجيع املواد الناجتة عن 44و 42ومجيع التحف الفنية والعادايت املنقو ة )الفصلن  ( 32.3املرتبة الفصل )

من املدونة، ما مل يكن هناك  58ر حسب مقتضيات الفصل هدم العقارات املقيدة أ و اخملردة من عداد الآاث

  .رخصة للتصدير املؤقت صادرة عن السلطة احلكومية امللكفة ابلرتاث

دارة امجلارك والرضادب غري املبارشة يف جمال حامية املمتلاكت الثقافية مبا  وترتبط صلحيات أ عوان اإ

 ييل:

بة ومجيع التحف الفنية والعادايت املنقو ة عدم السامح بتصدير املنقولت املقيدة أ و املرت  –

ذا اكنت  ل اإ ومجيع املواد الناجتة عن هدم العقارات املقيدة أ و اخملردة من عداد الآاثر اإ

 تس تويف مجيع املساطر القانونية اجلاري هبا العمل.

 .جحز املمتلاكت الثقافية املصدرة بوده غري قانوين ووسادل النقل املس تعمةل يف ذكل –

جراء – ذا أ مكن وفق الضوابط املنصوص علهيا قانوان اإ 123معليات الصلح اإ
. 
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 أ عوان مؤهلون من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلتعمري:

ليه أ  من  دل تعزيز هيئات املراقبة وضبط اجلرام املتعلقة ابملمتلاكت الثقافية أ س ند القانون املشار اإ

ال عوان للقيام مبهام الرشطة القضادية يف جمال للسلطة احلكومية امللكفة ابلتعمري صلحية تأ هيل بعض 

دارة  ما من بني هيأ ة املهندسني املعامريني أ و من أ عوان وتقنيي اإ ضبط جرامئ املس ابملمتلاكت الثقافية، اإ

 الإساكن والتعمري.

 أ عوان اإدارة املكل البحري:

ملباين التارخيية واملناظر املتعلق ابحملافرة عىل ا 22.80من القانون رمق  51تطبيقا ملقتضيات الفصل 

دارة املكل البحري من  والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية والعادايت كام وقع تغيريه وتمتميه، يعترب أ عوان اإ

 بني الهيئات املؤهةل لإثبات اخملالفات املنصوص علهيا يف هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

ل أ ن هذا القانون املذكور حرص اختصاص أ عوان اإ  ثبات اخملالفات عىل ما اإ دارة املكل البحري يف اإ

من القانون املذكور اليت حدد  51يتعلق ابلرتاث البحري خلفا لبايق الهيئات املنصوص علهيا يف الفصل 

 اختصاصها ليشمل اكفة أ نواع الرتاث.                                     

لهيم، مت التنصيص مضن وضامان لقيام ال عوان املؤهلني لإثبات خمالفات ه ذا القانون ابملهام املوكو ة اإ

عىل معاقبة لك من منعهم أ و عرقل قياهمم مبهاهمم ابحلبس  22.80من القانون رمق  54.2مقتضيات الفصل 

ىل س نة وبغرامة من  ىل  10.000من س تة أ شهر اإ حدى هاتني العقوبتني فقط. 20.000اإ  درمه أ و ابإ

 ضباط الرشطة القضادية:

نفاذ القانون اليت أ ولك لها املرشع صلحيات متعددة  از الرشطة القضاديةهجيعترب  من أ مه أ هجزة اإ

يتداخل فهيا ما هو وقايئ مع ما هو زجري، وتعد أ فعال املتاجرة غري املرشوعة ابملمتلاكت الثقافية من بني 
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املواضيع اليت تندرج مضن اهامتهما بوصفها سلواك جمرما من الناحية القانونية
124

وتتجىل همام هذا اجلهاز يف  ،

 جمال ماكحفة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت حسب مقتضيات قانون املسطرة اجلنادية كنص عام فامي ييل:

من قانون  18التثبت من وقوع اجلرامئ ومجع ال د ة عهنا والبحث عن مرتكبهيا )املادة  –

 ؛املسطرة اجلنادية(

انابت قضاء التحقيق وأ   – من قانون املسطرة  18وامر النيابة العامة )املادة تنفيذ أ وامر واإ

  ؛اجلنادية(

جراء ال حباث –  .  (من قانون املسطرة اجلنادية 21)املادة  تلقي الشاكايت والوشاايت واإ

من قانون  1-22تلعب أ هجزة الرشطة القضادية املتخصصة احملدثة تأ سيسا عىل مقتضيات املادة كام 

 ماكحفة جرمية الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية، اكلفرقة الوطنية املسطرة اجلنادية دورا هاما يف

للرشطة القضادية املنوط هبا البحث والتحري يف مجيع تراب اململكة والفرق اجلهوية للرشطة القضادية 

 احملدثة مؤخرا عىل مس توى مدن ادلار البيضاء والرابط وفاس ومراكش علوة عىل ما يسمى بفرق الرشطة

ذن من النيابة العامة اخملتصة وفق الضوابط احملددة  الس ياحية. كام ميكن اعامتد تقنية فرق البحث املشرتكة ابإ

 يف الفقرة الثانية املذكورة.

وتعد الرشطة الس ياحية احملدثة مبوجب القرار الوزاري املشرتك بني السادة وزير الس ياحة ووزير 

، من بني أ مه هذه ال هجزة النش يطة يف 1995يونيو  16رخي بتا 7060العدل ووزير ادلاخلية حتت عدد 

جمال ماكحفة أ فعال الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية لرتباط معلها اليويم ابملواقع والفضاءات 
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الس ياحية. حيث تتوىل مراقبة معل ال ماكن الس ياحية وكذكل احمللت اليت تعرض منتودات ذات قمية 

 ة من أ دل الوقوف عىل اخملالفات وترتيب الآاثر القانونية علهيا.اترخيية أ و ثقافي

وتس تعني الرشطة القضادية يف أ داء هماهما مبختربات متخصصة للكشف عن اجلرامئ واملساعدة يف 

جناز اخلربة عىل احلفرايت والآاثر ذات القمية التارخيية مكخترب الرشطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة  اإ

 ل من الوطين ومعهد علوم ال د ة اجلنادية التابع لقيادة ادلرك املليك.ل

ويعمل املكتب املركزي الوطين ابلرابط التابع ملديرية الرشطة القضادية ابملديرية العامة لل من 

، مبجرد توصهل بربقية حبث حول اختفاء أ و رسقة ممتلاكت ثقافية، عىل تعمميها عىل الصعيد الوطين الوطين

مس توى مجيع مراكز الرشطة وادلرك املليك وامجلارك، كام يمت تعمميها دوليا عرب قاعدة بياانت ال عامل  عىل

1995الفنية املرسوقة اليت أ نشأ ها الإنرتبول س نة 
125

. 

نفاد القانون مصاحل ادلرك املليككام تلعب  دورا همام يف معاينة  كذكل اليت تعترب من أ مه أ هجزة اإ

ثبات جرامئ الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية، زايدة عىل ادلور احملوري الهام ادلي تلعبه يف جمال  واإ

الوقاية من اجلرمية املذكورة، ويف هذا الإطار تسهر عىل اختاذ مجموعة من التدابري والإجراءات امحلادية سواء 

دارية: طار ممارس هتا ملهاهما كرشطة قضادية أ و كرشطة اإ  يف اإ

 قامة خرادط ميدانية ملواقعها.جرد املمتلاكت ا  لثقافية ومعرفة أ ماكهنا واإ

 .رسال دورايت بشلك منترم قصد تفقد املواقع ال ثرية  اإ

  حتسيس املواطنني وخاصة اذلين جياورون املواقع ال ثرية بأ مهيهتا ورضورة حاميهتا واحلفاظ

 علهيا.

                                                           
125

 .23-22هشام ملطي، نفس املرجع، ص  



62
 

 ا.الكشف عن اجلرامئ املرتكبة يف حق املمتلاكت الثقافية وضبط مرتكهب 

هاما يف الكشف عن اجلرامئ املاسة  " التابع لدلرك املليك دوراً معهد علوم ال د ة اجلناديةهذا ويلعب "

ابملمتلاكت الثقافية ومعرفة مرتكبهيا من خلل اخلربات التقنية والفنية اليت ينجزها
126

. 

لثقافية وتقوية ميكن القول أ نه وجب اليوم ومن أ دل تكريس امحلاية الفعا ة للممتلاكت ا وأ خرياً 

تفعيل دور أ عوان الإدارات   ، رضورةذه ال خريةهب ابلبحث واحلري عن اخملالفات املاسةال هجزة امللكفة 

املؤهلني ملعاينة هذه اجلرامئ خاصة أ عوان الإدارة امللكفني ابلرتاث حبمك ختصصهم التقين ومترسهم، اذلين مل يمت 

ىل حدود يومه من طرف السلطة جراءات  تفعيل دورمه اإ احلكومية املعنية رمغ أ ن ال مر يقترص فقط عىل اإ

شلكية يف صورة أ داء الميني القانونية أ مام احملامك أ و صدور قرار مشرتك لوزير العدل ووزير الثقافة فامي خيص 

نشاء فرق هجوية أ و وطنية لرشطة الرتاث تأ سيسا عىل أ حاكم الفقرة ال وىل من املادة  من قانون  1-22اإ

اجلنادية املسطرة
127

. 

يف جمال ماكحفة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية ابعتبار الفعل  ميكل القضاء ومن هجة أ خرى

جراميا آليات متعددة ترتبط غالبا بسلطة النياابت العامة يف الإ  املذكور سلواك اإ رشاف القضايئ عىل سري أ

ذا تعلق ال مر ببعض اجلرامئ ذات ال حباث القضادية اليت جترهيا الرشطة القضادية مبختلف مك وانهتا خاصة اإ

ما لطبيعهتا التقنية أ و صفة مرتكبهيا أ و لطابعها العابر للحدود الوطنية كام هو احلال ابلنس بة  اخلصوصية اإ

جتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية، حيث تتطلب اعامتد تقنيات حبث خاصة من طرف الرشطة جلرمية الإ 

رشا  ف السلطات القضادية اخملتصة من قبيل:القضادية حتت اإ
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 .47ث الثقايف، ص يراجع دليل تكوين املكونني يف جمال الرتا 
127

داراي عىل الفرقة.  نشاء فرق وطنية أ و هجوية للرشطة القضادية مبقتىض قرار مشرتك لوزير العدل أ و السلطة احلكومية املرشفة اإ  ميكن اإ
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  ال مر ابلتقاط املاكملات والتصالت عن بعد وتسجيلها وأ خذ نسخ مهنا أ و جحزها وفق الضوابط

 من قانون املسطرة اجلنادية. 116اىل  108املقررة يف املواد من 

  س ناد البحث يف جرامئ الإ ماكنية اإ رق حبث مشرتكة ىل فاإ جتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية اإ

دارية متعددة، تأ سيسا عىل مقتضيات الفقرة  مكونة من ضباط رشطة قضادية منمتني جلهات اإ

من قانون املسطرة اجلنادية 22.1ال خرية من املادة 
128

.  

 اعامتد تقنية التسلمي املراقب
129

جتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية بدل لضبط مديري جرامئ الإ  

ذ ابعامتد هذه التقنية من الاقتصار عىل ان قلهيا اذلين قد يكونوا أ صغر حلقة يف مسلسل اجلرمية، اإ

ىل  ىل داخل املغرب أ و عربه أ و اإ ميكن السامح مبرور حشنة غري مرشوعة أ و يشتبه يف كوهنا كذكل اإ

خارده، دون ضبطها أ و بعد حسهبا أ و استبدالها لكيا أ و جزديا، وذكل حتت مراقبة السلطات من 

يقافهم،  أ دل التعرف عىل الوهجة الهنادية لها والتحري عن مرتكبهيا وال شخاص املتورطني فهيا واإ

ىل املادة  1-82وقد نرمت مقتضيات املسطرة اجلنادية تقنية الاخرتاق من املادة   .3-82اإ

  جتار غري املرشوع  ابملمتلاكت الثقافية بتدابري امحلاية متتيع حضااي وشهود وخرباء ومبلغي جرامئ الإ

ىل  4-82 من ملنصوص علهيا يف املوادا خفاء هويهتم أ و  10-82اإ من قانون املسطرة اجلنادية، اكإ

شارهتم....  توفري امحلاية اجلسدية هلم أ و وضع رمق هاتفي للرشطة القضادية رمق اإ

                                                           
128

ذا اقتضت ذكل 22.1تنص مقتضيات الفقرة ال خرية من املادة    رضورة البحث أ و طبيعة من قانون املسطرة اجلنادية عىل ما ييل: "ميكن للنيابة العامة اإ

دارية خمتلفة يرأ سها ضابط للرشطة القضادية ت  عينه النيابة اجلرمية، أ ن تعهد ابلبحث اىل فرق مشرتكة تتأ لف من ضباط للرشطة القضادية ينمتون جلهات اإ

 العامة اخملتصة لهذا الغرض".
129

ييل: "التسلمي املراقب هو السامح بعبور حشنة غري مرشوعة أ و يشتبه يف كوهنا  من قانون املسطرة اجلنادية عىل ما 1-82تنص الفقرة ال وىل من املادة  

صد التعرف كذكل اىل داخل املغرب أ و عربه أ و اىل خارده، دون ضبطها، أ و بعد حسهبا أ و استبدالها لكيا أ و جزديا، حتت مراقبة السلطات اخملتصة، بق

يقافهم". عىل الوهجة الهنادية لهذه الشحنة والتحري عن جرمية  والكشف عن هوية مرتكبهيا وال شخاص املتورطني فهيا واإ
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وهكذا جند أ ن ال هجزة اليت تقوم مبهمة البحث والتحري عن اجلرامئ املاسة ابملمتلاكت الثقافية تتعدد 

ثبات اخملالفات املاسة هبذه املمتلاكت واملنصوص علهيم ب ني رشطة قضادية وأ عوان بعض الإدارات امللكفون ابإ

ىل اجلهة اليت تبث فهيا ويه السلطة القضادية اليت تعمتد بدوره22.80رمق يف القانون  عىل  ا، حىت تصل اإ

قة ابجلرامئ املتعلقة ابلآاثر، أ و من خلل مجموعة من الإجراءات تقوم هبا النياابت العامة يف ال حباث املتعل

صدار أ حاكم وقرارات  ىل تكريس امحلاية القانونية للرتاث الثقايف، وذكل عن طريق قضادية اإ هتدف يف مجملها اإ

آ  ىل املساس ابلعقارات املصنفة مضن املأ حممكة وهذا ما أ كدته  ،ثر التارخييةمنع مجيع الترصفات اليت هتدف اإ

عة من القراراتيف مجمو  الاس تئناف
130

 درة عهنا من بيهنا:االص 

 .2461/1/9/2016دين عدد: امللف امل يف 28/07/2016الصادريف:  127/9القرار عدد:  -

 .1528/1/3/2009دين عدد: امللف يف امل 2011 /20/09يف  الصادر 3866القرار عدد:  -

 .1446/3/2/2012دين عدد: امللف يف امل 05/12/2013يف:  الصادر 649/2القرار عدد:  -

 .2500/6/10/2011نايئ عدد: اجل لف يف امل 27/06/2012يف:  الصادر 754/10القرار عدد:  -

ن تعدت اجلرامئ املرتكبة ضد الرتاث الثقايف احلدود الوطنية خاصة يف ظل تطور التكنولوجيا  أ ما اإ

ة البحث والتحري عن واملعلوميات، فاإن ال مر يتطلب تعاوان دوليا مكثفا سواء اكن قضاديا أ و أ منيا لتقوي

فلهتم من العقاب، وهذا مس نعاجله يف النقطة الثانية.  مرتكيب هذه اجلرامئ وعدم اإ
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 غري منشورة.قرارات  
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آليات التعاون ادلويل القضايئ وال ميناثنيا:   .ملاكحفة الإجتار غري املرشوع للممتلاكت الثقافية أ

عىل املس توى ثقافية للممتلاكت ال يلعب القضاء عىل  مس توى ماكحفة جرامئ الإجتار غري املرشوع 

ادلويل، دورًا كبريا يف ضبط مرتكيب هذه اجلرامئ وملحقهتم قضاديا ووضع احلد لإفلهتم من العقاب، وذكل 

ما تأ سيسا  آليات التعاون القضايئ مع نرراده من السلطات القضادية ال جنبية يف هذا اجملال اإ من خلل تعزيز أ

نت متعددة ال طراف اكتفاقية ابلريمو ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب عىل املواثيق ادلولية ذات الصةل، سواء اك

طار التفاقيات الثنادية املربمة بني املغرب ودول أ جنبية أ و من خلل أ حاكم  2000الوطنية لس نة  أ و يف اإ

ىل  713القانون ادلاخيل خاصة مقتضيات املواد  طار ما يسم 749.2اإ ما يف اإ ى من قانون املسطرة اجلنادية، واإ

 مببدأ  املعامةل ابملثل. 

وتزداد أ مهية التعاون القضايئ ادلويل يف عرص شهد فيه العامل تطورا كبريا يف وسادل النقل والتصال 

اليت اكتسبت اجلرمية الصبغة ادلولية، حيث مل يعد أ ثرها حمصورا يف النطاق الإقلميي لدلو ة اليت ارتكبت 

ىل دول أ خر  ى، ال ءء اذلي فرض رضورة التعاون ادلويل يف امليدان اجلنايئ فهيا، بل قد ميتد هذا ال ثر اإ

ل دل ماكحفة اجلرمية س امي املمتدة مهنا عرب  احلدود الوطنية  أ و ما يصطلح عليه ابجلرمية العرب الوطنية
131

     . 

وتعمتد السلطات القضادية يف جمال التعاون ادلويل عىل مجموعة من الاجراءات والقواعد اكلإانبة 

ىل  718من ق.م ج( وتسلمي اجملرمني )املواد من  715و 714ضادية )املاداتن الق من ق.م.ج(  745اإ

من  2-749و 1-749من ق.م.ج( وتقنية التسلمي املراقب )املاداتن  749و 748والشاكية الرمسية )املاداتن 

نصوص علهيا يف كام تعمتد بشلك أ سايس عىل بعض تقنيات البحث اخلاصة املعمتدة دوليا وامل ق.م.ج(.  

                                                           
131

قضايئ ادلويل" رشح قانون املسطرة اجلنادية " تنفيذ املقررات والسجل العديل ورد الاعتبار والاختصاص املتعلق ابجلرامئ املرتكبة ابخلارج التعاون ال  

  2007س نة 8 املعلومة القانونية والقضادية العدد منشورات مجعية نرش 3وزارة العدل، ج 
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آليات التحقيقات اجلنادية  اتفاقيات دولية متعددة خاصة اتفاقية ابلريمو ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنية ك

 املشرتكة والاخرتاق وهذا ما تضمنه مرشوع املسطرة اجلنادية املغريب يف انترار املصادقة عليه.

انبة القضادية  نه ميكن اعتبارها وس يةل تطلب وأ مام عدم تعريف املرشع املغريب للإ ادلولية، فاإ

بواسطهتا سلطة قضادية دلو ة ما من سلطة قضادية أ جنبية القيام ببعض التحرايت أ و الإجراءات اليت مل 

كن من القيام هبا بنفسها، سواء اكن ذكل من طرف النيابة العامة خلل مرحةل البحث المتهيدي أ و تمت

جراء حتقيق تمكييل قايض التحقيق خلل مرحةل التحقيق الإعدادي أ و من طرف احملمكة عند اإ
132

. 

من قانون املسطرة اجلنادية عىل أ ن تطبيق مقتضيات قانون املسطرة  713وقد أ شارت املادة 

ل يف حا ة عدم وجود اتفاقيات أ و يف حا ة خلو تكل  اجلنادية املتعلقة بتنفيذ الإانبة القضادية، ل يكون اإ

 الواردة به. التفاقيات من الإحاكم

من قانون املسطرة اجلنادية عىل املقتضيات  715وابلنس بة لطريقة تنفيذ الإانبة فقد أ حالت املادة 

املتعلقة بتنفيذ الإانابت القضادية الصادرة داخل أ رايض اململكة، وهكذا فقد نصت الفقراتن ال وىل والثانية 

انبة قضادية من أ ي من نفس القانون عىل أ نه: " ميكن لقايض  189من املادة  التحقيق أ ن يطلب بواسطة اإ

آخر للتحقيق، أ و أ ي قاض أ و أ ي ضابط  من ضباط الرشطة القضادية املوجود يف نفس دائرة  قاض أ

جراء ما يراه لزما من أ عامل التحقيق يف ال ماكن اخلاضعة لنفوذ لك واحد مهنم.  حممكته، القيام ابإ

آخر من قضاة التحقيق أ و ميكنه أ ن يعهد بتنفيذ الإانبة القضادية  خارج دائرة نفوذ حممكته ل ي قاض أ

شعار النيابة العامة اليت تنفذ الإانبة يف دائرة نفوذها".  قضاة احلمك، وعىل القايض املنتدب اإ

                                                           
132

 130رشح قانون املسطرة اجلنادية وزارة العدل، مرجع سابق ص   
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ىل ماكحفة اجلرمية والقضاء عىل اللعقاب  كام جيسد التسلمي فعل من أ فعال التعاون بني ادلول يريم اإ

نه يمت يف اطار قواعد صارمة مبنية عىل احرتام القواعد الإنسانية وحتقيق جناعة أ داء ا لعدا ة اجلنادية، فاإ

 املتحرضة.

قلميها لتطبق عليه  ىل اإ فنرام التسلمي يسمح لدلو ة اليت وقع خرق قانوهنا ادلاخيل ابس تعادة اجلاين اإ

لهيا  رادة ادلو ة الثانية اليت جلأ  اإ بعد فراره ومبساعدهتا وتعاوهنا وفقا قانوهنا اجلزايئ. ويمت تسلمي الشخص ابإ

لقواعد مضبوطة، واحرتاما لرشوط مقررة يف قوانني التسلمي
133

. 

ىل دو ة أ خرى  قلميها اإ حدى ادلول بتسلمي خشص موجود يف اإ وميكن تعريف التسلمي بأ نه قيام اإ

حدى حمامكها العا دية، وهو املفهوم تطلب تسلميه لتحامكه عن جرمية مهتم هبا، أ و لتنفيذ حمك صدر عليه من اإ

من قانون املسطرة اجلنادية اليت داء فهيا :" ختول   718اذلي سار عليه املرشع يف الفقرة ال وىل من املادة 

مسطرة تسلمي اجملرمني دلو ة أ جنبية، احلصول من ادلو ة املغربية عىل تسلمي مهتم أ و حمكوم عليه غري مغريب 

عة دارية ابمس ادلو ة الطالبة أ و حمكوم عليه بعقوبة صادرة من يودد يف أ رايض اململكة، ويكون موضع متاب

حدى حمامكها العادية".  اإ

 ومما س بق يتبني أ ن مسطرة تسلمي اجملرمني تتكون من عنرصين أ ساس يني:

أ ن يكون هناك طلب من دو ة تطلب تسلمي جمرم لتقوم مبحامكته أ و لتنفيذ حمك أ صدرته  –

قب علهيا قانوهنا اجلنايئ سواء اكنت واقعة اجلرمية داخل عليه حمامكها العادية عن جرمية يعا

قلميها. قلميها أ و خارده لكون املهتم موجودا داخل حدود اإ  اإ

                                                           
133

 .8ص  2015مطبعة عاكظ اجلديدة اجلزء ال ول، “ محمد عبد النباوي "تسلمي اجملرمني بني القانون ادلاخيل املغريب والتفاقيات ادلولية  
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لقاء القبض  – أ ن تتخذ ادلو ة املغربية املطلوب مهنا التسلمي الاجراءات القانونية املتعلقة ابإ

يع املغريب أ و والاعتقال يف حق الشخص املطلوب  مهنا تسلميه وفق مقتضيات الترش 

صدار القرار اللزم بشأ ن تسلميه اىل  التفاقيات املربمة بني ادلولتني، مث تقوم بعد ذكل ابإ

 ادلو ة الطالبة لكام توافرت الرشوط القانونية يف الطلب.

جراء مسطري خيول لسلطات ادلو ة اليت ترتكب اجلرمية يف أ راضهيا  آلية الشاكية الرمسية فهيي اإ أ ما أ

بلغ دولته مبا ارتكبه من أ فعال ملتابعته وفق قانوهنا اجلنايئ، وابلتايل عند جلوء مرت ىل وطنه، اإ كب اجلرمية اإ

 فاإن هذا الإجراء يكون يف حالتني:

ىل بدله، ويكون ترشيع هذا البدل ل  ال وىل: عندما يرتكب أ جنيب جرمية ابل رايض املغربية ويفر اإ

بلغ دولته مبا ارتكبه ل دل متابعته وحمامكته.يسمح بتسلمي مواطنيه، فهنا ميكن للسلطات امل  غربية أ ن تقوم ابإ

أ ما الثانية فهيي اليت يتوصل فهيا املغرب بشاكية رمسية من دو ة أ جنبية ليتابع ابملغرب املواطن 

املغريب اذلي يرتكب جرمية ابخلارج أ و داخل اململكة، وتدخل مضن الاختصاص القضايئ لدلو ة مقدمة 

من غري اجلائز تسلميه لتكل ادلو ة ال جنبية اعتبارا جلنسيته املغربية، حيث يتابع وحيامك الشاكية، ويكون 

 وفق أ حاكم الترشيع املغريب وأ مام احملامك املغربية.

ىل أ حاكم التفاقيات ادلولية اليت صادق علهيا املغرب يف  وختضع الشاكية الرمسية يف تنرميه القانوين اإ

 748ملادة اجلنادية وكذا أ حاكم قانون املسطرة اجلنادية ول س امي الواردة يف املادتني جمال التعاون القضايئ يف ا

749و
134

 مهنا. 

                                                           
134

نه من ق.م 748تنص املاة   ذا ارتكب أ جنيب جرمية أ رايض املغرب، واكن من مواطين دو ة ل يسمح ترشيعها بتسلمي مواطنهيا، فاإ .ج عىل ما ييل: " اإ

بلغ دولته مبا ارتكبه من أ فعال للحصول عىل متابعته طبقا لت  ىل وطنه أ ن تقوم ابإ رشيع ادلو ة ميكن للسلطات املغربية يف حا ة جلوء مرتكب اجلرمية اإ

 .املطلوبة
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آليات التعاون القضايئ ادلويل فيعرفها املرشع املغريب يف املادة  آلية من أ أ ما تقنية التسلمي املراقب ك

ح مبرور حشنة غري مرشوعة أ و يشتبه من قانون املسطرة اجلنادية كام ييل: " التسلمي املراقب هو السام 82.1

ىل خارده، دون ضبطها أ و حسهبا او استبدالها لكيا أ و جزديا،  ىل داخل املغرب أ و عربه أ و اإ يف كوهنا كذكل اإ

حتت مراقبة السلطات اخملتصة، بقصد التعر فعىل الوهجة الهنادية لهذه الشحنة والتحري عن هوية مرتكبهيا 

 يقافهم".وال شخاص املتورطني فهيا واإ 

آلياتكام  قرار مجموعة من ال وال دوات العملية اليت يتعني عىل ادلول والهيئات  املؤسساتية مت اإ

املتخصصة الاهتداء هبا، وتكوين اكفة املتدخلني يف منرومة امحلاية عىل تطبيقها والوعي هبا، تعزيزا 

س ابملمتلاكت الثقافية، للحامية املنشودة وضامان لتصد أ مثل وانجع ضد لك فعل غري مرشوع قد مي

خاصة ال هجزة ال منية والقضادية نررا ل مهيهتا يف جمال التعاون ادلويل أ و حىت عىل املس توى الوطين. 

آليات والتدابري العملية فامي ييل:  وتمتثل أ مه هذه ال

 قاعدة بياانت اليونسكو اخلاصة بقوانني الرتاث الثقايف:

الترشيعات الوطنية يف جمال الرتاث الثقايف نقطة عبور تعترب قاعدة بياانت اليونسكو بشأ ن 

ىل قوانني الرتاث الثقايف، تتيح للمؤسسات أ و الهيئات اخلاصة أ و ال فراد الوصول عىل حنو  أ ويل اإ

ذ توفر للسادلني أ جوبة عن بعض  ىل الترشيعات الوطنية عن طريق ال نرتنت، اإ رسيع ومبسط اإ

طعة مرسوقة أ و مهنوبة أ و مصدرة أ و مس توردة بطرق غري املسادل القانونية املطروحة خبصوص ق
                                                                                                                                                                                            

 يمت الإبلغ عن اجلرامئ ابلطريق دليبلومايس.

العنارص ال خرى  يتضمن الإبلغ  عرضا للوقادع، ويبني فيه بدقة ماكن ووقت ارتاكب اجلرمية والعنارص املكونة لها والنصوص املطبقة علهيا ابملغرب ومجيع

ثبات، ويرق عل اخلصوص بنسخ مصادق عيل مطابقهت ىل الشهود أ و اىل اليت ميكن اس تعاملها كوسادل اإ ا لل صل من حمارض املعاينة والاس امتع اإ

 املسامهني أ و املشاركني يف اجلرمية اذلين يوددون ابملغرب.

 تطبق مقتضيات الفقرات أ عله مع مراعاة التفاقيات املربمة يف هذا الصدد" 

من دو ة أ جنبية، أ ن يتابع ابملغرب املواطن املغريب اذلي يرتكب  من ق.م.ج فتنص عىل ما ييل: "ميكن يف حا ة التوصل بشاكية رمسية 749أ ما املادة 

 القانون املغريب." جرمية ابخلارج أ و داخل اململكة، ول يمت تسلميه لدلو ة ال جنبية اعتبارا جلنسيته املغربية. وحيامك ويصدر احلمك عليه وفقا ملقتضيات
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مرشوعة، ومن أ دل تيسري البحث مت اعامتد عدة أ نواع من البحث داخل قاعدة البياانت )البحث 

البحث املركب( كام مت وضع دليل للبحث متاكمل قصد الاسرتشاد به -البحث املغلق  –احلر 
135

. 

اتحة الوص ىل اإ ىل املواد التالية اخلاصة بلك دو ة من ادلول:وهكذا فهذه القاعدة تريم اإ  ول اإ

 مجيع الترشيعات اخلاصة ابلرتاث الثقايف السارية يف الوقت احلارض. -

 شهادات الاس ترياد أ و التصدير حيامث يقتضهيا القانون.  -

معلومات تبني كيفية التصال ابجلهات اخملتصة حبيث ميكن توجيه أ س ئةل حمددة  -

 فعل عن الرتاث الثقايف.  للمكتب احلكويم املسؤول

136عنوان ال نرتنت ملوقعها الرمسي عىل الويب -
. 

 مدونة اليونسكو ادلولية للسلوك ال خليق لتجار املمتلاكت الثقافية:

ىل بلدها ال صلية أ و ردها يف حا ة  عادة املمتلاكت الثقافية اإ ابدرت جلنة اليونسكو ادلولية لتعزيز اإ

ىل اعامتد "املدونة ادلولية للسلوك ال خليق لتجار املمتلاكت  1999الإستيلء غري املرشوع س نة  اإ

الثقافية"
137

مواد أ كدت من خللها عىل مجموعة من الالزتامات غري مقرونة  8اليت مضت يف طياهتا  

جبزاءات يف حا ة خمالفهتا لكهنا ملزمة أ دبيا
138

جراء  ، وقد أ ولكت املدونة لهيئة يعيهنا التجار هممة اإ

                                                           
135

 . 23هشام ملطي، نفس املرجع، ص  
136

 .15سكو، نفس املرجع، ص يراجع دليل اليون  
137

قرارها من قبل املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الثلثني اليت  19999اعمتدت يف ادلورة العارشة للجنة اليونسكو ادلولية املنعقدة يف شهر يناير   ومت اإ

 .1999انعقدت يف نومفرب 
138

ىل  1مراجعة املواد من    من املدونة. 7اإ
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للزمة بشأ ن انهتااكت مقتضياهتا، وكذا هممة تلقي شاكايت املترضرين والبت فهيا والإعلن التحقيقات ا

عن نتاجئ التحقيق واملبادئ اليت اعمتدهتا يف ذكل
139

. 

 (: icomاجمللس ادلويل للمتاحف )ايكوم 

ىل تمنية وحامية  1949أ نشئ اجمللس ادلويل للمتاحف س نة  كش بكة ملهنيي املتاحف هتدف اإ

والهنوض ابملتاحف ورفع التحدايت اليت تواهجها، وكذا تطوير املعارف ذات الصةل ابجملال وتعزيز الرتاث 

آت ادلولية ل س امي يف جمال ماكحفة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية  التعاون مع املنرامت والهيأ

 خاصة مع منرمة اليونسكو وال نرتبول واملنرمة العاملية للجامرك....

ىل ويف  طار ماكحفة الإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية، ابدر اجمللس ادلويل للمتاحف اإ اإ

 اختاذ مجموعة من املبادرات الهامة من أ مهها:

مدونة قواعد أ خلقيات املتاحف
140

: 

آلية للضبط اذلايت يف جمال املتاحف، من خلل ما  تشلك مدونة قواعد أ خلقيات املتاحف أ

آليات تنفيذها تفرض عىل العاملني يف املهن املتحفية جبميع بدلان العامل التقيد هبا يف تتضمنه من معايري و  أ

أ فق تذويب الاختلفات اليت تشهدها توهجات الترشيعات الوطنية وواقع املامرسات احمللية الناظمة 

لش تغال املتاحف
141

. 

                                                           
139

 من املدونة. 8أ نرر املادة  
140

 4للجمعية العامة للمجلس ادلويل للمتاحف مبدينة بوينا سريوس ال رجنتينية بتارخي  15اعمتدت مدونة قواعد سلوك أ خلقيات املتاحف خلل ادلورة  

نة قواعد حتت امس مدو  2001يوليوز  6للجمعية العامة للمجلس املذكور مبدينة برشلونة الاس بانية بتارخي  20، وعدلت خلل ادلورة 1986نومفرب 

ىل أ ن متت مراجعهتا خلل ادلورة   .2004أ كتوبر  8للجمعية العامة مبدينة س يول الكورية بتارخي  21سلوك املتاحف اإ
141

 .http:// www.icom.museumزايرة املوقع الإلكرتوين:  
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 القامئة امحلراء:

من القطع احملمية عادة مبوجب القانون واليت يه عبارة عن قوامئ منوذجية ل نواع أ و فئات معينة 

نفاذ  جتار هبا بطرق غري مرشوعة، يضعها خرباء خمتصون هبدف مساعدة أ هجزة اإ تكون موضوع هتديد للإ

دارة امجلارك عىل ضبط اخملالفني،  القانون خاصة امللكفني مبجال املراقبة كضباط الرشطة القضادية وأ عوان اإ

قطع الفنية قصد التعرف علهيا والتبليغ عهنا، علوة عىل لفت انتباه الراغبني يف وكذا لإرشاد جتار ومجمعي ال

ذ ميكن جتديدها ومراجعهتا لكام اقتىض  رشاهئا. وتضم هذه القوامئ قطع أ ثرية عىل سبيل املثال ل احلرص، اإ

املهددة بلك ال مر ذكل، وقد س بق للمجلس ادلويل للمتاحف أ ن أ عد بعض القوامئ اخلاصة ابلقطع ال ثرية 

فريقيا ) (2003( والعراق )2003( وأ مرياك اللتينية )2000من اإ
142

. 

 سلسةل القطع ال ثرية املادة املفقودة:

تضم سلسةل القطع ال ثرية املادة املفقودة منشورات لقطع أ ثرية نقلت بطرق غري مرشوعة من 

ذات الصةل ابلبدلان املعنية. وقد مشلت اجملموعات العامة أ و من املواقع ال ثرية مرفقة مبقتطف من القوانني 

( 1997السلسةل مجموعة من املنشورات من أ مهها منشورات أ عامل الهنب يف موقع أ نكور بمكبوداي )

فريقيا ) ( وأ عامل الهنب يف أ ورواب 1997( وأ عامل الهنب يف أ مرياك اللتينية )1997وأ عامل الهنب يف اإ

(2001)
143

. 

                                                           
142

 37يراجع دليل تكوين املكونني يف جمال حامية الرتاث الثقايف، نفس املرجع، ص 
143

 38ين املكونني يف جمال حامية الرتاث الثقايف، نفس املرجع، صيراجع دليل تكو  
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 ة ابل عامل الفنية املرسوقة:قاعدة بياانت ال نرتبول اخلاص

توفر املنرمة ادلولية للرشطة اجلنادية )ال نرتبول(
144

مجموعة من ال دوات ملاكحفة الإجتار غري  

املرشوع ابملمتلاكت الثقافية، خاصة ما يتعلق بتبادل املعلومات عامليا بشأ ن اجلرامئ املتصةل برسقة ال عامل 

شارة أ هجزة انفاذ القانون واملؤسسات الثقافية وعامة الفنية وال شخاص املتورطني فهيا، ويمت و  ضعها رهن اإ

الناس. ومن أ مهها التنبهيات اليت تضعها عىل مواقع ال نرتنيت والنرشات الاعلمية بشأ ن طلب املساعدة 

يف حتديد ماكن بعض ال عامل الفنية املرسوقة أ و مجع املعلومات عهنا، وامللصقات اليت تصف أ مه ال عامل 

ة املرسوقة املبلغ عهنا، وكذا نرش لحئة ال عامل الفنية اجملهول مالكها اليت مت ضبطها من طرف الفني

الرشطة علوة عىل قاعدة بياانت ال عامل الفنية املرسوقة....
145

 

من  1995وتعد قاعدة بياانت ال عامل الفنية املرسوقة من أ مه ال دوات اليت أ نشأ ها ال نرتبول س نة 

ت ذات الصةل يف مركز واحد وتعمميها عىل الصعيد العاملي، حيث تتضمن صورا أ دل مجع املعلوما

ومعلومات دقيقة عن أ ي معل مرصح به مرسوق من طرف دول ال عضاء عن طريق املاكتب املركزية 

 الوطنية لدلول أ و منرمة عاملية خمتصة يف اجملال اكليونسكو واجمللس ادلويل للمتاحف...

املذكورة عىل معيار دويل لوصف املمتلاكت الثقافية، يستند اىل قواعد وتعمتد قاعدة البياانت 

بس يطة غري تقنية ميكن أ ن يفهمها حىت الشخص غري املتخصص، وقد مضت قاعدة البياانت يف هناية س نة 

معلية تقص.  345000بدلا، وأ جري بشأ هنا ما يزيد عىل  129قيدا وردت من  45000حوايل  2014

نشا  من ال عامل الفنية املرسوقة املسجةل هبا. 2800ء قاعدة البياانت أ كرث من وقد اسرتد منذ اإ

                                                           
144

 بدلا عضوا، لها أ مانة عامة تقع مبدينة ليون الفرنس ية. 190وتضم  1923أ سست املنرمة ادلولية للرشطة القضادية )الإنرتبول( س نة  
145

 .http///www.interpol.intميكن الاطلع علهيا بزايرة املوقع الالكرتوين:  
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 مكتب واجلدير ابذلكر، أ ن املغرب كغريه من ادلول ال عضاء يف منرمة ال نرتبول يتوفر عىل

مركزي وطين
146

يعترب اخملاطب الوحيد فامي يتعلق ابلتعاون ال مين القامئ يف نطاق منرمة ال نرتبول مبا فهيا  

دة بياانت ال عامل الفنية املرسوقة، وقد س بق للمكتب املذكور أ ن وضع البياانت اخلاصة بقطعة أ ثرية قاع

نرتبول، ويتعلق ال مر بمتثال "ابخوس"   Statutمثينة بقاعدة بياانت ال عامل الفنية املرسوقة لل 

Bacchus) (يف  1982يل س نة اذلي يرجع اىل العهد الروماين واذلي س بق أ ن فقد من موقع مدينة ولي

ظروف جمهو ة ما زال البحث قامئا بشأ هنا
147

. 

(OMDاملنرمة العاملية للجامرك )
148

: 

هتدف املنرمة العاملية للجامرك بشلك أ سايس اىل العمل عىل تطوير فعالية أ داء الإدارات امجلركية 

. وذكل يف ال طراف يف املنرمة، ومساعدهتا يف تزنيل أ هدافها وخمططاهتا الوطنية يف ظروف جيدة

 جمالت متعددة عىل رأ سها ماكحفة جرامئ الهتريب جبميع صورها مبا فهيا نقل املمتلاكت الثقافية.

وقد س بق للمنرمة العاملية للجامرك أ ن وضعت أ داة هممة متكن من تبادل املعلومات والتعاون يف 

لإجتار غري املرشوع ابملمتلاكت جمال حامية الرتاث الثقايف ومساعدة الإدارات امجلركية ميدانيا ملاكحفة ا

من طرف املكتب اجلهوي  (Programme ARCHEO)الثقافية، عن طريق تطوير برانمج معلومايت 

 للتصال امللكف ابملعلومات بأ ورواب الرشقية يس تعمل من طرف فئات حمددة عرب ال نرتنت.

                                                           
146

دارية اتبعة ملديرية الرشطة القضادية ابملديرية العامة ل من الوطين تضطلع بتأ مني التصال والت  يعد  نس يق بني مصاحل املكتب املركزي الوطين مبثابة هيئة اإ

طار القوانني الوطنية والتفاقيات ادلولية السارية املفعول.  الرشطة ال جنبية ونرريهتا املغربية يف اإ
147

 .24ملرجع، ص هشام ملطي، نفس ا 
148

بدلا، وعقد اجمللس دورته الافتتاحية يف  180حتت امس " جملس التعاون امجلريك "، ويضم يف عضويته  1952تأ سست املنرمة العاملية للجامرك س نة  

 ابلعامصة البلجيكية بربكس يل. 1953يناير  26



75
 

ىل تبادل املامرسات الفضىل، وتوفري ال واثدق ودلدل التكوين ولك هذا، ويروم الربانمج املذكور اإ

املعلومات املفيدة، وتبادل املعلومات خاصة ما يرتبط ابحملجوزات اليت ضبطت، وتسهيل جمال املساعدة 

التقنية
149

. 

                                                           
149

 .24هشام ملطي، نفس املرجع، ص  
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  خامتة:

ل أ هنا ل زالت قارصة عىل أ حاكم حامية املمتلاكت الثقافية، اإ ابلرمغ من التطور احلاصل عىل قواعد و 

اهئا، خاصة يف ظل التسابق عىل هنب ورسقة وتدمري هذه املمتلاكت وما نشاإ حتقيق الهدف املرجو من 

ها يف حامية يقابلها من جعز يف القوانني ادلاخلية لدلول يف حاميهتا، كون امحلاية ادلولية ل ميكن أ ن تأ يت بامثر 

 ن انعدمت امحلاية الوطنية لها. املمتلاكت الثقافية اإ 

هرة اليت أ صبحت تزتايد بشلك ملفت وتتخذ صورا أ كرث ولهذا وجب تكثيف اجلهود للتصدي للرا

خطورة، وذكل وفق مقاربة تشاركية ومشولية وقادية وزجرية تس هتدف احلد من هذه السلوكيات غري 

 ،لك من زاوية اختصاصه سواء عىل املس تويني ادلويل أ و الوطين ،القانونية من خلل حرص اكفة الفاعلني

  والاسرتاتيجيات وخطط العمل اللزمة والكفيةل ببلوغ ال هداف املتوخاة. عىل اختاذ الاجراءات والتدابري

حلاح شديد عىل مواكبة النصوص الترشيعية ادلولية اليت تعمل عىل حامية  واملغرب بدوره معل ابإ

 القانوين الوطين املتعلق حبامية وتمثني ونقل الرتاث الثقايف الوطين مع املعايري الإطارالرتاث، حيث لءم 

ادلولية بتوافق مع الالزتامات ادلولية املصادق علهيا من قبل اململكة املغربية، وكذا ليدمج املفاهمي اجلديدة 

حبامية الرتاث الثقايف واحملافرة عرب وضع مرشوع قانون يتعلق  وليا فامي يتعلق ابلرتاث الثقايفاملعرتف هبا د

وتمثينه عليه
150

 الرتاث الثقايف واحملافرة عليه وتأ هيهل. فيه القواعد العامة محلاية ، حيث نص 

ويف هذا الإطار يتعني احلرص عىل القيام ابختاذ اكفة التدابري اللزمة للحد من الراهرة خاصة من 

 خلل: 

                                                           
150

 مرشوع قانون أ عدته وزارة الثقافة.  
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تعزيز التعاون ادلويل يف اكفة صوره خاصة اجلوانب ادلبلوماس ية وال منية والقضادية ملاكحفة  -

 لثقافية.جتار غري املرشوع ابملمتلاكت االإ 

آليات القانون  - ملحق ابتفاقية ابلريمو  رابعتوكول وية ادلولية خاصة التفكري يف سن بر تقوية ال

  جتار غري املرشوع للممتلاكت الثقافية.ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنية يتعلق مباكحفة الإ 

تتلءم مضاميهنا مع  تعزيز الرتسانة القانونية املغربية املؤطرة للموضوع بنصوص قانونية دديدة -

 مقتضيات املواثيق ادلولية ذات الصةل وتتضمن املامرسات الفضىل املعمتدة يف هذا الشأ ن.

تعزيز التنس يق بني اكفة املتدخلني يف املنرومة عىل الصعيد الوطين ملاكحفة الراهرة  -

 ابعتبارها شأ ان عاما وغري مرتبط بس ياسة معومية معينة.

آليات وطنية وهجوية  - أ و حملية للتنس يق يف جمال حامية املمتلاكت الثقافية ووضع خلق أ

 الربامج واخلطط والاسرتاتيجيات.

 احلرص عىل وضع قوامئ جرد لاكفة املمتلاكت الثقافية وحتييهنا ابس مترار. -

 تقوية دانب املراقبة وال من عىل املمتلاكت الثقافية خاصة عىل مس توى مناطق احلدود. -

 ين محلاية املمتلاكت الثقافية وصوهنا.التفكري يف خلق صندوق وط -

طار قانوين للمتاحف اخلاصة. -  وضع اإ

 توعية وحتسيس ملك املتاحف وحائز التحف بأ مهية الراهرة وتداعياهتا. -

دارة الرتاث فامي خيص ممارسة همام الرشطة القضادية. -  تفعيل دور أ عوان اإ

 تشجيع ال حباث وادلراسات العلمية حول الرتاث الثقايف. -
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 الرتاث الثقايف مضن الربامج التعلميية. دمج -

رشاك اجملمتع املدين باكفة مكوانته يف وضع اخلطط والاسرتاتيجيات وتفعيل دوره يف  - اإ

 .التوعية والتحسيس

التأ كيد عىل أ مهية دور وسادل الإعلم للتعريف ابلراهرة وخطورهتا وأ مهية احلفاظ عىل  -

 املمتلاكت الثقافية.
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 لحئة املراجع

 ب:الكت

"احلفاظ عىل الرتاث الثقايف" منشورات كتب ثقافية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة  جامل عليان -

 .2005والفنون والآداب، الكويت 

"امحلاية القانونية للمباين التارخيية وال ثرية دراسة اترخيية قانونية"، منشورات جمةل  هشام املراك ء -

 .2018 22ة، العدد املنارة لدلراسات القانونية والإداري

 .2018تونس  1: " جرامئ الآاثر"  منشورات مجمع ال طرش للكتاب اخملتص ط وداد سهيل -

"تسلمي اجملرمني بني القانون ادلاخيل املغريب ةالتفاقيات ادلولية"، مطبعة عاكظ  ويمحمد عبد النبا -

 .2015اجلديدة، اجلزء ال ول والثاين، الطبعة ال وىل، س نة 

"تنفيد املقررات والسجل العديل ورد الاعتبار والاختصاص املتعلق  اجلناديةنون املسطرة رشح قا -

ابجلرامئ املرتكبة ابخلارج واتعاون القضايئ ادلويل"، منشورات مجعية نرش املعلومة القانونية 

 .2007، يونيو 8والقضادية، اجلزء الثالث، العدد 

براهمي عبد الرحمي البوهامش الس يد حسن  -  31-29، امحلاية القانونية للرتاث الثقايف، أ عامل ندوة رسوراإ

دارة املكتبات العامة والرتاث، دو ة قطر، مطبعة ادلوحة احلديثة، الطبعة ال وىل 2015مارس  ، اإ

2016. 

 ال طروحات والرسادل:

يل شهادة املاجس تري "امحلاية ادلولية للممتلاكت الثقافية أ ثناء الزناعات املسلحة" رسا ة لن  تيطاوين شهرزاد -

 2014-2013فرع قانون دويل وعلقات دولية، اجلزائر لكية احلقوق س نة 

"حامية املمتلاكت الثقافية يف القانون ادلويل الانساين" مذكرة لنيل شهادة املاسرت دامعة  رشماق توفيق -

 2013-2012عبدالرحامن مرية ، اجلزائر س نة 
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 املقالت والندوات:

" امحلاية اجلنادية للآاثر يف القانون اجلزائري والقانون املرصي" دراسة  الغين غامن  عبداسلم عبدهللا -

 2018س نة  2مقارنة، جمةل الاجهتاد لدلراسات القانونية والاقتصادية عدد

دارته وتعزيزه، جمةلايرس هامش عامد الهيايج -  ، دور املنرامت ادلولية والإقلميية يف حامية الرتاث الثقايف واإ

 .87، ص34أ دوماتو، العدد 

ضوابط  -"ماكحفة الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية )الإطار القانوين ادلويل والوطين هشام ملطي -

آليات التعاون ادلويل ال مين والقضايئ( -البحث والتحري اجلنايئ  .2018دجنرب  31جمةل الرشطة عدد  "أ

)دراسة يف ضوء أ حاكم الآاثر والرتاث العرايق رمق  ة لل اثر والرتاث""امحلاية اجلنادي عيل محزة عسل اخلفايج-

 ( جمةل احملقق احليل للعلوم القانونية والس ياس ية العراق.  العدد الثاين الس نة السادسة. 2002لس نة  55

الثانية عرشن ، الس نة 14، امحلاية القانونية للكزن يف الترشيع املغريب، جمةل حمامكة، عدد ال س تاذ محمد الرايق -

 .2018فرباير/أ بريل 

 املواقع الإلكرتونية:

"امحلاية القانونية للموروث الثقايف  موقع الشؤون القانونية واملنازعات: دراسة حملمد العرسي –

 الانساين".

موقع استشارات قانونية جمانية حماماة نت" دراسة حول النرام القانوين يف حامية وتعزيز التمنية  –

 اجلزائر. 1اث الثقايف العاملي"، د/ ابحديوي بسمة دامعة الاخوة منتوري قس نطينة املس تدامة للرت 

 www.iasj.netموقع:  –

 (http //www.Unesco.org)املوقع الإلكرتوين:  –

يكروم :  –   (http: //www.Iccrom.org)املوقع الإلكرتوين للمنرمة ادلولية اإ

  (www.unesco.org/en/about)املوقع الإلكرتوين لليونسكو :  –

 (www.isesco.org)املوقع الإلكرتوين للسيسكو:  –

مقال بعنوان "دور الترشيع يف تأ مني امحلاية القانونية للممتلاكت الثقافية" منشور ابملوقع الإلكرتوين:  –

www.carjj.org 

 .http:// www.icom.museumاملوقع الإلكرتوين:  –
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 .http///www.interpol.int: موقع الإنرتبول –

 الرمسية املرصية. اجلريدة –

 اجلريدة الرمسية اجلزائرية. –

 اجلريدة الرمسية التونس ية. –

– https://www.legifrance.gouv.fr 
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 ملحق

 

 
 جتار القانوين ادلويل ملاكحفة الإ  الإطار

 غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية
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اتفاقية لهاي محلاية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح
151

 

 1954ايو أ اير/م 14

ن ال طراف السامية املتعاقدة؛  اإ

لعرتافها أ ن املمتلاكت الثقافية قد منيت بأ رضار جس مية خلل الزناعات املسلحة ال خرية، وأ ن 

 ال خطار اليت تتعرض لها تكل املمتلاكت يف ازدايد مطرد نتيجة لتقدم تقنية احلرب؛

ها أ ي شعب اكن متس الرتاث الثقايف اذلي ولعتقادها أ ن ال رضار اليت تلحق مبمتلاكت ثقافية ميلك 

 متلكه الإنسانية مجعاء، فلك شعب يسامه بنصيبه يف الثقافة العاملية؛

ولعتبارها أ ن يف احملافرة عىل الرتاث الثقايف فاددة عرمى مجليع شعوب العامل وأ نه ينبغي أ ن يكفل 

 لهذا الرتاث حامية دولية؛

تلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح املقررة يف اتفاقييت لهاي وعىل هدى املبادئ اخلاصة حبامية املم 

 ؛1935نيسان/أ بريل  15وميثاق واش نطن املؤرخ  1907وعام  1899عام 

ولعتبارها أ نه ينبغي، حىت تكون هذه امحلاية جمدية، تنرميها منذ وقت السمل ابختاذ التدابري اللزمة، 

 سواء أ اكنت وطنية أ م دولية؛

 ختاذ لك التدابري املمكنة محلاية املمتلاكت الثقافية؛ولعزتاهما ا

 قد اتفقت عىل ما يأ يت:

 أ حاكم عامة بشأ ن امحلاية -الباب ال ول 

 : تعريف املمتلاكت الثقافية1املادة 

 يقصد من املمتلاكت الثقافية، مبوجب هذه التفاقية، همام اكن أ صلها أ و مالكها ما يأ يت:

الثابتة ذات ال مهية الكربى لرتاث الشعوب الثقايف اكملباين املعامرية أ و الفنية )أ ( املمتلاكت املنقو ة أ و 

مهنا أ و التارخيية، ادليين مهنا أ و ادلنيوي، وال ماكن ال ثرية، ومجموعات املباين اليت تكتسب بتجمعها قمية 

                                                           
151
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.htmlالمصدر: موقع مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا.  

 تم وقد. 1956 أغسطس 7 في النفاذ حيز ودخلت هولندا، في الهاي، مدينة في 1954 عام مايو 14 في عليها التوقيع تم

  قع على هذه االتفاقية.المغرب لم يوو ،دولة 100 من أكثر قِبل من ذلك منذ عليها التصديق
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لفنية التارخيية وال ثرية، اترخيية أ و فنية، والتحف الفنية واخملطوطات والكتب وال ش ياء ال خرى ذات القمية ا

 وكذكل اجملموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة و احملفوظات ومنسوخات املمتلاكت السابق ذكرها؛

)ب( املباين اخملصصة بصفة رديس ية وفعلية محلاية وعرض املمتلاكت الثقافية املنقو ة املبينة يف الفقرة 

فوظات وكذكل اخملائب املعدة لوقاية املمتلاكت الثقافية "أ "، اكملتاحف ودور الكتب الكربى وخمازن احمل

 املنقو ة املبينة يف الفقرة )أ ( يف حا ة نزاع مسلح؛

)ج( املراكز اليت حتتوي مجموعة كبرية من املمتلاكت الثقافية املبينة يف الفقرتني )أ ( و)ب( واليت يطلق 

 علهيا امس "مراكز ال بنية التذاكرية".

 ملمتلاكت الثقافية: حامية ا2املادة 

 تشمل حامية املمتلاكت الثقافية، مبوجب هذه التفاقية، وقاية هذه املمتلاكت واحرتاهما.

 : وقاية املمتلاكت الثقافية3املادة 

ال طراف السامية املتعاقدة تتعهد ابلس تعداد منذ وقت السمل، لوقاية املمتلاكت الثقافية الاكدنة يف 

 د تنجم عن نزاع مسلح، ابختاذ التدابري اليت تراها مناس بة.أ راضهيا من ال رضار اليت ق

 : احرتام املمتلاكت الثقافية4املادة 

تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة ابحرتام املمتلاكت الثقافية الاكدنة سواء يف أ راضهيا أ و أ رايض  -1

لاكت أ و الوسادل اخملصصة ال طراف السامية املتعاقدة ال خرى، وذكل ابمتناعها عن اس تعامل هذه املمت

محلايهتا أ و ال ماكن اجملاورة لها مبارشة ل غراض قد تعرضها للتدمري أ و التلف يف حا ة نزاع مسلح، وابمتناعها 

زاهئا.  عن أ ي معل عدايئ اإ

ل يف احلالت اليت  -2 ل جيوز التخيل عن الالزتامات الواردة يف الفقرة ال وىل من هذه املادة اإ

 ورات احلربية القهرية.تس تلزهما الرض 

تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة أ يضًا بتحرمي أ ي رسقة أ و هنب أ و تبديد للممتلاكت الثقافية  -3

ووقايهتا من هذه ال عامل ووقفها عند اللزوم همام اكنت أ ساليهبا، وابملثل حترمي أ ي معل خترييب موده ضد 

تلاكت ثقافية منقو ة اكدنة يف أ رايض أ ي طرف سام هذه املمتلاكت. كام تتعهد بعدم الاستيلء عىل مم 

آخر.  متعاقد أ

 تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة ابلمتناع عن أ ية تدابري انتقامية متس املمتلاكت الثقافية. -4
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ل جيوز ل حد ال طراف السامية املتعاقدة أ ن يتحلل من الالزتامات الواردة يف هذه املادة ابلنس بة  -5

آخر حبجة أ ن هذا ال خري مل يتخذ التدابري الوقادية املنصوص علهيا يف املادة الثالثة.لطرف متعاق  د أ

 : الاحتلل5املادة 

عىل ال طراف السامية املتعاقدة اليت حتتل الًك أ و جزءًا من أ رايض أ حد ال طراف السامية  -1

قعة حتت الاحتلل بقدر املتعاقدة ال خرى تعضيد هجود السلطات الوطنية اخملتصة يف املناطق الوا

 اس تطاعهتا يف سبيل وقاية ممتلاكهتا الثقافية واحملافرة علهيا.

ذا اقتضت الرروف اختاذ تدابري عادةل للمحافرة عىل ممتلاكت ثقافية موجودة عىل أ راض حمتةل  -2 اإ

بري، فعىل منيت بأ رضار نتيجة لعمليات حربية وتعذر عىل السلطات الوطنية اخملتصة اختاذ مثل هذه التدا

 ادلو ة احملتةل أ ن تتخذ بقدر اس تطاعهتا الإجراءات الوقادية امللحة، وذكل ابلتعاون الوثيق مع هذه السلطات.

عىل لك طرف من ال طراف السامية املتعاقدة يعرتف حبكومته أ عضاء حركة املقاومة كحكومهتم  -3

مراعاة أ حاكم التفاقية اخلاصة ابحرتام الرشعية، أ ن يلفت بقدر املس تطاع نرر هؤلء ال عضاء حنو وجوب 

 املمتلاكت الثقافية.

 : وضع شعار ممزي عىل املمتلاكت الثقافية6املادة 

 ، وضع شعار ممزي عىل املمتلاكت الثقافية لتسهيل التعرف علهيا.16جيوز، وفقًا ل حاكم املادة 

 : تدابري عسكرية7املادة 

تدرج، منذ وقت السمل، يف اللواحئ والتعلاميت اخلاصة تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة بأ ن  -1

بقواهتا العسكرية أ حاكمًا تكفل تطبيق هذه التفاقية، وأ ن تعمل منذ وقت السمل عىل أ ن تغرس يف أ عضاء 

زاء الثقافات واملمتلاكت الثقافية مجليع الشعوب.  قواهتا املسلحة روح الاحرتام الواجب اإ

عداد أ قسام أ و أ خصاديني أ و تتعهد ال طراف السامية امل  -2 تعاقدة بأ ن تقوم، منذ وقت السمل، ابإ

حلاقهم يف صفوف قواهتا املسلحة، وتكون هممهتم السهر عىل احرتام املمتلاكت الثقافية ومعاونة السلطات  ابإ

 املدنية املسؤو ة عن حامية هذه املمتلاكت.
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 يف امحلاية اخلاصة -الباب الثاين 

 خلاصة: منح امحلاية ا8املادة 

جيوز أ ن يوضع حتت امحلاية اخلاصة عدد حمدود من اخملائب اخملصصة محلاية املمتلاكت الثقافية  -1

 املنقو ة، ومراكز ال بنية التذاكرية، واملمتلاكت الثقافية الثابتة ال خرى ذات ال مهية الكربى برشط:

ري هام يعترب نقطة )أ ( أ ن تكون عىل مسافة اكفية من أ ي مركز صناعي كبري أ و أ ي مر ى عسك

ذاعة أ و مصنع يعمل لدلفاع الوطين أ و ميناء أ و حمطة للسكك احلديدية ذات  حيوية، مكطار مثًل أ و حمطة اإ

 أ مهية أ و طريق مواصلت هام.

 )ب( أ ل تس تعمل ل غراض حربية.

ذا مت -2  بناهه جيوز أ يضًا وضع خمبأ  للممتلاكت الثقافية حتت نرام امحلاية اخلاصة همام اكن موقعه اإ

 بشلك ل جيعل من احملمتل أ ن متسه القنابل.

ذا اس تخدم مركز أ بنية تذاكرية يف تنقلت قوات أ و مواد حربية حىت جملرد املرور اعترب ذكل  -3 اإ

ذا متت به أ عامل لها صةل مبارشة  اس تعامًل ل غراض حربية، ويكون هذا املركز قد اس تخدم للغرض نفسه اإ

ق  امة قوات حربية أ و بصناعة مواد حربية.ابلعمليات احلربية أ و ابإ

حدى املمتلاكت الثقافية اليت داء ذكرها  -4 ل يعترب وجود حراس مسلحني وضعوا خصيصًا حلراسة اإ

يف الفقرة ال وىل اس تعامًل ل غراض حربية، وينطبق هذا أ يضًا عىل وجود قوات للرشطة هممهتا الطبيعية 

 صيانة ال من العام.

وقوع أ حد املمتلاكت الثقافية من املنصوص علهيا يف الفقرة ال وىل من هذه املادة  جيوز ابلرمغ من -5

ذا  جبوار الهدف عسكري هام ابملعىن املقصود به يف هذه الفقرة وضع هذا املمتكل حتت نرام امحلاية اخلاصة اإ

ذا  ما تعهد الطرف السايم املتعاقد بعدم اس تعامل الهدف املذكور يف حا ة نشوب نزاع مسلح، ول س امي اإ

اكن الهدف ميناء أ و حمطة سكة حديد أ و مطارًا، وبتحويل لك حركة املرور منه. وجيب يف هذه احلا ة 

 تنرمي حتويل حركة املرور منه منذ وقت السمل.

متنح امحلاية اخلاصة للممتلاكت الثقافية بقيدها يف "السجل ادلويل للممتلاكت الثقافية املوضوعة  -6

ل وفقًا ل حاكم هذه التفاقية وابلرشوط املنصوص علهيا حتت نرام امحلا ية اخلاصة". ول يمت هذا التسجيل اإ

 يف اللحئة التنفيذية.
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 : حصانة املمتلاكت الثقافية املوضوعة حتت نرام امحلاية اخلاصة9املادة 

رام امحلاية تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة بأ ن تكفل حصانة املمتلاكت الثقافية املوضوعة حتت ن

اخلاصة ابمتناعها عن أ ي معل عدايئ حنو هذه املمتلاكت مبجرد قيدها يف "السجل ادلويل" وعن اس تعاملها 

ل يف احلالت املنصوص علهيا يف الفقرة اخلامسة من  أ و اس تعامل ال ماكن اجملاورة لها مبارشًة ل غراض حربية اإ

 املادة الثامنة.

 قابة: الشعار املمزي و الر 10املادة 

عىل املمتلاكت الثقافية  16جيب أ ثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار املمزي املوحض شلكه يف املادة 

املوضوعة حتت نرام امحلاية اخلاصة، والسامح جبعلها حتت رقابة ذات طابع دويل، طبقًا ل حاكم اللحئة 

 التنفيذية.

 : رفع احلصانة11املادة 

ذا خالف أ حد ال طراف السامية -1 املتعاقدة الالزتامات املنصوص علهيا يف املادة التاسعة حنو  اإ

ممتكل ثقايف موضوع حتت نرام امحلاية اخلاصة أ صبح الطرف املعادي غري مقيد ابلزتامه حبصانة املمتلاكت 

املذكورة طاملا اس مترت هذه اخملالفة. غري أ ن للطرف ال خري، لكام اس تطاع، أ ن ينذر مس بقًا الطرف اخملالف 

 ع حد لهذه اخملالفة يف أ دل معقول.بوض

ل جيوز فامي عدا احلا ة املوحضة يف الفقرة ال وىل من هذه املادة رفع احلصانة عن ممتكل ثقايف  -2

ل يف حالت اس تثنادية ملقتضيات حربية قهرية طاملا دامت هذه  موضوع حتت نرام امحلاية اخلاصة اإ

ل رديس هيئة حربية تعادل يف ال مهية أ و تفوق فرقة عسكرية،  الرروف. ول يقرر وجود هذه الرروف اإ

ىل الطرف املعادي قبل تنفيذه مبدة اكفية.  ويبلغ قرار رفع احلصانة، لكام أ مكن اإ

ليه يف  -3 عىل الطرف اذلي يرفع احلصانة أ ن يعلن املرشف العام عىل املمتلاكت الثقافية املشار اإ

ىل رفع احلصانة.اللحئة التنفيذية بقراره كتابة ويف أ قرب و   قت ممكن، مع بيان ال س باب اليت أ دت اإ
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 يف نقل املمتلاكت الثقافية -الباب الثالث 

 : نرام النقل حتت امحلاية اخلاصة12املادة 

آخر، فيجوز، بناًء عىل  -1 قلمي أ ىل اإ قلمي أ و اإ ذا مت نقل قارص عىل ممتلاكت ثقافية، سواء يف داخل اإ اإ

، أ ن يوضع حتت حامية خاصة وفقًا للرشوط املنصوص علهيا يف طلب الطرف املتعاقد صاحب الشأ ن

 اللحئة التنفيذية.

يمت النقل املوضوع حتت امحلاية اخلاصة حتت الإرشاف ذي الطابع ادلويل املنصوص عليه يف  -2

 .16اللحئة التنفيذية، ويوضع الشعار املوحض يف املادة 

عن أ ي معل عدايئ حنو أ ي نقل يمت حتت نرام امحلاية  تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة ابلمتناع -3

 اخلاصة.

 : النقل يف احلالت العادةل13املادة 

ذا رأ ى أ حد ال طراف املتعاقدة السامية أ ن سلمة بعض املمتلاكت الثقافية تتطلب نقلها عىل  -1 اإ

ىل الإجراءات املنصوص علهيا يف املادة  تكون احلال دلى ، كام قد 13جعل حبيث يس تحيل الالتجاء اإ

ذا طلبت 16نشوب نزاع مسلح، فيجوز أ ن يس تعمل يف النقل الشعار املوحض شلكه يف املادة  ل اإ ، اإ

خطار الطرف املعادي  13احلصانة املنصوص علهيا يف املادة  ورفض هذا الطلب. وجيب، بقدر املس تطاع، اإ

ن مل متنح احلصانة رصاحة.هبذا النقل. ول جيوز حبال من ال حوال وضع الشعار عىل نقل متجه اإ  آخر اإ  ىل بدل أ

تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة، بقدر اس تطاعهتا، ابختاذ الاحتياطات اللزمة محلاية معليات  -2

 النقل املبينة يف الفقرة ال وىل من هذه املادة، واليت حتمل الشعار، من أ ية معليات عدادية موهجة ضدها.

 الاستيلء والغنمية: احلصانة ضد احلجز و14املادة 

 يمتتع ابحلصانة ضد احلجز والاستيلء والغنمية ما يأ يت: -1

 ؛13أ و يف املادة  12)أ ( املمتلاكت الثقافية اليت تمتتع ابمحلاية املنصوص علهيا يف املادة 

 )ب( وسادل النقل اخملصصة لنقل هذه املمتلاكت دون غريها؛

 من حق الزايرة والتفتيش.ل حتد هذه املادة بأ ي شلك من ال شاكل  -2
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 املوظفون -الباب الرابع 

 : املوظفون15املادة 

جيب، لصاحل املمتلاكت الثقافية ويف حدود مقتضيات ال من العام، احرتام املوظفني امللكفني حبامية 

ذا ما وقع ت هذه املمتلاكت والسامح ملن يقع من هؤلء يف يد الطرف املعادي ابلس مترار يف تأ دية واجبه اإ

 أ يضًا املمتلاكت امللكف حباميهتا يف يد الطرف املعادي.

 الباب اخلامس: الشعار املمزي

 : شعار التفاقية16املادة 

شعار التفاقية عبارة عن درع مدبب من أ سفل مكون من قطاعات منفصةل ذات لون أ زرق  -1

حدى زواايه القسم امل دبب ال سفل ويقع فوق هذا وأ بيض. )وهذا ادلرع مكون من مربع أ زرق اللون حيتل اإ

 املربع مثلث أ زرق اللون، والكهام حيدد مثلثًا أ بيضًا من لك دانب(.

، اس تعامل الشعار مبفرده أ و مكررًا ثلث مرات عىل شلك مثلث. 17جيوز، وفقًا لرشوط املادة  -2

ىل أ سفل(.  )عىل أ ن يكون شعارًا واحدًا موهجًا اإ

 : اس تعامل الشعار17املادة 

ل يف احلالت الآتية:ل جي -1  وز اس تعامل الشعار مكررًا ثلث مرات اإ

 )أ ( للممتلاكت الثقافية الثابتة املوضوعة حتت نرام امحلاية اخلاصة؛

 ؛13و 12)ب( لنقل املمتلاكت الثقافية وفقًا للرشوط الواردة يف املادتني 

 فيذية.)ج( للمخائب املرجتةل، وفقًا للرشوط املنصوص علهيا يف اللحئة التن 

ل يف احلالت الآتية: -2  ل جيوز اس تعامل الشعار مبفرده اإ

 )أ ( للممتلاكت الثقافية اليت مل توضع حتت نرام امحلاية اخلاصة؛

 )ب( لل شخاص امللكفني بأ عامل الرقابة وفقًا ل حاكم اللحئة التنفيذية؛

 )ج( للموظفني امللكفني حبامية ممتلاكت ثقافية؛

 لشخصية الوارد ذكرها يف اللحئة التنفيذية.)د( لبطاقات حتقيق ا

ل جيوز يف حا ة نزاع مسلح اس تعامل الشعار يف حالت مل تدرج يف الفقرتني السابقتني لهذه  -3

 املادة، كام ل جيوز اس تعامل شعار مشابه للشعار املمزي ل ي غرض اكن.
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أ يضًا ترصحي مؤرخ وموقع عليه ل جيوز وضع الشعار عىل ممتكل ثقايف اثبت دون أ ن يوضع عليه  -4

 من السلطة اخملتصة للطرف السايم املتعاقد.

 يف نطاق تطبيق التفاقية -الباب السادس 

 : تطبيق التفاقية18املادة 

علن حرب أ و  -1 فامي عدا ال حاكم الواجب تنفيذها منذ وقت السمل تطبق هذه التفاقية يف حا ة اإ

ن مل تعرتف دو ة أ و أ كرث عند نشوب أ ي نزاع مسلح بني طرفني  أ و أ كرث من ال طراف السامية املتعاقدة واإ

 بوجود حا ة احلرب.

تطبق التفاقية أ يضًا يف مجيع حالت الاحتلل اللكي أ و اجلزيئ ل رايض أ حد ال طراف السامية  -2

ن مل يصادف هذا الاحتلل أ ية مقاومة حربية.  املتعاقدة، واإ

رتبطة هبذه التفاقية فامي خيتص بعلقاهتا املتباد ة، ابلرمغ من اشتباكها ال طراف السامية املتعاقدة م -3

ذا ما أ علنت هذه  يف نزاع مسلح مع دو ة مل تكن طرفًا فهيا، كام أ هنا مرتبطة هبا ابلنس بة لدلو ة ال خرية اإ

 ادلو ة قبولها أ حاكم هذه التفاقية وطاملا اس مترت يف تطبيقها.

  ليس لها طابع دويل: الزناعات الــيت19املادة 

يف حا ة نزاع مسلح ليس هل طابع دويل ينشب عىل أ رايض أ حد ال طراف السامية املتعاقدة،  -1

يصبح عىل لك طرف يف الزناع أ ن يطبق عىل ال قل ال حاكم اخلاصة ابحرتام املمتلاكت الثقافية الواردة يف 

 هذه التفاقية.

اتفاقات خاصة، تطبيق ابيق أ حاكم هذه التفاقية أ و جزء عىل ال طراف املتنازعة أ ن حتاول، بعقد  -2

 مهنا.

 جيوز ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أ ن تعرض خدماهتا عىل ال طراف املتنازعة. -3

 ل يؤثر تطبيق ال حاكم السابقة عىل الوضع القانوين لل طراف املتنازعة. -4

 يف تنفيذ التفاقية -الباب السابع 

 : اللحئة التنفيذية20املادة 

 حتدد اللحئة التنفيذية اليت تعترب جزءًا ل يتجزأ  من هذه التفاقية كيفية تطبيقها.
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 : ادلول احلامية21املادة 

 تطبق هذه التفاقية ولحئهتا التنفيذية مبعاونة ادلول احلامية امللكفة برعاية مصاحل ال طراف املتنازعة.

 لتوفيق: اإجراءات ا22املادة 

تعرض ادلول احلامية وساطهتا يف اكفة احلالت اليت تراها يف صاحل املمتلاكت الثقافية، ول س امي  -1

 يف حا ة خلف بني ال طراف املتنازعة يف تطبيق أ و تفسري أ حاكم هذه التفاقية أ و لحئهتا التنفيذية.

د ال طراف املتنازعة أ و املدير جيوز، لهذا الغرض، للك من ادلول احلامية، بناًء عىل دعوة أ ح -2

العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أ و من تلقاء نفسها أ ن تقرتح عىل ال طراف املتنازعة أ ن 

جيمتع ممثلوها، ول س امي السلطات اخملتصة امللكفة حبامية املمتلاكت الثقافية، وأ ن يكون اجامتعها عىل أ رض 

لهيا من الاجامتع. وتقرتح حمايدة وقع الاختيار ع لهيا. وعىل ال طراف املتنازعة أ ن تتبع الاقرتاحات املوهجة اإ

ادلول احلامية عىل ال طراف املتنازعة أ ن ترأ س هذا الاجامتع خشصية تكون اتبعة دلو ة حمايدة أ و يرحشها 

 املدير العام لهيئة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

 اليونسكو: معاونة 23املادة 

جيوز لل طراف السامية املتعاقدة طلب املعونة التقنية من منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم  -1

والثقافة لتنرمي وسادل حامية ممتلاكهتا الثقافية أ و بشأ ن أ ية مشلكة أ خرى انمجة عن تطبيق هذه التفاقية أ و 

ماكنياهتا.لحئهتا التنفيذية. ومتنح املنرمة معونهتا يف حدود بران  جمها واإ

 للمنرمة أ ن تقدم لل طراف السامية املتعاقدة من تلقاء نفسها أ ية اقرتاحات يف هذا الشأ ن. -2

 : التفاقات اخلاصة24املادة 

لل طراف السامية املتعاقدة أ ن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأ ية مسأ  ة ترى من ال نسب تسويهتا  -1

 عىل حدة.

من شأ نه احلد من امحلاية اليت تكفلها هذه التفاقية للممتلاكت الثقافية  ل جيوز عقد اتفاق خاص -2

 للموظفني امللكفني حباميهتا.

 : نرش التفاقية25املادة 

تتعهد ال طراف السامية املتعاقدة بنرش نص هذه التفاقية ولحئهتا التنفيذية عىل أ وسع نطاق ممكن يف 

دراج دراس هتا يف برامج التعلمي أ راضهيا، سواء يف وقت السمل أ و يف حا ة  نزاع مسلح. وتتعهد بصفة خاصة ابإ
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ن أ مكن، حىت يكون مجيع ساكن ال طراف السامية املتعاقدة عىل عمل مببادهئا، ول س امي  العسكري واملدين اإ

 أ فراد القوات املسلحة واملوظفون امللكفون حبامية املمتلاكت الثقافية.

 : الرتمجة و التقارير26املادة 

تتبادل ال طراف السامية املتعاقدة الرتجامت الرمسية لهذه التفاقية ولحئهتا التنفيذية عن طريق  -1

 املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

ىل املدير العام، مرة عىل ال قل لك أ ربعة  -2 وفضًل عن ذكل، تقدم ال طراف السامية املتعاقدة اإ

يشمل املعلومات اليت تراها لدقة عن الإجراءات اليت اختذهتا أ و اليت أ عدهتا أ و اليت تنوي  أ عوام، تقريراً 

 اختاذها املصاحل الإدارية للك مهنا، تطبيقًا لهذه التفاقية ولحئهتا التنفيذية.

 : الاجامتعات27املادة 

ىل للمدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، أ ن يد -1 عو مبوافقة اجمللس التنفيذي اإ

س ال طراف السامية  ذا قدم مخم ىل الاجامتع اإ عقد اجامتع ال طراف السامية املتعاقدة، وعليه أ ن يدعو اإ

 املتعاقدة طلبًا بذكل.

تكون هممة الاجامتع، مع عدم املساس جبميع الاختصاصات ال خرى اليت نصت علهيا هذه  -2

ة، حبث املشالك املتعلقة بتطبيق التفاقية ولحئهتا التنفيذية، وتقدمي توصيات هبذا التفاقية أ و لحئهتا التنفيذي

 الشأ ن.

جيوز للجامتع تعديل التفاقية أ و لحئهتا التنفيذية، برشط أ ن تكون أ غلبية ال طراف السامية  -3

 .39املتعاقدة ممثةل فيه وطبقًا ل حاكم املادة 

 : اجلزاءات28املادة 

اكفة الإجراءات اليت  -يف نطاق ترشيعاهتا اجلنادية  -السامية املتعاقدة بأ ن تتخذ  تتعهد ال طراف

تكفل حمامكة ال شخاص اذلين خيالفون أ حاكم هذه التفاقية أ و اذلين يأ مرون مبا خيالفها، وتوقيع جزاءات 

 جنادية أ و تأ ديبية علهيم همام اكنت دنس ياهتم.

 أ حاكم ختامية

 : اللغات29املادة 
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عت هذه التفاقية ابللغات الإجنلزيية والإس بانية والفرنس ية والروس ية، والنصوص ال ربعة وض -1

 متساوية يف احلجية.

ىل لغات مؤمترها العام الرمسية  -2 س تقوم منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة بأ داء ترجامت اإ

 ال خرى.

 : التوقيع30املادة 

اكنون  31وس ترل مفتوحة للتوقيع حىت  1954اير/مايو أ   14حتمل هذه التفاقية اترخي 

لهيا ادلعوة احلضور املؤمتر اذلي عقد يف مدينة  1954ال ول/ديسمرب  من طرف مجيع ادلول اليت وهجت اإ

ىل  1954نيسان/أ بريل  21لهاي من   .1954أ اير/مايو  14اإ

 : التصديق31املادة 

 ورية املرعية يف لك من ادلول املوقعة علهيا.يصدق عىل هذه التفاقية وفقًا لل وضاع ادلس ت -1

 تودع واثدق التصديق دلى املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة. -2

 : الانضامم32املادة 

لهيا يف املادة  لهيا لك ادلول املشار اإ  30ابتداًء من اترخي دخول التفاقية حزي التنفيذ، جيوز أ ن تنضم اإ

لهيا من اجمللس التنفيذي  واليت مل لهيا ادلعوة للنضامم اإ توقع عىل التفاقية، وكذكل لك دو ة أ خرى توده اإ

يداع واثدق الانضامم دلى املدير العام ملنرمة  ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة. ويمت الانضامم ابإ

 ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

 لتفاقية حزي التنفيذ: دخول ا33املادة 

يداع واثدق التصديق من مخس  -1 تصبح هذه التفاقية انفذة بعد انقضاء ثلثة شهور من اترخي اإ

 دول.

يداعه واثدق  -2 وتصبح بعددٍذ انفذة ابلنس بة للك طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلثة أ شهر من اإ

 التصديق أ و الانضامم.

لهيا يف املادت -3 يصبح للتصديق أ و للنضامم اذلي تودع واثدقه  19و 18ني يف احلالت املشار اإ

أ ثره فورًا. وعىل املدير العام، يف  -سواء قبل أ و بعد العمليات احلربية أ و الاحتلل  -ال طراف املتنازعة 

لهيا يف املادة  رسال الإشعارات املشار اإ  بأ رسع وس يةل ممكنة. 38هذه احلالت، أ ن يقوم ابإ
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 لفعيل للتفاقية: التطبيق ا34املادة 

تتخذ لك دو ة أ صبحت طرفًا يف التفاقية عند اترخي دخولها حزي النفاذ اكفة الإجراءات اللزمة  -1

 لتطبيق هذه التفاقية تطبيقًا فعليًا يف مدى س تة أ شهر.

يداع واثدق الانضامم أ و التصديق ابلنس بة لدلول  -2 ويرسي مدى الس تة أ شهر اعتبارًا من اترخي اإ

 دع واثدق الانضامم أ و التصديق بعد اترخي دخول التفاقية حزي التنفيذ.اليت تو 

 : اتساع التفاقية الإقلميي35املادة 

لهيا أ و يف أ ي وقت  للك من ال طراف السامية املتعاقدة، عند تصديقها عىل هذه التفاقية والانضامم اإ

ىل املدير العام ملنرمة ال مم شعار ترسهل اإ املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أ ن هذه  بعد ذكل أ ن تعلن يف اإ

التفاقية ترسي عىل مجيع ال قالمي اليت تتوىل هذه ادلو ة شؤون علقاهتا ادلولية أ و عىل بعض هذه ال قالمي. 

 ويصبح هذا الإشعار انفذًا بعد ثلثة أ شهر من اترخي اس تلمه.

 : علقة التفاقية ابلتفاقيات السابقة36املادة 

اخلاصة بقوانني وعادات  4اق العلقات بني ادلول املرتبطة من انحية ابتفاقية لهاي رمق يف نط -1

 29املتعلقة ابلرضب ابلقنابل من البحر أ ثناء احلرب )سواء اكنت اتفاقية  9احلرب الربية، والتفاقية رمق 

ة احلالية من انحية أ خرى، ( واملرتبطة ابلتفاقي1907ترشين ال ول/أ كتوبر  18أ و اتفاقية  1899متوز/يوليه 

لهيا وللحئة املرفقة ابلتفاقية رمق  9تعترب هذه ال خرية ممكةل للتفاقية رمق  لهيا أ يضًا. كام  4املشار اإ املشار اإ

ليه يف املادة  ليه يف املادة اخلامسة من  16س يحل الشعار املشار اإ من التفاقية احلالية حمل الشعار املشار اإ

كل يف مجيع احلالت اليت تنص علهيا التفاقية احلالية ولحئهتا التنفيذية عىل اس تعامل هذا ، وذ9التفاقية رمق 

 الشعار.

نيسان/أ بريل  15يف نطاق العلقات بني ادلول املرتبطة من انحية مبيثاق واش نطن املؤرخ يف  -2

مس ميثاق روخي واخلاص حبامية املؤسسات الفنية والعلمية واملباين التارخيية )واملعروف اب 1953

Roerich واملرتبطة ابلتفاقية احلالية من انحية أ خرى، تعترب هذه ال خرية ممكةل مليثاق رورخي كام س يحل ،)

ليه يف املادة  لهيا يف املادة الثالثة من امليثاق  16الشعار املشار اإ من هذه التفاقية حمل الراية اخلاصة املشار اإ

 تفاقية ولحئهتا التنفيذية عىل اس تعامل هذا الشعار.يف احلالت اليت تنص فهيا هذه ال
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 : اإهناء التفاقية37املادة 

قلمي  -1 هناء ارتباطه هبذه التفاقية ابل صا ة عن نفسه أ و ابمس أ ي اإ للك طرف سام متعاقد أ ن يعلن اإ

 من ال قالمي اليت يتوىل شؤون علقاته ادلولية.

دلى املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم  يعلن هذا الإهناء يف وثيقة مكتوبة تودع -2

 والثقافة.

ذا حدث  -3 دلى  -يصبح هذا الإهناء انفذًا بعد انقضاء عام من اترخي اس تلم وثيقة الإهناء. عىل أ نه اإ

هناء هذه التفاقية مشتبكة يف نزاع مسلح، يرل نفاذ  -انقضاء هذا العام  أ ن اكنت ادلو ة اليت أ دانت اإ

ىل اإ  عادة املمتلاكت الثقافية اإ هناء هذه التفاقية معلقًا حىت انهتاء العمليات احلربية وطاملا مل تمت معليات اإ علن اإ

 وطهنا ال صيل.

 : الإخطارات38املادة 

لهيا يف املادتني  عىل املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أ ن خيطر ادلول املشار اإ

يئة ال مم املتحدة مبا أ ودع دليه من واثدق التصديق والانضامم أ و القبول املنصوص علهيا يف وه  32و 30

علانت الإهناء املنصوص علهيا يف املواد 39و 32و 31املواد   .39و 37و 35، وكذكل الإخطارات واإ

 : تعديل التفاقية ولحئهتا التنفيذية39املادة 

دخال -1 تعديلت عىل هذه التفاقية ولحئهتا التنفيذية، ويقدم  للك طرف سام متعاقد أ ن يقرتح اإ

ىل املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اذلي يقوم بتبليغ نص  لك اقرتاح لتعديل التفاقية اإ

ىل اكفة ال طراف السامية املتعاقدة. وعىل املدير العام أ ن يطلب مهنا يف الوقت نفسه موا فاته يف الاقرتاح اإ

 ظرف أ ربعة أ شهر:

 )أ ( برغبهتا يف دعوة مؤمتر للنعقاد لبحث التعديل املقرتح؛

 )ب( أ و مبوافقهتا عىل قبول التعديل املقرتح دون عقد مؤمتر؛

 )ج( أ و برفضها التعديل املقرتح دون دعوة مؤمتر.

 تصهل تطبيقًا للفقرة عىل املدير العام أ ن خيطر اكفة ال طراف السامية املتعاقدة ابلإداابت اليت -2

 ال وىل من هذه املادة.
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يف حا ة موافقة اكفة ال طراف  -عىل مدير عام منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  -3

دخال تعديل  السامية املتعاقدة يف املدة املقررة ذلكل وطبقًا للبند )ب( من الفقرة ال وىل من هذه املادة عىل اإ

خطارًا بذكل طبقًا للامدة  -عقد مؤمتر  عىل التفاقية دون . ويصبح التعديل انفذًا ابلنس بة 38أ ن يرسل اإ

 لاكفة ال طراف السامية املتعاقدة بعد انقضاء تسعني يومًا من اترخي هذا الإخطار.

ذا قدم  -4 عىل املدير العام أ ن يدعو ال طراف السامية املتعاقدة لعقد مؤمتر لبحث التعديل املقرتح اإ

 ث ال طراف السامية املتعاقدة طلبًا بذكل.هل ثل

لن تصبح التعديلت اليت أ دخلت عىل التفاقية أ و عىل لحئهتا التنفيذية حسب الإجراءات  -5

ل بعد أ ن تمت املوافقة علهيا ابلإجامع من ال طراف السامية املتعاقدة املمثةل يف  املبينة يف الفقرة السابقة انفذة اإ

 من لك طرف من ال طراف السامية املتعاقدة.املؤمتر وبعد قبولها 

تعرب ال طراف السامية املتعاقدة عن قبولها للتعديلت اليت أ دخلت عىل التفاقية أ و لحئهتا  -6

يداع وثيقة رمسية دلى املدير العام ملنرمة ال مم  5و 4التنفيذية اليت أ قرها املؤمتر وفقًا ل حاكم الفقرتني  ابإ

 وم والثقافة.املتحدة للرتبية والعل

بعد نفاذ التعديلت اليت أ دخلت سواء عىل التفاقية أ و لحئهتا  -ل جيوز التصديق أ و الانضامم  -7

ل عىل النص املعدل لهذه التفاقية أ و لحئهتا التنفيذية. -التنفيذية   اإ

 التسجيل – 40املادة 

قية دلى ال مانة العامة لهيئة ال مم من ميثاق هيئة ال مم املتحدة، تسجل هذه التفا 102وفقًا للامدة 

 املتحدة بناًء عىل طلب يقدمه املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

ثبااًت ملا تقدم وقع عىل هذه التفاقية املوقعون أ دانه املفوضون رمسيًا من حكومته.  واإ

دة تودع يف حمفوظات منرمة ال مم يف نسخة واح 1954أ اير/مايو  14حرر يف مدينة لهاي يف 

لهيا يف املادتني   30املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، وتسمل صورة رمسية مهنا للك دو ة من ادلول املشار اإ

 ولهيئة ال مم املتحدة. 32و
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بروتوكول من أ دل حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح
152

 

 1954مايو/ أ اير  14صدر يف مدينة لهاي يف 

 اتفقت ال طراف السامية املتعاقدة عىل ما يأ يت:

-1- 

يتعهد لك من ال طراف السامية املتعاقدة مبنع تصدير املمتلاكت الثقافية املوجودة عيل  -1

ال رايض اليت حيتلها خلل نزاع مسلح. ويقصد ابملمتلاكت الثقافية تكل اليت نصت علهيا املادة 

ية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح املوقعة بلهاي يف ال وىل من التفاقية اخلاصة حبام

 .1954مايو / أ اير  14

يتعهد لك من ال طراف السامية املتعاقدة بأ ن يضع حتت احلراسة املمتلاكت الثقافية  -2

ىل أ راضيه سواء بطريق مبارش أ و غري مبارش عن أ ية أ راض واقعة حتت  اليت اس توردت اإ

ل فبناًء عىل الاحتلل. وتوضع تكل  املمتلاكت حتت احلراسة سواء تلقاديًا عند الاس ترياد واإ

 طلب السلطات اخملتصة لل رايض املذكورة.

يتعهد لك من ال طراف السامية املتعاقدة بأ ن يسمل عند انهتاء العمليات احلربية  -3

ىل السلطات اخملتصة لل رايض اليت اك نت حتت املمتلاكت الثقافية املوجودة عىل أ راضيه اإ

لهيا مبا خيالف مبدأ  الفقرة ال وىل. ول جيوز  ذا اكنت هذه املمتلاكت قد اس توردت اإ الاحتلل اإ

 حبال من ال حوال جحز تكل املمتلاكت بصفة تعويضات حرب.

                                                           
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b205.htmlالمصدر: موقع مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة منيسوتا.  152

  لم المغرب يوقع على هذه االتفاقية.
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عىل الطرف السايم املتعاقد اذلي يقع عىل عاتقه منع تصدير املمتلاكت الثقافية  -4

أ ن يعوض لك من حيوز حبسن نية ممتلاكت ثقافية جيب  املوجودة عىل ال رايض اليت حيتلها

 تسلميها وفقًا ل حاكم الفقرة السابقة.

آخر محلايهتا من  -5 ذا أ ودع أ حد ال طراف السامية املتعاقدة ممتلاكت ثقافية دلى طرف أ اإ

أ خطار نزاع مسلح، فعىل هذا الطرف ال خري أ ن يسمل عند انهتاء العمليات احلربية املمتلاكت 

ىل السلطات اخملتصة لل رايض اليت وردت مهنا.املود  عة اإ

-3- 

وس يرل مفتوحًا للتوقيع عليه حىت  1953مايو / أ اير  14حيمل هذا الربوتوكول اترخي  -6

لهيا ادلعوة حلضور املؤمتر اذلي  1954ديسمرب / اكنون ال ول  31 من مجيع ادلول اليت وهجت اإ

ىل  1954نيسان / أ بريل  21عقد يف مدينة لهاي من   .1954مايو / أ اير  14اإ

جراءات ادلس تورية املعمول هبا يف لك من  -7 )أ ( يصدق عىل هذا الربوتوكول وفقًا للإ

 ادلول املوقعة عليه.

 )ب(تودع واثدق التصديق دلى املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

ليه لك ادلول املشار ابتداء من اترخي دخول الربوتوكول حزي التن  -8 فيذ جيوز أ ن تنضم اإ

لهيا ادلعوة للنضامم  لهيا يف الفقرة السادسة واليت مل توقع عليه، وكذكل لك دو ة أ خرى توده اإ اإ

يداع  ليه من اجمللس التنفيذي ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة، ويمت الانضامم ابإ اإ

 مة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.واثدق الانضامم دلى املدير العام ملنر

لهيا يف الفقرتني  -9 ، عند توقيعها عىل هذا الربوتوكول أ و 8و 6جيوز لدلول املشار اإ

ليه، أ ن تعلن عدم ارتباطها بأ حاكم اجلزء ال ول أ و اجلزء الثاين منه.  التصديق عليه أ و الانضامم اإ

يداع )أ ( يدخل هذا الربوتوكول حزي التنفيذ بع -10 د انقضاء ثلثة أ شهر من اترخي اإ

 واثدق التصديق من مخس دول.
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 )ب( ويصبح انفذًا بعددذ ابلنس بة للك طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلثة أ شهر.

لهيا يف املادتني  يصبح للتصديق أ و للنضامم اذلي  19و 18) ج( يف احلالت املشار اإ

أ ثره فورًا.  -بعد العمليات احلربية أ و الاحتللسواء قبل أ و  -تودع واثدقه ال طراف املتنازعة 

لهيا يف املادة  رسال الإشعارات املشار اإ  14وعىل املدير العام، يف هذه احلالت، أ ن يقوم ابإ

 بأ رسع وس يةل ممكنة.

)أ ( تتخذ لك دو ة أ صبحت طرفًا يف الربوتوكول )عند اترخي نفاذه( اكفة الإجراءات  -11

 وكول تطبيقًا فعليًا يف مدى س تة أ شهر.اللزمة لتطبيق هذا الربوت

)ب(تتخذ ادلول ال خرى اليت تودع واثدق التصديق عىل هذا الربوتوكول أ و واثدق 

ليه بعد اترخي دخوهل حزي التنفيذ اكفة الإجراءات اللزمة لتطبيقه تطبيقًا فعليًا يف  الانضامم اإ

يداع.  مدى س تة أ شهر من اترخي الإ

ليه للك من ال طراف السام  -12 ية املتعاقدة، عند تصديقه لهذا الربوتوكول أ و انضاممه اإ

ىل املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية  شعار هل اإ أ و يف أ ي وقت بعد ذكل، أ ن يعلن يف اإ

والعلوم والثقافة أ ن هذا الربوتوكول يرسي عىل مجيع ال قالمي اليت تتوىل هذه ادلو ة ش ئون 

ض هذه ال قالمي، ويصبح هذا الإشعار انفذًا بعد ثلثة أ شهر من علقاهتا ادلولية أ و عىل بع

 اترخي اس تلمه.

)أ ( للك طرف من ال طراف السامية املتعاقدة أ ن يعلن نقض هذا الربوتوكول  -13

قلمي يتوىل ش ئون علقاته ادلولية.  ابل صا ة عن نفسه أ و ابلنيابة عن لك اإ

ى املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة )ب( يعلن هذا النقض يف وثيقة مكتوبة تودع دل

 للرتبية والعلوم والثقافة.

)ج( يصبح هذا النقض انفذًا بعد انقضاء عام من اترخي اس تلم وثيقة النقض. عىل أ نه 

ذا حدث، دلى انقضاء هذا العام، أ ن اكنت ادلو ة اليت أ علنت نقض هذا الربوتوكول مشتبكة  اإ
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علن نقض  هذا الربوتوكول معلقًا حىت انهتاء العمليات احلربية وطاملا يف نزاع مسلح يرل نفاذ اإ

ىل وطهنا ال صيل. عادة املمتلاكت الثقافية اإ  مل تمت معليات اإ

عىل املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أ ن خيطر ادلول املشار  -14

لهيا يف الفقرتني السادسة والثامنة وهيئة ال مم املتحدة مبا أ ودع دليه من واثدق التصديق،  اإ

علانت  15و 8و 7والانضامم أ و القبول املنصوص علهيا يف الفقرات  وكذكل الإخطارات واإ

 .13و 12النقض املنصوص علهيا يف الفقرتني 

ذا طلب ذكل أ كرث من ثملث ال طراف السامية  -15 )أ ( جيوز تعديل هذا الربوتوكول اإ

 املتعاقدة.

ىل عقد )ب( عىل املدير الع ام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة أ ن يدعو اإ

 مؤمتر لهذا الغرض.

ل بعد أ ن تمت املوافقة  )ج ( لن تصبح التعديلت اليت تدخل عىل هذا الربوتوكول انفذة اإ

علهيا ابلإجامع من ال طراف السامية املتعاقدة املمثةل يف املؤمتر وبعد قبولها من لك ال طراف 

 سامية املتعاقدة.ال 

يداع  ليه يف الفقرتني )ب( و)ج( ابإ )د ( يمت قبول التعديلت اليت أ قرها املؤمتر املشار اإ

 وثيقة رمسية دلى املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

 -بعد نفاذ التعديلت اليت أ دخلت عىل الربوتوكول–)هـ( جيوز التصديق أ و الانضامم 

 عىل النص املعدل لهذا الربوتوكول. فقط

من ميثاق هيئة ال مم املتحدة يسجل هذا الربوتوكول دلى ال مانة العامة  102وفقًا للامدة 

لهيئة ال مم املتحدة بناًء عىل طلب يقدمه املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم 

 والثقافة.

ثبااًت ملا تقدم وقع عىل هذا الربوتوك  ول املوقعون أ دانه املفوضون رمسيًا لك من حكومته.واإ
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من نسخة واحدة ابللغات الإجنلزيية  1954مايو/ أ اير  14صدر يف مدينة لهاي يف 

 والإس بانية والفرنس ية والروس ية، والنصوص ال ربعة متساوية يف احلجية.

فة وتسمل صورة وتودع هذه النسخة مبحفوظات منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقا

لهيا يف الفقرتني   ولهيئة ال مم املتحدة. 8و 6رمسية مهنا للك دو ة من ادلول املشار اإ
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 (1977يرباير  16) 1397صفر  26بتارخي  1.76.265 ظهري رشيف رمق

 (1972نونرب  16) 1392شوال  9بنرش التفاقية املربمة بباريس يوم 

بيعيبشأ ن حامية الرتاث العاملي الثقايف والط 
153

 

 امحلد هلل وحده؛

 ׃بداخهل -الطابع الرشيف

 )احلسن بن محمد بن يوسف بن احلسن هللا وليه(

 ׃يعمل من ظهريان الرشيف هذا أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا 

( بشأ ن حامية الرتاث العاملي 1972نونرب  16) 1392شوال  9بناء عىل التفاقية املربمة بباريس يوم 

 الثقايف والطبيعي؛

يداع وثيقة املصادقة بباريس يوم وبنا  (،1975دجنرب  31) 1395ذي احلجة  27ء عىل حمرض اإ

 ׃أ صدران أ مران الرشيف مبا يأ يت

 الفصل ال ول

ىل ظهريان الرشيف هذا واملربمة بباريس يوم  شوال  9تنرش يف اجلريدة الرمسية التفاقية املضافة اإ

 .الثقايف والطبيعي ( بشأ ن حامية الرتاث العاملي1972نونرب  16) 1392

 الفصل الثاين

 .ينرش ظهريان الرشيف هذا ابجلريدة الرمسية

 (.1977يرباير 16) 1397صفر  26وحرر ابلرابط يف 

 وقعه ابلعطف:

 الوزير ال ول،

 أ محد عصامن. ׃الإمضاء
* 

*     * 

                                                           
153

 .1695( ص 1977يونيه  08) 1397جامدى الثانية  20بتارخي  3371اجلريدة الرمسية عدد   
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 اتفاقية محلاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي

ن املؤمتر العام ملنرمة ال مم امل  أ كتوبر/ ترشين  17تحدة للرتبية والعمل والثقافة، املنعقد يف ابريس من اإ

ىل   ، يف دورته السابعة عرشة؛1972نونرب/ ترشين الثاين  21ال ول اإ

ذ يلحظ الرتاث الثقايف والرتاث الطبيعي همددان بتدمري مزتايد، ل ابل س باب التقليدية للنداثر  اإ

منا أ يضا ابل حوال الاجامت عية والاقتصادية املتغرية اليت تزيد من خطورة املوقف مبا حتمهل من حفسب، واإ

 عوامل الإتلف والتدمري ال شد خطرا؛

ونررا ل ن انداثر أ و زوال أ ي بند من الرتاث الثقايف والطبيعي يؤلفان فقارا ضارا لرتاث مجيع شعوب 

 العامل؛

الب ال حيان، بسبب جحم املوارد اليت ونررا ل ن حامية هذا الرتاث عىل املس توى الوطين انقصة يف غ

تتطلهبا هذه امحلاية ونقصان املوارد الاقتصادية والعلمية والتقنية يف البدل اذلي يقوم يف أ رضه الرتاث الواجب 

نقاذه؛  اإ

ذ يذكر بأ ن ميثاق املنرمة التأ سييس ينص عىل أ هنا تساعد عىل بقاء املعرفة وتقدهما وتعمميها عن  واإ

ون الرتاث العاملي، وحاميته، وتوصية ادلول املعنية ابعامتد التفاقيات ادلولية لهذا طريق السهر عىل ص

 الغرض؛

ونررا ل ن التفاقيات، والتوصيات، والقرارات ادلولية القامئة واملتعلقة ابملمتلاكت الثقافية والطبيعية  

نقاذ هذه املمتلاكت الفر  يدة واليت ل تعوض، همام اكنت اتبعة تبني ال مهية اليت ميثلها لاكفة شعوب العامل، اإ

 ل ي شعب؛

ونررا ل ن بعض ممتلاكت الرتاث الثقايف والطبيعي، متثل أ مهية اس تثنادية توجب حاميهتا ابعتبارها 

 عنرصا من الرتاث العاملي للبرشية مجعاء؛

 حامية الرتاث ونررا ل نه يتعني عىل اجملمتع ادلويل، أ مام اتساع واش تداد ال خطار اجلديدة، الإسهام يف

الثقايف والطبيعي ذي القمية العاملية الاس تثنادية، عن طريق بذل العون امجلاعي اذلي يمتم بشلك جمد معل 

 ادلو ة املعنية دون أ ن حيل حمهل؛
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صدار أ حاكم دديدة يف شلك اتفاقية لإقامة نرام فعال يوفر حامية  ونررا ل نه ل بد لهذا الغرض من اإ

 يف والطبيعي ذي القمية العاملية الاس تثنادية، بشلك دامئ، ووفقا للطرق العلمية احلديثة؛جامعية للرتاث الثقا

وبعد أ ن قرر يف دورته السادسة عرشة، أ ن هذه املسأ  ة جيب أ ن تنرم مبوجب اتفاقية دولية، يعمتد 

 .1972هذه التفاقية يف شهر نونرب من س نة 

 تعريف الرتاث الثقايف والطبيعي ׃أ ول

 1املادة 

 ׃ل غراض هذه التفاقية« الرتاث الثقايف»يعين 

ال عامل املعامرية، وأ عامل النحت والتصوير عىل املباين، والعنارص أ و التاكوين ذات  ׃الآاثر –

الصفة ال ثرية، والنقوش، والكهوف ومجموعات املعامل اليت لها مجيعا قمية عاملية اس تثنادية من 

 ؛وهجة نرر التارخي، أ و الفن، أ و العمل

مجموعات املباين املنعز ة أ و املتصةل، اليت لها بسبب عامرهتا، أ و تناسقها، أ و  ׃اجملمعات –

 اندماهجا يف منرر طبيعي، قمية عاملية اس تثنادية من هجة نرر التارخي، أ و الفن أ و العمل؛

فهيا أ عامل الإنسان، أ و ال عامل املشرتكة بني الإنسان والطبيعة، وكذكل املناطق مبا  ׃املواقع –

املواقع ال ثرية، اليت لها قمية عاملية اس تثنادية من وهجة النرر التارخيية، أ و امجلالية، أ و 

 .ال ثنولوجية، أ و ال نرثوبولوجية

 2املادة 

 ׃ل غراض هذه التفاقية« الرتاث الطبيعي»يعين 

هذه املعامل الطبيعية املتأ لفة من التشالكت الفزيايدية أ و البيولوجية أ و من مجموعات  –

 التشالكت، اليت لها قمية عاملية اس تثنادية من وهجة النرر امجلالية، أ و العلمية؛

التشالكت اجليولوجية أ و الفزييوغرافية، واملناطق احملددة بدقة مؤلفة موطن ال جناس  –

احليوانية أ و النباتية املهددة، اليت لها قمية عاملية اس تثنادية من وهجة نرر العمل، أ و احملافرة 

 الرتواث؛ عىل
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املواقع الطبيعية أ و املناطق الطبيعية احملددة بدقة، اليت لها قمية عاملية اس تثنادية من هجة نرر  –

 .العمل، أ و احملافرة عىل الرثوات أ و امجلال الطبيعي

 3املادة 

لهيا  قلميها واملشار اإ للك دو ة طرف يف هذه التفاقية، أ ن تعني وحتدد خمتلف املمتلاكت الواقعة يف اإ

 .املتقدمتني 2و 1يف املادتني 

 امحلاية الوطنية وامحلاية ادلولية ׃اثنيا

 للرتاث الثقايف والطبيعي

 4املادة 

تعرتف لك دو ة من ادلول ال طراف يف هذه التفاقية بأ ن واجب القيام بتعيني الرتاث الثقايف 

ليه يف املادتني  قلميها، وحاميته، 2و 1والطبيعي املشار اإ ىل  اذلي يقوم يف اإ صلحه، ونقهل اإ واحملافرة عليه، واإ

ال جيال املقبةل، يقع ابدلردة ال وىل عىل عاتقها. وسوف تبذل لك دو ة أ قىص طاقهتا لتحقيق هذا الغرض 

وتس تعني عند احلادة ابلعون والتعاون ادلوليني الذلين ميكن أ ن حترى هبام، خاصة عىل املس توايت املالية، 

 .والفنية، والعلمية، والتقنية

 5املادة 

قلميها واحملافرة عليه  لـتأ مني اختاذ تدابري فعا ة ونشطة محلاية الرتاث الثقايف والطبيعي الواقع يف اإ

ماكانهتا، عىل ما ييل  ׃وعرضه، تعمل ادلول ال طراف يف هذه التفاقية، لك حبسب ظروفها، ويف حدود اإ

دماج ( اختاذ س ياسة عامة تس هتدف جعل الرتاث الثقايف والطبيعي  أ   يؤدي وظيفة يف حياة امجلاعة، واإ

 حياة هذا الرتاث يف مناجه التخطيط العام؛

قلميها، محلاية الرتاث الثقايف  ب ( تأ سيس دائرة أ و عدة دوائر، حيث ل تودد مثل هذه ادلائرة يف اإ

اليت تسمح والطبيعي واحملافرة عليه وعرضه، وتزويد هذه ادلائرة ابملوظفني ال كفاء، ومتكيهنا من الوسادل 

 لها بأ داء الواجبات املرتتبة علهيا؛

( تمنية ادلراسات وال حباث العلمية والتقنية، ووضع وسادل العمل اليت تسمح لدلو ة بأ ن جتابه  ج

 ال خطار املهددة للرتاث الثقايف والطبيعي؛
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تعيني هذا الرتاث، ( اختاذ التدابري القانونية، والعلمية، والتقنية، والإدارية، واملالية املناس بة ل  د

حياده؛  وحاميته، واحملافرة عليه وعرضه واإ

نشاء أ و تمنية مراكز التدريب الوطنية والإقلميية، يف مضار حامية الرتاث الثقايف والطبيعي،  هـ( دمع اإ

 .واحملافرة عليه وعرضه، وتشجيع البحث العلمي يف هذا املضار

 6املادة 

قلميها الرتاث تعرتف ادلول ال طراف يف هذه التفاق  -1 ية، مع احرتاهما لكيا س يادة ادلول اليت يقع يف اإ

ليه يف املادتني  ، ودون املساس ابحلقوق العينية اليت تقررها الترشيعات 2و 1الثقايف والطبيعي املشار اإ

يل الوطنية فامي يتعلق هبذا الرتاث، أ نه يؤلف ترااث عامليا، تس توجب حاميته التعاون بني أ عضاء اجملمتع ادلو

 .اكفة

وتتعهد ادلول ال طراف أ ن تقدم مساعدهتا، وفقا ل حاكم هذه التفاقية، لتعيني الرتاث الثقايف  -2

ليه يف املادتني  ذا طلبت ذكل ادلو ة اليت يقع 2و 1والطبيعي املشار اإ ، وحاميته، واحملافرة عليه وعرضه، اإ

قلميها  .هذا الرتاث يف اإ

حلاق وتتعهد لك من ادلول ال طراف يف ه -3 جراء من شأ نه اإ ذه التفاقية، أ ل تتخذ متعمدة، أ ي اإ

ليه يف املادتني  ، والواقع يف 2و 1الرضر بصورة مبارشة أ و غري مبارشة، ابلرتاث الثقايف والطبيعي املشار اإ

 .أ قالمي ادلول ال خرى ال طراف يف هذه التفاقية

 7املادة  

قامة نرام للتعاون ل غراض هذه التفاقية، تعىن امحلاية ادلولية للرت  اث العاملي الثقايف والطبيعي، اإ

والعون ادلوليني، يس هتدف مؤازرة ادلول ال طراف يف التفاقية، يف اجلهود اليت تبذلها للمحافرة عىل هذا 

 .الرتاث ولتعيينه
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 اللجنة ادلولية احلكومية محلاية ׃اثلثا

 الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي

 8املادة  

منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة جلنة دولية حكومية محلاية الرتاث الثقايف  تنشأ  دلى -1

والطبيعي ذي القمية العاملية الاس تثنادية، تعرف ابمس ) جلنة الرتاث العاملي(، وتتأ لف اللجنة من مخسة 

عام خلل دورات املؤمتر  عرش دو ة أ طراف يف التفاقية، تنتخهبا ادلول ال طراف يف التفاقية، يف اجامتع

حدى  العام العادية ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة. ويصبح عدد ادلول ال عضاء يف اللجنة اإ

دو ة عىل  40وعرشين دو ة، ابتداء من ادلورة العادية للمؤمتر العام اذلي ييل نفاذ هذه التفاقية يف حق 

 .ال قل

 .اللجنة متثيل عادل خملتلف مناطق العامل وثقافاتهجيب أ ن يؤمن انتخاب أ عضاء  -2

حيرض دلسات اللجنة، بصورة استشارية، ممثل عن املركز ادلويل دلراسات صون املمتلاكت  -3

الثقافية وترمميها )مركز روما(، وممثل عن اجمللس ادلويل للآاثر واملواقع )م د ل أ  م(، وممثل عن الاحتاد 

ىل هؤلء بناء عىل طلب ادلول ال طراف ادلويل لصون الطبيعة ومرا فقها )أ  د ص ط(. وميكن أ ن يضاف اإ

يف اجامتع عام، خلل دورات املؤمتر العام العادية ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة ممثلون عن 

 .املنرامت ادلولية احلكومية وغري احلكومية ال خرى اليت لها أ هداف مماثةل

 9املادة 

 ادلول ال عضاء يف جلنة الرتاث العاملي مدة عضويهتا اعتبارا من انهتاء ادلورة العادية للمؤمتر تبارش -1

 .العام اذلي انتخبت خلهل، حىت هناية ادلورة الثالثة العادية التالية

غري أ ن مدة عضوية ثلث ال عضاء اخملتارين يف الانتخاب ال ول تنهتيي بهناية ادلورة العادية ال وىل  -2

مؤمتر العام اليت انتخبوا خللها، كام تنهتيي مدة عضوية الثلث الثاين بهناية ادلورة العادية الثانية للمؤمتر العام لل

ثر  اليت تيل ادلورة اليت انتخبوا خللها. ويسحب رديس املؤمتر العام أ سامء هؤلء ال عضاء ابلقرتاع، اإ

 .الانتخاب ال ول

 .ا فهيا من بني املتخصصني يف ميادين الرتاث الثقايف والطبيعيختتار ادلول أ عضاء اللجنة ممثلهي -3
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 10املادة 

 .تعمتد جلنة الرتاث العاملي نراهما ادلاخيل -1

ىل اجامتعاهتا، املؤسسات العامة واخلاصة، وكذكل ال فراد،  -2 للجنة أ ن تدعو يف أ ي وقت، اإ

 .لستشارهتم يف قضااي معينة

 .شارية اليت ترى لزوما لها يف أ داء هممهتاللجنة أ ن تنشئ الهيئات الاست  -3

 11املادة 

ىل جلنة الرتاث العاملي، بقدر الإماكن، جردا مبمتلاكت  -1 ترفع لك دو ة طرف يف هذه التفاقية، اإ

قلميها، واليت تصلح ل ن تسجل يف القامئة املنصوص علهيا يف الفقرة   2الرتاث الثقايف والطبيعي الواقعة يف اإ

. ويتعني أ ن حيوي هذا اجلرد، اذلي لن يعترب شامل، واثدق عن مواقع املمتلاكت املذكورة، من هذه املادة

 .وعن ال مهية اليت متثلها

، تنرم اللجنة وتنقح أ ول بأ ول، وتنرش حتت 1ابلعامتد عىل اجلرود اليت تقدهما ادلول وفقا للفقرة  -2

من هذه  2و 1لثقايف والطبيعي احملددة يف املادتني قامئة مبمتلاكت الرتاث ا« قامئة الرتاث العاملي»عنوان 

التفاقية، واليت ترى بعد تطبيق املعايري اليت تتخذها، أ ن لها قمية عاملية اس تثنادية. وجيب توزيع القامئة 

 .املنقحة، مرة لك س نتني عىل ال قل

ل مبوافقة ادلو ة املعنية. ول ي -3 دراج مكل واقع يف أ رض ل يدرج بند يف قامئة الرتاث العاملي، اإ ؤثر اإ

 .تكون الس يادة أ و الاختصاص علهيا موضوع مطالبة عدة دول عىل حقوق ال طراف يف املنازعة

قامئة الرتاث »تنرم اللجنة، وتنقح أ ول بأ ول، وتنرش، لكام اقتضت الرروف ذكل، حتت عنوان  -4

ىل أ عامل ، قامئة ابملمتلاكت املدردة يف قامئة الرت «العاملي املعرض للخطر نقاذها اإ اث العاملي، اليت حيتاج اإ

كربى واليت من أ دل تنفيذها طلب عون وفقا لهذه التفاقية. وتتضمن هذه القامئة تقديرا لنفقات العمليات 

ل ممتلاكت الرتاث الثقايف والطبيعي اليت هتددها أ خطار جس مية حمددة، كخطر  اللزمة ول يدرج فهيا اإ

ر املضطرد، أ و عن مشاريع ال عامل الكربى العامة أ و اخلاصة أ و التطور العمراين الزوال الناشئ عن الانداث

أ و الس يايح الرسيع، أ و الهتدم نتيجة تغيري اس تخدام ال رض أ و تبدل ملكيهتا، أ و التغيريات الضخمة اليت 

ث والنكبات، ترجع ل س باب جمهو ة، أ و جهر املاكن ل ي سبب، أ و الزناع املسلح أ و الهتديد به، أ و الكوار 

أ و احلرادق الكربى، أ و الهزات ال رضية، أ و اهنيارات ال رايض، أ و الاندفاعات الرباكنية، أ و التحول يف 
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منسوب املياه، أ و الفيضاانت، أ و طغيان البحر. وللجنة، يف أ ي وقت، يف حا ة الاس تعجال، أ ن تقدم عىل 

دراج بند دديد يف قامئة الرتاث العاملي املعرض للخطر،   .وأ ن تؤمن لهذا الإدراج تعمامي فوراياإ

حدى  -5 حتدد اللجنة املعايري اليت يستند علهيا، لإدراج مكل من الرتاث الثقايف والطبيعي يف اإ

لهيام يف الفقرتني   .من هذه املادة 4و 2القامئتني املشار اإ

حدى القامئتني املشا -6 لهيام يف قبل أ ن ترفض اللجنة طلبا لإدراج مكل ثقايف أ و طبيعي يف اإ ر اإ

قلميها هذا املكل 4و 2الفقرتني   .من هذه املادة، علهيا أ ن تستشري ادلو ة اليت يقع يف اإ

تقوم اللجنة ابلتفاق مع ادلول املعنية، بتنس يق وتشجيع ادلراسات وال حباث اللزمة لإعداد  -7

لهيام يف الفقرتني   .من هذه املادة 4و 2القامئتني املشار اإ

 12املادة 

لهيام يف الفقرتني ل يعين دراج مكل مضن الرتاث الثقايف والطبيعي، يف أ ي من القامئتني املشار اإ  عدم اإ

دراده يف 11من املادة  4و 2 ، أ ن هذا املكل ليست هل قمية عاملية اس تثنادية يف غري ال غراض املتوخاة من اإ

 .القامئتني املذكورتني

 13املادة 

طلبات العون ادلويل اليت تقدهما ادلول ال طراف يف هذه تتلقى جلنة الرتاث العاملي وتدرس  -1

التفاقية خبصوص ممتلاكت الرتاث الثقايف والطبيعي الواقعة يف أ راضهيا، واملدردة أ و اليت تصلح ل ن تدرج 

لهيام يف الفقرتني  . وميكن أ ن يكون موضوع هذه الطلبات، حامية 11من املادة  4و 2يف القامئتني املشار اإ

حياهئااملمتلاك  .ت املذكورة، أ و احملافرة علهيا أ و عرضها أ و اإ

من هذه املادة، ميكن أ ن يكون موضوع طلبات العون ادلويل، تعيني ممتلاكت  1تنفيذا للفقرة  -2

ذا أ ظهرت ال حباث المتهيدية أ مهية الاس مترار يف 2و 1الرتاث الثقايف والطبيعي احملدد يف املادتني  ، وذكل اإ

 .البحث

ذا اقتىض ال مر، طبيعة وأ مهية تقرر ال  -3 لجنة التدابري الواجب اختاذها بشأ ن هذه الطلبات، وحتدد اإ

 .ما متنحه من عون وجتهزي عقد الرتتيبات اللزمة ابمسها، مع احلكومة املعنية

حتدد اللجنة نراما لل ولوية يف تنفيذ ال عامل اليت تزمع القيام هبا وتفصل ذكل بعد أ ن تأ خذ بعني  -4

نقاذها ابلنس بة للرتاث العاملي الثقايف والطبيعي، ورضورة تأ مني العون الاعت  بار، أ مهية املمتلاكت الواجب اإ
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ادلويل للممتلاكت اليت يه أ كرث متثيل لبيئة طبيعية معينة، أ و لعبقرية شعوب العامل، ولتارخي هذه الشعوب، 

أ مهية موارد ادلول اليت تودد يف أ راضهيا وكذكل مدى  رضورة الإرساع يف ال عامل اليت يلزم القيام هبا، و 

نقاذ املمتلاكت املذكورة بوسادلها اخلاصة  .املمتلاكت املهددة، وخاصة مدى مقدرة هذه ادلول عىل تأ مني اإ

 .تنرم اللجنة، وتنقح أ ول بأ ول، وتعمم قامئة ابملمتلاكت اليت قدم لها عون دويل -5

من هذه التفاقية، وتبحث  15املنشأ  مبوجب املادة  تقرر اللجنة أ وده اس تخدام موارد الصندوق -6

 .عن وسادل تمنية هذه املوارد، وتتخذ لك الإجراءات املفيدة لهذا الغرض

تتعاون اللجنة مع املنرامت ادلولية والوطنية، احلكومية وغري احلكومية، اليت لها أ هداف مماثةل  -7

ها وتنفيذ مشاريعها، أ ن تس تعني هبذه املنرامت، ل هداف هذه التفاقية. وللجنة، من أ دل تطبيق مناجه 

وعىل ال خص ابملركز ادلويل دلراسات صون املمتلاكت الثقافية وترمميها )مركز روما(، واجمللس ادلويل 

للآاثر واملواقع )م د ل أ  م( والاحتاد ادلويل لصون الطبيعة ومواردها )أ  د ص ط(، وكذكل ابملؤسسات 

 .العامة واخلاصة وابل فراد

تتخذ قرارات اللجنة بأ كرثية ثليث ال عضاء احلارضين واملشرتكني يف التصويت. ويتأ لف النصاب  -8

 .من أ كرثية أ عضاء اللجنة

 14املادة 

 .تساعد جلنة الرتاث العاملي أ مانة عامة يعيهنا املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة -1

مة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة واثدق اللجنة، وددول أ عامل اجامتعاهتا، هيئي املدير العام ملنر -2

ويؤمن تنفيذ مقرراهتا، مس تفيدا ما أ مكن من خدمات املركز ادلويل دلراسات صون املمتلاكت الثقافية 

الطبيعة ومواردها  وترمميها )مركز روما( واجمللس ادلويل للآاثر واملواقع )م د ل أ  م(، والاحتاد ادلويل لصون

ماكانت لك مهنا  .)أ  د ص ط(، يف حدود اختصاصات واإ

 صندوق حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ׃رابعا

 15املادة 

ينشأ  صندوق محلاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ذي القمية العاملية الاس تثنادية، يعرف ابمس  -1

 .«صندوق الرتاث العاملي»
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يداع، وفقا ل حاكم النرام املايل ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل يتأ سس الص  -2 ندوق، كصندوق اإ

 .والثقافة

 ׃تتأ لف موارد الصندوق من -3

 ( املساهامت الإجبارية واملساهامت الاختبارية اليت تقدهما ادلول ال طراف يف التفاقية، أ  

 ׃هل( املدفوعات والهدااي والهبات اليت ميكن أ ن تقدهما  ب

 دول أ خرى؛ -1

منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، واملنرامت ال خرى املرتبطة ابل مم املتحدة، وخاصة  -2

 برانمج التمنية لل مم املتحدة، واملنرامت ادلولية احلكومية ال خرى؛

 الهيئات العامة واخلاصة وال فراد؛ -3

 ( لك فاددة مس تحقة عن موارد الصندوق؛ ج

 حصيةل التربعات واحلفلت اليت تنرم لصاحل الصندوق؛(  د

 .( ولك موارد أ خرى جيزيها النرام اذلي تضعه جلنة الرتاث العاملي ه

ىل اللجنة،  -4 ل ميكن ختصيص املساهامت املدفوعة للصندوق، ولك أ شاكل العون ال خرى املقدم اإ

ل لل غراض اليت حتددها اللجنة. وميكن للجنة أ ن تقبل مساه امت ختصص لربانمج، أ و ملرشوع معني، اإ

رشيطة أ ن تكون قد أ قرت مس بقا تنفيذ هذا الربانمج أ و املرشوع. ول ميكن ربط املساهامت املدفوعة 

 .للصندوق بأ ي رشط س يايس

 16املادة 

ضافية، أ ن تدفع ابنترام  -1 تتعهد ادلول ال طراف يف التفاقية، دون املساس بأ ية مسامهة اختبارية اإ

مني، لصندوق الرتاث العاملي، مساهامت يقرر الاجامتع العام لدلول ال طراف يف التفاقية اذلي ينعقد لك عا

خلل دورات املؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، مقدارها عىل شلك نس بة مئوية تطبق 

أ كرثية ادلول احلارضة واملصوتة اليت مل تقدم عىل لك ادلول. ويتطلب هذا القرار اذلي يتخذه الاجامتع العام، 

ليه ابلفقرة  من هذه املادة. ول ميكن بأ ي حال أ ن تتجاوز املسامهة الإجبارية لدلول  2الترصحي املشار اإ

 .% من مسامههتا يف املزيانية العادية ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة 1ال طراف يف التفاقية 
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لهيا يف املادة عىل أ ن ابإ  -2 يداعها واثدق 32أ و املادة  31ماكن لك دو ة مشار اإ ، أ ن ترصح يف وقت اإ

 .من هذه املادة 1التصديق أ و القبول أ و الانضامم أ هنا غري مرتبطة بأ حاكم الفقرة 

ليه يف الفقرة  -3 من هذه املادة، أ ن تسحب هذا  2ميكن لدلو ة اليت قدمت الترصحي املشار اإ

قت، معلمة بذكل املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة. عىل أ ن حسب الترصحي يف أ ي و 

ل اعتبارا من اترخي الاجامتع العام لدلول  الترصحي ل يؤثر عىل املسامهة الإجبارية املتوجبة عىل هذه ادلو ة، اإ

 ׃ال طراف اذلي ييل

، يتوجب عىل ادلول ال طراف يف التفاقية ليك تمتكن اللجنة من ختطيط معلياهتا بشلك فعال -4

ليه يف الفقرة  من هذه املادة، أ ن تدفع مساهامهتا عىل أ ساس منترم، ولك  2اليت قدمت الترصحي املشار اإ

س نتني عىل ال قل، عىل أ ل تكون هذه املساهامت أ قل من املساهامت اليت اكن يتوجب علهيا دفعها، لو 

 .من هذه املادة( 1اكنت مرتبطة بأ حاكم الفقرة )

ذا ختلفت عن دفع  -5 ىل جلنة الرتاث الثقايف العاملي، اإ ل ميكن انتخاب أ ية دو ة طرف يف التفاقية اإ

مسامههتا الإجبارية أ و الاختيارية للس نة اجلارية والس نة املدنية اليت تقدهما مبارشة، ول ينفذ هذا احلمك دلى 

، الفقرة 8 يف اللجنة، دلى لك انتخاب ملحوظ يف املادة أ ول انتخاب. وتنهتيي مدة عضوية مثل هذه ادلو ة

 .من التفاقية 1

 17املادة 

تدرس ادلول ال طراف يف هذه التفاقية وتشجع تأ سيس املؤسسات وامجلعيات الوطنية العامة 

 2و 1واخلاصة اليت تس هتدف تشجيع بذل املال يف سبيل حامية الرتاث الثقايف والطبيعي احملدد يف املادتني 

 .من هذه التفاقية

 18املادة 

تقدم ادلول ال طراف يف هذه التفاقية مساعدهتا محللت مجع املال ادلولية اليت تنرم يف صاحل 

رشاف منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة. وتسهل، تنفيذا لهذه  صندوق الرتاث العاملي حتت اإ

لهيا يف الفقرة  ال غراض، مجع ال موال بواسطة الهيئات املشار  .15من املادة  3اإ
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جراءاته ׃خامسا  رشوط العون ادلويل واإ

 19املادة 

للك دو ة طرف يف هذه التفاقية أ ن تطلب عوان دوليا يف صاحل ممتلاكت الرتاث الثقايف أ و الطبيعي 

قلميها. ويتوجب علهيا أ ن ترفق بطلهبا املعلوم ات أ و الواثدق ذي القمية العاملية الاس تثنادية الواقعة يف اإ

لهيا اللجنة لتتخذ قرارها21املنصوص علهيا يف املادة   .، اليت تتوفر دلهيا واليت حتتاج اإ

 20املادة 

خلل بأ حاكم الفقرة  ،  ل ميكن منح 23، واملادة 22، والبند )ج( من املادة 13من املادة  2دون اإ

ىل ممتلاكت ال ل اإ رتاث الثقايف والطبيعي اليت تقرر جلنة الرتاث العون ادلويل املنصوص عليه يف التفاقية، اإ

لهيام يف الفقرتني  حدى القامئتني املشار اإ دراهجا يف اإ  .11من املادة  4و 2العاملي اإ

 21املادة 

ىل تقدميه كام حتدد  -1 جراءات حفص طلبات العون ادلويل اذلي تدعى اإ حتدد جلنة الرتاث العاملي اإ

دراهجا يف الطلب اذل جراهها، وال عامل اللزمة العنارص اللزم اإ ي جيب أ ن يتضمن وصفا للعملية املزمع اإ

وتقدير النفقات املتوقعة ودردة الاس تعجال، وال س باب اليت حتول دون ادلو ة الطالبة وحتمل لك النفقات. 

 .وجيب أ ن تدمع الطلبات بتقارير اخلرباء

لطبيعية والنكبات عىل وده لكام اكن ذكل ممكنا جيب حفص الطلبات املبينة عىل الكوارث ا -2

الاس تعجال، وأ ن تعطى ال ولوية، من اللجنة اليت جيب أ ن حتتفظ بصندوق احتياطي يس تخدم يف مثل 

 .هذه احلالت، وذكل نررا ملا تقتضيه هذه الطلبات من أ عامل رسيعة

 .جتري اللجنة ادلراسات والاستشارات اليت تراها لزمة قبل اختاذ قراراهتا -3

 22املادة 

 ׃يتخذ العون اذلي متنحه جلنة الرتاث العاملي ال شاكل الآتية

جراء دراسات للمسادل الفنية، والعلمية، والتقنية اليت يتطلهبا حامية الرتاث الثقايف والطبيعي  أ   ( اإ

حياده؛ 11من املادة  4و 2احملدد يف الفقرتني   يف هذه التفاقية واحملافرة عليه وعرضه واإ

 .التقنيني واليد العامةل للسهر عىل تنفيذ املرشوع املوافق عليه( دلب اخلرباء، و  ب
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( تدريب الاختصاصيني عىل لك املس توايت يف مضامر تعيني الرتاث الثقايف والفين، وحاميته  ج

حياده؛  واحملافرة عليه وعرضه واإ

 ( تقدمي املعدات اليت ل متلكها ادلو ة املعنية أ و اليت يتعذر علهيا حيازهتا؛ د

آدال طويةل؛ هـ  ( منح القروض ذات الفوادد املنخفضة، أ و بغري فوادد واليت تسدد عىل أ

 .( تقدمي املنح اليت ل تسرتد، وذكل يف احلالت الاس تثنادية اليت تربرها أ س باب خاصة و

 23املادة 

يني عىل ميكن للجنة الرتاث العاملي أ ن تقدم عوان دوليا للمراكز الوطنية والإقلميية لتدريب الاختصاص 

حياده  .لك املس توايت، يف مضامر تعيني الرتاث الثقايف والطبيعي، واحملافرة عليه وعرضه واإ

 24املادة 

جراء دراسة علمية، واقتصادية وتقنية مفصةل. وجيب أ ن تعمتد  ل بعد اإ ل ميكن منح عون دويل كبري اإ

حياده، وأ ن هذه ادلراسة عىل التقنيات احلديثة يف حامية الرتاث الثقايف والطبي عي،  واحملافرة عليه وعرضه واإ

تتفق مع أ هداف هذه التفاقية، كام تغطى ادلراسات املذكورة وسادل اس تخدام املوارد املتوفرة يف ادلو ة 

 .املعنية اس تخداما رش يدا

 25املادة 

ل جزديا يف متويل ال عامل اللزمة. وجيب أ ن تكون  مسامهة ل يسهم اجملمتع ادلويل، كقاعدة عامة، اإ

ذا اكنت  ل اإ ادلو ة املس تفيدة من العون ادلويل دانبا هاما من املوارد اخملصصة للك برانمج أ و مرشوع، اإ

 .موارد هذه ادلو ة ل تسمح لها بذكل

 26املادة 

حتدد جلنة الرتاث الثقايف وادلو ة املس تفيدة يف عقد يتفق عليه بيهنام، الرشوط اليت ينفذ مبقتضاها 

وع منح هلام عون دويل مبوجب هذه التفاقية. وتكون ادلو ة املس تفيدة من مثل هذا العون برانمج أ و مرش 

ادلويل، مسؤو ة عن املواظبة عن حامية املمتلاكت موضوع العون املذكور، واحملافرة علهيا وعرضها وفقا 

 .للرشوط اليت تضمهنا العقد
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 املناجه الرتبوية ׃سادسا

 27املادة 

راف يف هذه التفاقية، بلك الوسادل املناس بة، خاصة مبناجه الرتبية والإعلم، تعمل ادلول ال ط -1

 .من التفاقية 2و 1عىل تعزيز احرتام وتعلق شعوهبا ابلرتاث الثقايف والطبيعي احملدد يف املادتني 

علما مس تفيضا، عن ال خطار اجلامثة عىل هذا الرتاث وعن أ وده  -2 علم امجلهور، اإ وتتعهد ابإ

 .اط اليت تمت تنفيذا لهذه التفاقيةالنش

 28املادة 

تتخذ ادلول ال طراف يف هذه التفاقية واليت تتلقى عوان دوليا تنفيذا لها، الإجراءات اللزمة، 

علم عن أ مهية املمتلاكت اليت اكنت موضوع هذا العون وعن ادلور اذلي أ داه العون ادلويل يف هذا  للإ

 .املضامر

 التقارير ׃سابعا

 29ادة امل

ىل املؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة  -1 تقدم ادلول ال طراف يف هذه التفاقية، يف التقارير اليت تقدهما اإ

للرتبية والعمل والثقافة يف التوارخي وابلصورة اليت حيددها هذا املؤمتر، معلومات حول ال حاكم الترشيعية 

ىل تفاصيل التجربة املكتس بة يف هذا والتنرميية، والإجراءات ال خرى املتخذة لتنفيذ ا لتفاقية، كام تشري اإ

 املضامر،

 وجيب أ ن ختطر جلنة الرتاث العاملي مبضمون هذه التقارير، -2

ىل لك دورة عادية من دورات املؤمتر العام ملنرمة ال مم  -3 وتقدم اللجنة تقريرا عن أ وده نشاطها اإ

 .املتحدة للرتبية والعمل والثقافة

 م ختاميةأ حاك ׃اثمنا

 30املادة 

حررت هذه التفاقية ابلإس بانية والإجنلزيية والروس ية والعربية والفرنس ية، ويعترب لك من النصوص 

 .امخلسة نصا رمسيا
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 31املادة 

ىل ادلول ال عضاء يف منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، للتصديق  -1 ترفع هذه التفاقية اإ

جراءات ادلس تورية النافذة يف لك مهنا؛علهيا أ و قبولها، وفقا   للإ

 .تودع واثدق التصديق أ و القبول دلى املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة -2

 32املادة 

ىل هذه التفاقية،  -1 مجليع ادلول غري ال عضاء مبنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة أ ن تنضم اإ

لهيا املؤمتر العام للمنرمةمىت دعاها لل  .نضامم اإ

يداع وثيقة الانضامم دلى املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة -2  .يمت الانضامم ابإ

 33املادة 

يداع الوثيقة العرشين للتصديق أ و  تصبح هذه التفاقية انفذة بعد ميض ثلثة شهور عىل اترخي اإ

 أ ن يقترص نفاذها عىل ادلول اليت أ ودعت واثدقها يف ذكل التارخي أ و قبهل. وتصبح القبول أ و الانضامم، عىل

يداع وثيقة تصديقها أ و قبولها أ و انضامهما  .انفذة ابلنس بة ل ي دو ة أ خرى بعد ميض ثلثة شهور عىل اترخي اإ

 34املادة 

دس توري احتادي أ و غري  تنفذ ال حاكم التالية عىل ادلول ال طراف يف هذه التفاقية اليت لها نرام

 ׃وحدوي

( فامي يتعلق بأ حاكم هذه التفاقية اليت يقع تنفيذها يف اختصاص السلطة الترشيعية الاحتادية أ و  أ  

املركزية، تكون الزتامات احلكومة الاحتادية أ و املركزية نفس الزتامات ادلول ال طراف اليت ليست دول 

 .احتادية

تفاقية اليت يقع تنفيذها يف اختصاص لك من ادلول أ و ال قطار، أ و ( وفامي يتعلق بأ حاكم هذه ال ب

الولايت أ و احملافرات )اليت تتأ لف مهنا ادلو ة الاحتادية(، واليت ل تكون ملزمة وفقا لنرام الاحتاد 

ادلس توري، ابختاذ تدابري ترشيعية يف مثل هذه احلا ة، تقوم احلكومة الاحتادية ابطلع السلطات ذات 

تباعهاالصل  .حية يف ادلول وال قطار، والولايت واحملافرات عىل هذه ال حاكم، مع توصيهتا ابإ
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 35املادة 

 .للك دو ة طرف يف هذه التفاقية أ ن تنسحب مهنا -1

ويمت الانسحاب مبوجب وثيقة مكتوبة تودع دلى املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل  -2

 .والثقافة

شهرا عىل اترخي اس تلم وثيقة الانسحاب. ول تغري  12نسحاب انفذا بعد انقضاء ويصبح الا -3

 .هذه الوثيقة شيئا يف الالزتامات املالية املرتتبة يف حق ادلو ة املنسحبة حىت نفاذ اترخي الانسحاب

 36املادة 

اء يف املنرمة، وادلول غري يعمل املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية، والعمل والثقافة، ادلول ال عض

لهيا يف املادة  ، بلك ما يودع دليه من واثدق التصديق أ و القبول أ و الانضامم 32ال عضاء فهيا واملشار اإ

 .35، وبواثدق الانسحاب املنصوص علهيا يف املادة 32و 31املنصوص علهيا يف املادتني 

 37املادة 

لرتبية والعمل والثقافة، أ ن يعدل هذه التفاقية، غري أ ن هذا جيوز للمؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة ل -1

ىل ادلول اليت تصبح أ طرافا يف التفاقية املنقحة ل ابلنس بة اإ  .التعديل لن يكون ملزما اإ

ذا اعمتد املؤمتر العام اتفاقية دديدة تكون مبثابة تعديل لكي أ و جزيئ لهذه التفاقية، ففي هذه  -2 اإ

لتفاقية اجلديدة عىل خلف ذكل، يوقف التصديق عىل هذه التفاقية أ و قبولها أ و احلا ة، وما مل تنص ا

لهيا، وذكل اعتبارا من اترخي نفاذ التفاقية املنقحة اجلديدة  .الانضامم اإ

 38املادة 

من ميثاق ال مم املتحدة، تسجل هذه التفاقية يف سكراترية ال مم املتحدة، بناء عىل  102تنفيذا للامدة 

 .املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافةطلب 

، من نسختني 1972حررت يف ابريس بتارخي هذا اليوم الثالث والعرشين من نومفرب/ ترشين الثاين 

أ صليتني حتملن توقيعي رديس املؤمتر العام يف دورته السابعة عرشة، واملدير العام ملنرمة ال مم املتحدة 

عمل والثقافة. وسوف تودع هااتن النسختان يف حمفوظات منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل للرتبية وال

لهيام يف املادتني  ىل ادلول املشار اإ ىل منرمة ال مم 32و 31والثقافة، وتؤخذ عهنام نسخ مصدقة لرتسل اإ ، واإ

 .املتحدة أ يضا
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بشأ ن  ( بنرش التفاقية2009فرباير  18) 1430من صفر  22صادر يف  1.03.159 ظهري رشيف رمق

 املمتلاكت الثقافية التدابري الواجب اختاذها حلرر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية 

 ال مم املتحدة للرتبية  بطرق غري مرشوعة املعمتدة من طرف املؤمتر العام ملنرمة

1970نومفرب  14بباريس يف والعمل والثقافة خلل دورته السادسة عرشة  
154

 

  وحده،امحلد هلل

 : بداخهل –الطابع الرشيف 

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 : يعمل من ظهريان الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا

بناء عىل التفاقية بشأ ن التدابري الواجب اختاذها حلرر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت 

دة من طرف املؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة خلل الثقافية بطرق غري مرشوعة املعمت

 ؛1970نومفرب  14دورته السادسة عرشة بباريس يف 

يداع واثدق مصادقة اململكة املغربية عىل التفاقية املذكورة املوقع بباريس يف  فرباير  3وعىل حمرض اإ

2003، 

 : أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل

جلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، التفاقية بشأ ن التدابري الواجب اختاذها حلرر تنرش اب

ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة املعمتدة من طرف املؤمتر العام 

 .1970نومفرب  14يف ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة خلل دورته السادسة عرشة بباريس 

 (.2009فرباير  18) 1430من صفر  22وحرر بفاس يف 

 : وقعه ابلعطف

 الوزير ال ول،

 .الإمضاء: عباس الفايس
* 

*  * 
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 منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو(

 اتفاقية بشأ ن التدابري الواجب اختاذها حلرر ومنع اس ترياد وتصدير 

 تلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة ونقل ملكية املم 

 اعمتدها املؤمتر العام خلل دورته السادسة عرشة، 

 1970نومفرب / ترشين الثاين  14يف ابريس بتارخي 

ن املؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، يف دورته السادسة عرشة املنعقدة يف  اإ

ىل أ كتوبر / ترشين ال ول  12ابريس من   ، 1970نومفرب / ترشين الثاين  14اإ

ذ يذكر علن مبادئ التعاون الثقايف ادلويل، اذلي اعمتده املؤمتر العام يف  اإ بأ مهية ال حاكم الواردة يف اإ

 دورته الرابعة عرشة،

تبادل املمتلاكت الثقافية بني ال مم ل غراض علمية وثقافية وتربوية يزيد املعرفة حبضارة  ونررا ل ن 

 ن ويرثي احلياة الثقافية للك الشعوب ويمني الاحرتام والتقدير املتبادلني بني ال مم،الإنسا

املمتلاكت الثقافية تشلك عنرصا من العنارص ال ساس ية للحضارة وللثقافة الوطنية، ول  ونررا ل ن

ل بتوفر أ وىف قدر ممكن من املعلومات عن أ صلها واترخيها وبي   ئهتا التقليدية،ميكن تقدير قميهتا احلقيقية اإ

يتعني عىل لك دو ة أ ن حتمي املمتلاكت الثقافية املوجودة داخل أ راضهيا من الرسقات  ونررا ل نه

 وأ عامل احلفر الرسية والتصدير بطرق غري مرشوعة،

درااك للزتاماهتا ال دبية ابحرتام  تراهئا  ونررا ل نه يتعني عىل لك دو ة، جتنبا لهذه ال خطار، أ ن تزداد اإ

 قايف وتراث مجيع ال مم ال خرى،الث

ينبغي للمتاحف واملكتبات ودور احملفوظات، بوصفها مؤسسات ثقافية، أ ن تتأ كد من أ ن  ونررا ل نه

 مجموعاهتا تتكون وفقا للمبادئ ال خلقية املعرتف هبا يف لك ماكن،

التفامه بني  اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة يعوق ونررا ل ن

برام  ال مم، ذكل التفامه اذلي يتعني عىل اليونسكو أ ن تعززه كجزء من رسالهتا بتوصيهتا ادلول املعنية ابإ

 اتفاقيات دولية لهذا الغرض،
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ذا نرمت عىل املس تويني الوطين  ونررا ل ن ل اإ حامية الرتاث الثقايف ل ميكن أ ن تكون جمدية اإ

 ون وثيق،وادلويل بني دول تعمل معا يف تعا

 ،1964املؤمتر العام لليونسكو قد اعمتد اتفاقية يف هذا الشأ ن يف عام  ونررا ل ن 

مقرتحات أ خرى بشأ ن وسادل حرر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت  وقد عرضت عليه

 ،19الثقافية بطرق غري مرشوعة، ويه مسأ  ة مدردة يف ددول أ عامل ادلورة حتت البند 

 دورته اخلامسة عرشة أ ن هذه املسأ  ة جيب أ ن تكون موضع اتفاقية دولية، يف وقد قرر

 .1970هذه التفاقية يف الرابع عرش من نومفرب / ترشين الثاين  يعمتد

 1املادة 

تعين العبارة "املمتلاكت الثقافية" ل غراض هذه التفاقية، املمتلاكت اليت تقرر لك دو ة، لعتبارات 

يهتا لعمل الآاثر، أ و ما قبل التارخي، أ و التارخي، أ و ال دب، أ و الفن، أ و العمل، اليت دينية أ و علامنية، أ مه 

حدى الفئات التالية  : تدخل يف اإ

أ ( اجملموعات والامنذج النادرة من مملكيت احليوان والنبات، ومن املعادن أ و عمل الترشحي، والقطع الهامة  

 لصلهتا بعمل احلفرايت )البالينتولوجيا(؛

املمتلاكت املتعلقة ابلتارخي، مبا فيه اترخي العلوم والتكنولوجيا، والتارخي احلريب والتارخي  ب( 

 الاجامتعي، وحياة الزعامء واملفكرين والعلامء والفنانني الوطنيني، وال حداث الهامة اليت مرت هبا البلد؛

 ال ثرية؛ج( نتاجئ احلفائر ال ثرية )القانونية وغري القانونية( والاكتشافات  

آاثر فنية أ و اترخيية مبتورة أ و من مواقع أ ثرية؛   د( القطع اليت اكنت تشلك جزءا من أ

 هـ( الآاثر اليت مىض علهيا أ كرث من مادة عام، اكلنقوش والعملت وال ختام احملفورة؛ 

 و( ال ش ياء ذات ال مهية ال تنولوجية؛ 

 :ز( املمتلاكت ذات ال مهية الفنية، ومهنا 

واللوحات والرسوم املصنوعة لكيا ابليد، أ اي اكنت املواد اليت رمست علهيا أ و اس تخدمت  الصور (1

 يف رمسها )ابس تثناء الرسوم الصناعية واملصنوعات املزخرفة ابليد(؛

 ( الامتثيل واملنحواتت ال صلية، أ اي اكنت املواد اليت اس تخدمت يف صنعها؛2

 املطبوعة عىل احلجر؛ ( الصور ال صلية املنقوشة أ و املرشومة أ و3
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 ( اجملمعات أ و املركبات ال صلية، أ اي اكنت املواد اليت صنعت مهنا؛4

ح( اخملطوطات النادرة والكتب املطبوعة يف عهد الطباعة ال ول، والكتب والواثدق واملطبوعات  

خل(، سواء اكنت منفردة القدمية ذات ال مهية اخلاصة )من الناحية التارخيية أ و الفنية أ و العلمية أ و ال دبية، ا

 أ و يف مجموعات؛

 ط( طوابع الربيد والطوابع املالية وما مياثلها، منفردة أ و يف مجموعات؛ 

 ي( احملفوظات، مبا فهيا احملفوظات الصوتية والفوتوغرافية والسيامندية؛ 

آلت املوس يقية القدمية   . ك( قطع ال اثث اليت يزيد معرها عىل مادة عام، وال

 2املادة 

( تعرتف ادلول ال طراف يف هذه التفاقية بأ ن اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية 1

بطرق غري مرشوعة يه من ال س باب الرديس ية لإفقار الرتاث الثقايف يف املواطن ال صلية لهذه املمتلاكت، 

 من تكل البلد من مجيع وبأ ن التعاون ادلويل هو من أ ددى وسادل حامية املمتلاكت الثقافية يف لك بدل

 . ال خطار النامجة عن ذكل

( ولهذه الغاية، تتعهد ادلول ال طراف يف هذه التفاقية مبناهضة تكل ال ساليب باكفة الوسادل 2

 . املتوفرة دلهيا، وخاصة ابستئصال أ س باهبا، ووضع حد لها، واملعاونة يف أ داء التعويضات اللزمة

 3املادة 

وع اس ترياد أ و تصدير أ و نقل ملكية املمتلاكت الثقافية خلفا لل حاكم اليت يعترب معل غري مرش 

 . تقرها ادلول ال طراف مبوجب هذه التفاقية

 4املادة 

تعترب ادلول ال طراف يف هذه التفاقية بأ ن املمتلاكت ادلاخةل يف الفئات التالية تشلك، ل غراض هذه 

 :  ةالتفاقية، جزءا من الرتاث الثقايف للك دو

أ ( املمتلاكت الثقافية اليت يبتدعها فرد أ و مجموعة أ فراد من أ بناء ادلو ة املعنية، واملمتلاكت الثقافية  

اليت هتم ادلو ة املعنية واليت يبتدعها داخل أ رايض تكل ادلو ة رعااي أ دانب أ و أ شخاص بل دنس ية مقميون 

 يف تكل ال رايض؛

 ا داخل أ رايض ادلو ة؛ب( املمتلاكت الثقافية اليت يعرث علهي 
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ج( املمتلاكت الثقافية اليت تقتنهيا البعثات ال ثرية أ و التنولوجية أ و بعثات العلوم الطبيعية، مبوافقة  

 السلطات اخملتصة يف البدل ال صيل لهذه املمتلاكت؛

 د( املمتلاكت الثقافية اليت مت تبادلها طوعا؛ 

اة بطريقة قانونية مبوافقة السلطات اخملتصة يف البدل ال صيل هـ( املمتلاكت الثقافية املهداة أ و املشرت  

 .لهذه املمتلاكت

 5املادة 

ضامان محلاية املمتلاكت الثقافية من معليات الاس ترياد والتصدير ونقل امللكية بطرق غري مرشوعة، 

طنية أ و أ كرث تتعهد ادلول ال طراف يف هذه التفاقية، لك حبسب ظروفها، بأ ن تنشئ يف أ راضهيا دائرة و 

محلاية الرتاث الثقايف، حيث ل تودد هذه ادلائرة، تزود بعدد اكف من املوظفني ال كفاء للقيام ابملهام التالية 

 : بصورة فعا ة

عداد مرشوعات القوانني واللواحئ اللزمة لتأ مني حامية الرتاث الثقايف وخاصة منع   أ ( املسامهة يف اإ

 تلاكت الثقافية الهامة بطرق غري مرشوعة؛اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املم 

ب( وضع قامئة ابملمتلاكت الثقافية الهامة، العامة واخلاصة، واليت يشلك تصديرها أ فقارا ملموسا  

 للرتاث الثقايف الوطين، وذكل عىل أ ساس جرد وطين للممتلاكت احملمية، وتنقيح هذه القامئة أ ول بأ ول؛

نشاء املؤسس  ات العلمية والتقنية )املتاحف، املكتبات، احملفوظات، اخملتربات، ج( تعزيز تمنية أ و اإ

حياهئا؛  الورش، اخل..( اللزمة لتأ مني صون املمتلاكت الثقافية واإ

د( تنرمي الإرشاف عىل احلفائر ال ثرية، وتأ مني صون بعض املمتلاكت الثقافية يف مواقعها ال صلية،  

 ية يف املس تقبل؛وحامية بعض املناطق اخملصصة للبحوث ال ثر 

هـ( وضع قواعد تتفق مع املبادئ ال خلقية املبينة يف هذه التفاقية يسرتشد هبا ال شخاص املعنيون  

)أ مناء املتاحف ودامعو القطع ال ثرية وجتار ال ثرايت، وغريمه(، واختاذ اخلطوات اللزمة لضامن التقيد بتكل 

 القواعد؛

لغرس وتمنية احرتام الرتاث الثقايف يف مجيع ادلول، ونرش أ حاكم هذه  و( اختاذ التدابري الرتبوية اللزمة 

 التفاقية عىل نطاق واسع؛

 . ز( مراعاة الإعلن ابلطرق املناس بة عن اختفاء أ ي مكل ثقايف 
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 6املادة 

 : تتعهد ادلول ال طراف يف هذه التفاقية مبا ييل

ن تصدير املكل الثقايف املعين مرخص به. وجيب أ ( وضع شهادة مناس بة تبني ادلو ة املصدرة مبوجهبا أ   

 أ ن تصاحب هذه الشهادة لك مكل ثقايف يصدر بطريقة قانونية؛

 ب( حرر تصدير املمتلاكت الثقافية من أ راضهيا ما مل تكن مصحوبة بشهادة التصدير السالفة اذلكر؛ 

ن حيمتل أ ن يقوموا ج( الإعلن عن هذا احلرر ابلطرق املناس بة، ول س امي بني ال شخاص اذلي 

 . بتصدير أ و اس ترياد ممتلاكت ثقافية

 7املادة 

 : تتعهد ادلول ال طراف يف هذه التفاقية مبا ييل

أ ( أ ن تتخذ اكفة التدابري اللزمة، مبا يتفق وقوانني البلد، ملنع املتاحف واملؤسسات املامثةل القامئة يف  

 ة أ خرى طرف يف التفاقية ومصدرة بطرق غري مرشوعة بعد أ راضهيا من اقتناء ممتلاكت ثقافية واردة من دو

العمل هبذه التفاقية يف ادلولتني املعنيتني، وأ ن ختطر دو ة املنشأ ، لكام اكن ذكل  ممكنا، مبا يعرض علهيا من 

 ممتلاكت ثقافية نقلت من تكل ادلو ة بطرق غري مرشوعة بعد العمل هبذه التفاقية يف لكتا ادلولتني،

أ ن حترر اس ترياد املمتلاكت الثقافية املرسوقة من متحف أ و من مبىن أ ثري عام، ديين أ و  (1ب(  

علامين، أ و من مؤسسة مشاهبة يف دو ة أ خرى طرف يف هذه التفاقية بعد العمل هبا يف ادلولتني املعنيتني، 

 برشط أ ن تكون تكل املمتلاكت مدردة يف قامئة جرد املؤسسة املذكورة؛

بناء عىل طلب دو ة املنشأ  اليت تكون طرفا يف التفاقية، التدابري املناس بة حلجز ( أ ن تتخذ، 2

عادة تكل املمتلاكت الثقافية املس توردة بعد العمل هبذه التفاقية يف لكتا ادلولتني املعنيتني، برشط أ ن  واإ

لبات احلجز والإعادة تدفع ادلو ة الطالبة تعويضا عادل للمشرتى حبسن نية أ و للامكل بس ند حصيح. وتقدم ط 

ابلطرق ادلبلوماس ية، وعىل ادلو ة الطالبة أ ن تقدم عىل نفقهتا اخلاصة الواثدق وغريها من ال د ة اللزمة اليت 

تثبت رشعية طلهبا احلجز والإعادة. وعىل ادلول ال طراف أ ل تفرض أ ية رسوم مجركية أ و غريها من الرسوم 

هذه املادة، ويتحمل الطرف الطالب مجيع املرصوفات املرتتبة عىل  عىل املمتلاكت الثقافية املعادة مبوجب

عادة املمتلاكت الثقافية وتسلميها  .اإ
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 8املادة 

دارية عىل لك من يتسبب يف  تتعهد ادلول ال طراف يف هذه التفاقية بفرض عقوابت أ و جزاءات اإ

 . أ عله 7)ب( و 6خرق أ حاكم احلرر املنصوص علهيا يف املادتني 

 9 املادة

للك دو ة طرف يف هذه التفاقية يتعرض تراهثا الثقايف خلطر هنب املواد ال ثرية أ و التنولوجية أ ن 

تس تعني ابدلول ال خرى املعنية. ويف مثل هذه ال حوال تتعهد ادلول ال طراف يف هذه التفاقية ابلشرتاك 

فهيا مراقبة الصادرات والواردات والتجارة يف معل دويل متاكفل لتحديد وتنفيذ التدابري العملية اللزمة، مبا 

ىل أ ن يمت التفاق، تتخذ لك دو ة معنية قدر الإماكن من  ادلولية يف املمتلاكت الثقافية املعنية ابذلات. واإ

حلاق رضر ل يعوض ابلرتاث الثقايف لدلو ة اليت تطلب العون  . التدابري املؤقتة ما حيول دون اإ

 10املادة 

 :اف يف هذه التفاقية مبا ييلتتعهد ادلول ال طر 

أ ( أ ن تعمل عن طريق الرتبية والإعلم والتيقظ عىل احلد من حركة انتقال املمتلاكت الثقافية بطرق  

غري مرشوعة من أ ية دو ة طرف يف هذه التفاقية، وأ ن تلزم جتار ال ثرايت، مبا يتفق وظروف لك بدل، 

مساك جسل يثبت فيه مصدر لك مكل ثقايف، وامس  املورد وعنوانه، وأ وصاف ومثن لك قطعة تباع، ابإ

وأ خطار املشرتى للمكل الثقايف ابحلرر املفروض عىل تصدير ذكل املكل، وأ ن تفرض العقوابت أ و 

 اجلزاءات الإدارية عىل من ل يلزتم مهنم بذكل؛

ىل غرس وتمنية الوعي بني أ فراد الشعب بقمية املمتلاكت   الثقافية ومبا ب( أ ن تسعى عن طريق الرتبية اإ

 . تشلكه الرسقات واحلفائر الرسية والتصدير غري املرشوع من خطر عىل الرتاث الثقايف

 11املادة 

يعترب معل غري مرشوع تصدير املمتلاكت الثقافية ونقل ملكيهتا عنوة، كنتيجة مبارشة أ و غري مبارشة 

 . لحتلل دو ة أ جنبية لبدل ما
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 12املادة 

 هذه التفاقية أ ن حترتم الرتاث الثقايف يف ال قالمي اليت تكون مسؤو ة عن عىل ادلول ال طراف يف

علقاهتا ادلولية، وعلهيا أ ن تتخذ لك التدابري املناس بة حلرر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت 

 . الثقافية يف تكل ال رايض

 13املادة 

 : ا يتفق وقوانيهنا، مبا ييلكذكل تتعهد ادلول ال طراف يف هذه التفاقية، لك مب

أ ( أ ن متنع بلك الوسادل املناس بة معليات نقل ملكية املمتلاكت الثقافية اليت من شأ هنا أ ن تشجع  

 اس ترياد أ و تصدير هذه املمتلاكت بطرق غري مرشوعة؛

عادة املمتلاكت الثقافية املصدرة بطرق غري   ب( أ ن حترص عىل تعاون دوائرها اخملتصة لتسهيل اإ

 وعة لصاحهبا الرشعي بأ رسع ما ميكن؛مرش 

ج( أ ن تقبل دعاوى اسرتداد املمتلاكت الثقافية املفقودة أ و املرسوقة اليت يقميها أ حصاهبا الرشعيون أ و  

 اليت تقام ابمسهم؛

د( أ ن تعرتف للك دو ة طرف يف هذه التفاقية حبقها غري القابل للتقادم يف تصنيف ممتلاكت ثقافية  

ها غري قابةل للترصف، ومن مت ل جيوز تصديرها ،وأ ن تسهل اسرتداد ادلو ة املعنية لتكل معينة واعتبار 

 . املمتلاكت يف حا ة تصديرها

 14املادة 

منعا للتصدير غري املرشوع ووفاء ابللزتامات املرتتبة عىل تنفيذ هذه التفاقية، يتعني عىل لك دو ة 

ماكانهتا،  أ ن ختصص لدلوائر الوطنية املسؤو ة عن حامية تراهثا الثقايف طرف يف هذه التفاقية، يف حدود اإ

 .مزيانية اكفية وأ ن تنشئ عند اللزوم صندوقا لهذا الغرض

 15املادة 

ليس يف هذه التفاقية ما مينع ادلول ال طراف فهيا من عقد اتفاقات خاصة فامي بيهنا أ و من الاس مترار 

براهما بشأ ن اسرتداد املمتلاكت الثقافية اليت نقلت ل ي سبب اكن من مواطهنا  يف تنفيذ اتفاقات س بق اإ

 . ال صلية قبل العمل هبذه التفاقية يف ادلول املعنية
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 16املادة 

عىل ادلول ال طراف يف هذه التفاقية أ ن توحض يف التقارير ادلورية اليت ترفعها للمؤمتر العام ملنرمة 

وارخي وابلطريقة اليت حيددها، أ حاكم القوانني واللواحئ اليت اعمتدهتا ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة يف الت

 . والتدابري ال خرى اليت اختذهتا تطبيقا لهذه التفاقية، مع بيان تفاصيل ما اكتسبته من خربة يف هذا امليدان

 17املادة 

للرتبية والعمل  ( لدلول ال طراف يف هذه التفاقية أ ن تطلب معونة فنية من منرمة ال مم املتحدة1

 : والثقافة، وخاصة فامي يتعلق مبا ييل

 أ ( الإعلم والرتبية؛ 

 ب( املشورة واخلربة؛ 

 .ج( التنس يق واملساعي امحليدة 

جراء حبوث ونرش  (2 ىل اإ ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة أ ن تبادر من تلقاء نفسها اإ

 . تلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعةدراسات عن املسادل املتعلقة بتداول املم 

( ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة كذكل أ ن تس تعني لهذه الغاية بأ ية منرمة غري حكومية 3

 . خمتصة

( ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة أ ن تقدم من تلقاء نفسها لدلول ال طراف يف هذه 4

 .يذهاالتفاقية مقرتحات بشأ ن تنف 

( لليونسكو أ ن تقدم مساعهيا امحليدة بناء عىل طلب دولتني عىل ال قل من ادلول ال طراف يف 5

ىل تسوية بيهنام  . هذه التفاقية ينشأ  بيهنام نزاع بشأ ن تنفيذها ، وذكل للوصول اإ

 18املادة 

صوص ال ربعة نصا حررت هذه التفاقية ابلإس بانية والإجنلزيية والروس ية والفرنس ية ويعترب لك من الن

 .رمسيا

 19املادة 

ىل ادلول ال عضاء مبنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة للتصديق علهيا أ و 1 ( ترفع هذه التفاقية اإ

جراءات ادلس تورية النافذة يف لك مهنا  . قبولها وفقا للإ
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 .ة للرتبية والعمل والثقافة( تودع واثدق التصديق أ و القبول دلى املدير العام ملنرمة ال مم املتحد2

 20املادة 

ىل هذه التفاقية، 1 ( مجليع ادلول غري ال عضاء مبنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة أ ن تنضم اإ

لهيا اجمللس التنفيذي للمنرمة  .مىت دعاها للنضامم اإ

يداع وثيقة انضامم دلى املدير العام ملنرمة ال مم املت2  . حدة للرتبية والعمل والثقافة( يمت الانضامم ابإ

 21املادة 

يداع اثلث وثيقة تصديق أ و قبول أ و  تصبح هذه التفاقية انفذة بعد ميض ثلثة شهور عىل اترخي اإ

 .انضامم، عىل أ ن يقترص نفاذها عىل ادلول اليت أ ودعت واثدقها يف ذكل التارخي أ و قبهل

يداع وثيقة تصديقها  وابلنس بة ل ي دو ة أ خرى فاإهنا تصبح انفذة بعد ميض ثلثة شهور عىل اترخي اإ

 . أ و قبولها أ و انضامهما

 22املادة 

تعرتف ادلول ال طراف يف هذه التفاقية بأ هنا تنطبق ل عىل أ راضهيا ال صلية حفسب، بل أ يضا عىل 

م مع حكومات اكفة ال قالمي اليت تتوىل هذه ادلول مسؤو ة علقاهتا ادلولية، كام تتعهد بأ ن تتشاور عند اللزو

تكل ال قالمي أ و غريها من السلطات اخملتصة فهيا عند التصديق أ و القبول أ و الانضامم أ و قبهل من أ دل ضامن 

تطبيق التفاقية يف تكل ال قالمي، وبأ ن ختطر املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة ابل قالمي 

 .يصبح ذكل الإخطار انفذا بعد ميض ثلثة شهور عىل اترخي تسلميهاليت تطبق فهيا التفاقية، عىل أ ن 

 23املادة 

قلمي 1 ( للك دو ة طرف يف هذه التفاقية أ ن تنسحب مهنا ابل صا ة عن نفسها أ و ابلنيابة عن أ ي اإ

 . تتوىل مسؤولية علقاته ادلولية

ال مم املتحدة للرتبية والعمل ( ويمت الانسحاب مبوجب وثيقة مكتوبة تودع دلى املدير العام ملنرمة 2

 .والثقافة

 .( ويصبح الانسحاب انفذا بعد انقضاء اثىن عرش شهرا عىل اترخي تسمل وثيقة الانسحاب3
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 24املادة 

خيطر املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة ادلول ال عضاء يف املنرمة، وادلول غري 

لهيا ، وال مم املتحدة، بلك ما يودع دليه من واثدق التصديق أ و القبول أ و 20يف املادة  ال عضاء فهيا واملشار اإ

، وابلإخطارات وبواثدق الانسحاب املنصوص علهيا يف 20و 19الانضامم املنصوص علهيا يف املادتني 

 . 23و 22املادتني 

 25املادة 

ثقافة أ ن ينقح هذه التفاقية، غري أ ن هذا ( جيوز للمؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل وال 1

ل لدلول اليت تصبح طرفا يف التفاقية املنقحة  .التنقيح لن يكون ملزما اإ

ذا اعمتد املؤمتر العام اتفاقية دديدة تكون مبثابة تنقيح لكي أ و جزيئ لهذه التفاقية، ففي هذه 2 ( اإ

وقف التصديق عىل هذه التفاقية أ و قبولها أ و احلا ة، وما مل تنص التفاقية اجلديدة عىل خلف ذكل، ي

لهيا، وذكل اعتبارا من اترخي نفاذ التفاقية املنقحة اجلديدة  .الانضامم اإ

 26املادة 

من ميثاق ال مم املتحدة تسجل هذه التفاقية يف سكراترية ال مم املتحدة بناء عىل  102تنفيذا للامدة 

 .للرتبية والعمل والثقافةطلب املدير العام ملنرمة ال مم املتحدة 

، من نسختني 1970حررت يف ابريس بتارخي هذا اليوم السابع عرش من نومفرب /ترشين الثاين 

أ صليتني حتملن توقيعي رديس املؤمتر العام يف دورته السادسة عرشة، واملدير العام ملنرمة ال مم املتحدة 

ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، وتؤخذ عهنام نسخ للرتبية والعمل والثقافة، س تودعان يف حمفوظات منرمة 

لهيا يف املادتني ) ىل ادلول املشار اإ ىل منرمة ال مم املتحدة أ يضا20( و)19مصدقة مطابقة لرتسل اإ  . ( واإ

وأ ن النص املتقدم هو النص ال صيل للتفاقية اليت اعمتدها املؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية 

والثقافة يف دورته السادسة عرشة املنعقدة يف ابريس واليت أ علن افتتاهحا يف اليوم الرابع عرش من  والعمل

 .1970نومفرب/ ترشين الثاين 

 :لك من 1970وتصديقا ذلكل تبت توقيعه يف اليوم السابع عرش من نومفرب / ترشين الثاين 

 رديس املؤمتر العام

 أ تيلو ديللورو مايين
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 املدير العام

 نيه ماهبوري 

 نسخة مصدقة مطابقة، ابريس

 مدير املعايري ادلولية والشؤون القانونية

 ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة
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 (2009فرباير  18) 1430من صفر  22صادر يف  1.06.113ظهري رشيف رمق 

2003وبر أ كت 17بنرش اتفاقية حامية الرتاث الثقايف غري املادي املوقعة بباريس يف 
155

 

 امحلد هلل وحده،

 بداخهل: -الطابع الرشيف 

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 يعمل من ظهريان الرشيف هذا، اسامه هللا وأ عز أ مره أ ننا:

 ؛2003أ كتوبر  17بناء عىل اتفاقية حامية الرتاث الثقايف غري املادي املوقعة بباريس يف 

 1427من حمرم  15بتارخي  1.05.193در بتنفيذه الرهري الرشيف رمق الصا 39.04وعىل القانون رمق 

 ( املوافق مبوجبه من حيث املبدأ  عىل تصديق اململكة املغربية عىل التفاقية املذكورة؛2006فرباير  14)

يداع واثدق مصادقة اململكة املغربية عىل التفاقية املذكورة املوقع بباريس  يوليو  6وعىل حمرض اإ

 ؛2006

 صدران أ مران الرشيف مبا ييل:أ  

تنرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، اتفاقية حامية الرتاث الثقايف غري املادي املوقعة 

 .2003أ كتوبر  17بباريس يف 

 (.2009فرباير  18) 1430من صفر  22وحرر بفاس يف 

 وقعه ابلعطف:

 الوزير ال ول،

 الإمضاء: عباس الفايس.

* 

*    * 

                                                           
155

 .4125( ص 2009يوليو 27) 1430شعبان  4بتارخي  5755اجلريدة الرمسية عدد  
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 اقية محلاية الرتاث الثقايف غري املادياتف

لهيا فامي ييل ابمس "اليونسكو"،  ن املؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، املشار اإ اإ

ىل  29املنعقد يف ابريس من   ، يف دورته الثانية والثلثني،2003أ كتوبر/ترشين ال ول  17سبمترب/أ يلول اإ

ذ يشري ىل الصكوك ا اإ دلولية القامئة املتعلقة حبقوق الإنسان، لس امي الإعلن العاملي حلقوق الإنسان اإ

، والعهد ادلويل 1966، والعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية لعام 1948لعام 

 .1966اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية لعام 

ىل أ مهية الرتاث الثقايف غري امل وابلنرر  ادي بوصفه بوتقة للتنوع القايف وعامل يضمن التمنية اإ

علن 1989املس تدامة، وفقا ملا أ كدته توصية اليونسكو بشأ ن صون الثقافة التقليدية والفوللكور لعام  ، واإ

علن اسطنبول لعام 2001اليونسكو العاملي بشأ ن التنوع الثقايف لعام  ، املعمتد يف اجامتع املاددة 2002، واإ

آة التنوع الثقايف".املس تدير   ة الثالث لوزراء  الثقافة "الرتاث الثقايف غري املادي: مرأ

ىل الرتابط امحلمي بني الرتاث الثقايف غري املادي والرتاث املادي الثقايف والطبيعي، وابلنرر  اإ

ىل دانب ما توفرانه من ظروف مساعدة عىل  ذ يلحظ أ ن معلييت العوملة والتحول الاجامتعي، اإ واإ

قامة حوار متجدد فامي بني امجلاعات، فاإهنام، شأ هنام شأ ن ظواهر التعصب، تعرضان الرتاث الثقايف غري  اإ

ىل املوارد اللزمة  لصون هذا  املادي ل خطار التدهور والزوال والتدمري، ول س امي بسبب الافتقار اإ

 الرتاث،

درااك ن الرتاث الثقايف غري املادي للرغبة العاملية النطاق والشاغل املشرتك فامي يتعلق بصو منه واإ

 للبرشية،

ذ يعرتف بأ ن امجلاعات، وخاصة جامعات الساكن ال صليني، واجملموعات، وأ حياان ال فراد،  واإ

بداعه من دديد، ومن مث  نتاج الرتاث الثقايف غري املادي واحملافرة عليه وصيانته واإ يضطلعون بدور هام يف اإ

ثراء التنوع الثقايف والإبد  اع البرشي،يسهمون يف اإ

اجلهود الواسعة النطاق اليت بذلهتا اليونسكو لإعداد واثدق تقنينية من أ دل حامية الرتاث  ويلحظ

 ،1972الثقايف، ل س امي اتفاقية حامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 
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ىل الآن أ ي صك متعدد ال طراف ذي طابع ملزم يس هتدف صون الرت  أ يضا ويلحظ اث أ نه ل يودد اإ

 الثقايف غري املادي،

ثراهها  ل ن ونررا التفاقات والتوصيات والقرارات ادلولية القامئة بشأ ن الرتاث الثقايف والطبيعي ينبغي اإ

 واس تكاملها عىل حنو فعال بأ حاكم دديدة تتعلق ابلرتاث الثقايف غري املادي،

رتاث الثقايف غري املادي وبأ مهية لرضورة تعزيز الوعي، وخاصة بني ال جيال الناش ئة، بأ مهية ال ونررا

 حاميته،

ذ يرى أ نه ينبغي للمجمتع ادلويل أ ن يسهم مع ادلول ال طراف يف هذه التفاقية يف صون هذا   واإ

 الرتاث بروح  من التعاون واملساعدة املتباد ة،

علن روادع الرتاث  ويذكر الشفهيي وغري بربامج اليونسكو اخلاصة ابلرتاث الثقايف غري املادي، ل س امي اإ

 املادي للبرشية،

 لدلور القمي للغاية اذلي يؤديه الرتاث غري املادي يف التقارب والتبادل والتفامه بني البرش، ونررا

 .2003يعمتد هذه التفاقية يف هذا اليوم السابع عرش من شهر أ كتوبر/ترشين ال ول عام  

 أ حاكم عامة -أ ول

 1املادة 

 أ هداف التفاقية

ىل حتقيق ال هداف التالية:تسعى هذه ال  تفاقية اإ

 )أ ( صون الرتاث الثقايف غري املادي؛ 

فراد املعنيني؛   )ب( احرتام الرتاث الثقايف غري املادي للجامعات واجملموعات املعنية ولل 

)ج( التوعية عىل الصعيد احمليل والوطين وادلويل بأ مهية الرتاث الثقايف غري املادي وأ مهية التقدير  

 ادل لها الرتاث؛املتب

 )د( التعاون ادلويل واملساعدة ادلولية. 

 2املادة 

 التعاريف

 ل غراض هذه التفاقية،
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يقصد بعبارة "الرتاث الثقايف غري املادي" املامرسات والتصورات وأ شاكل التعبري واملعارف  -1

آلت وقطع ومصنوعات وأ ماكن ثقافية  -واملهارات  ها امجلاعات واجملموعات، اليت تعترب  -وما يرتبط هبا من أ

وأ حياان ال فراد، جزءا من تراهثم الثقايف. وهذا الرتاث الثقايف غري املادي املتوارث جيل عن جيل، تبدعه 

 امجلاعات واجملموعات من دديد بصورة مس مترة مبا يتفق مع بيئهتا وتفاعلهتا مع الطبيعة واترخيها.

س متراريهتا، ويعزز من مت احرتام التنوع الثقايف والقدرة وهو يمني دلهيا الإحساس هبويهتا والشعور اب

الإبداعية البرشية. ول يؤخذ يف احلس بان ل غراض هذه التفاقية سوى الرتاث الثقايف غري املادي اذلي يتفق 

مع الصكوك ادلولية القامئة املتعلقة حبقوق الإنسان، ومع مقتضيات الاحرتام املتبادل بني امجلاعات  

 عات وال فراد والتمنية املس تدامة.واجملمو 

( أ عله يتجىل "الرتاث الثقايف غري املادي" بصفة خاصة 1وعىل ضوء التعريف الوارد يف الفقرة ) -2

 يف اجملالت التالية:

 )أ ( التقاليد وأ شاكل التعبري الشفهيي، مبا يف ذكل اللغة كواسطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي؛ 

 قاليد أ داء العروض؛)ب( فنون وت 

 )ج( املامرسات الاجامتعية والطقوس والاحتفالت؛ 

 )د( املعارف واملامرسات املتعلقة ابلطبيعة والكون؛ 

 )هـ( املهارات املرتبطة ابلفنون احلرفية التقليدية. 

ىل ضامن اس تدامة الرتاث الثقايف غري املادي، مبا يف -3  ذكل ويقصد بلكمة "الصون" التدابري الرامية اإ

برازه ونقهل. ل س امي عن  جراء البحوث بشأ نه واحملافرة عليه وحاميته وتعزيزه واإ حتديد هذا الرتاث وتوثيقه واإ

حياء خمتلف جوانب هذا الرتاث.  طريق التعلمي النرايم وغري النرايم،  واإ

 ا أ حاكهما.ويقصد بعبارة "ادلول ال طراف" ادلول امللزتمة هبذه التفاقية واليت ترسي فامي بيهن -4

لهيا يف املادة  -5 واليت  33وتنطبق أ حاكم هذه التفاقية مع ما يلزم من تعديل عىل ال قالمي املشار اإ

ن عبارة "ادلول ال طراف"  تصبح أ طرافا فهيا، طبقا للرشوط احملددة يف املادة املذكورة. ويف هذه احلا ة، فاإ

 تنطبق أ يضا عىل هذه ال قالمي.
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 3املادة 

 الصكوك ادلولية ال خرى العلقة مع

 ل جيوز تفسري أ ي حمك يف هذه التفاقية عىل أ نه:

طار التفاقية اخلاصة حبامية   )أ ( يعدل وضع أ و خيفض مس توى حامية املمتلاكت املعلنة ترااث ثقافيا يف اإ

ادي ارتباطا ، واليت يرتبط هبا عنرص من الرتاث الثقايف غري امل1972الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 

 مبارشا، أ و

)ب( يؤثر عىل احلقوق والواجبات املرتتبة عىل ادلول ال طراف مبوجب أ ي وثيقة دولية تكون هذه  

 ادلول أ طرافا فهيا وتتعلق حبقوق امللكية الفكرية أ و ابس تخدام املوارد البيولوجية أ و الإيكولوجية.

 أ هجزة التفاقية -اثنيا

 4املادة 

 ول ال طرافامجلعية العامة لدل 

تنشأ  مجعية عامة لدلول ال طراف، تسمى فامي ييل "امجلعية العامة" وامجلعية العامة يه الهيئة العليا   -1

 لهذه التفاقية .

ذا ما  -2 جتمتع امجلعية العامة يف دورة عادية مرة لك س نتني. وميكهنا أ ن جتمتع يف دورة  اس تثنادية اإ

ذا تلقت طلبا  لهذ ه الغاية من اللجنة ادلولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري قررت يه ذكل، أ و اإ

 املادي أ و من ثلث ادلول ال طراف عىل ال قل.

 تعمتد امجلعية العامة نراهما ادلاخيل. -3

 5املادة 

 اللجنة ادلولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي

طار اليونسكو جلنة دولية حكومية لصون ال -1 رتاث الثقايف غري املادي تسمى فامي ييل تنشأ  يف اإ

دو ة طرفا تنتخهبا ادلول ال طراف، جممتعة يف امجلعية العامة،  18"اللجنة". وتتأ لف هذه اللجنة من ممثيل 

 .34وذكل حاملا تدخل هذه التفاقية حزي النفاذ طبقا للامدة 

ىل  -2 ادلول ال طراف يف التفاقية  دو ة عندما يصبح عدد 24يرفع عدد ادلول ال عضاء يف اللجنة اإ

 دو ة. 50
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 6املادة 

 انتخاب ادلول ال عضاء يف اللجنة ومدة العضوية

ينبغي أ ن يفي انتخاب ادلول ال عضاء يف اللجنة مببدأ ي التوزيع اجلغرايف العادل والتناوب  -1

 املنصف.

ادلول ال عضاء يف اللجنة تقوم ادلول ال طراف يف التفاقية، جممتعة يف امجلعية العامة، ابنتخاب  -2

 ملدة أ ربع س نوات.

غري أ ن مدة عضوية نصف ادلول ال عضاء يف اللجنة املنتخبة عند حدوث الانتخاب ال ول، حتدد  -3

جراء هذا الانتخاب ال ول.  لس نتني فقط. وجيري تعيني هذه ادلول عن طريق حسب أ سامهئا ابلقرعة دلى اإ

 بتجديد نصف ادلول ال عضاء يف اللجنة. وتقوم امجلعية العامة مرة لك س نتني -4

 وتنتخب امجلعية العامة أ يضا العدد اللزم من ادلول ال عضاء يف اللجنة لشغل املقاعد الشاغرة. -5

 ول جيوز انتخاب دو ة ما يف عضوية اللجنة لفرتتني متعاقبتني. -6

ميادين الرتاث الثقايف غري ختتار ادلول ال عضاء لمتثيلها يف اللجنة أ شخاصا مؤهلني يف خمتلف  -7

 املادي.

 7املادة 

 همام اللجنة 

ىل اللجنة مبوجب هذه التفاقية، تقوم اللجنة ابملهام التالية:  دون الإخلل ابملهام ال خرى املس ندة اإ

 )أ ( الرتوجي ل هداف التفاقية وتشجيع وضامن متابعة تنفيذها؛ 

سداء املشورة بشأ ن أ فضل املامرسات وصياغة  ىل صون  )ب( اإ توصيات بشأ ن التدابري الرامية اإ

 الرتاث القايف غري املادي؛

عداد مرشوع لس تخدام موارد الصندوق، وعرضه عىل امجلعية العامة لإقراره وفقا للامدة    ؛25)ج( اإ

)د( تقيص الس بل الكفيةل بزايدة موارد الصندوق واختاذ التدابري اللزمة لهذا الغرض، وفقا للامدة  

 ؛25

عداد توجهيات تنفيذية بشأ ن تطبيق التفاقية وعرضها عىل امجلعية العامة للموافقة علهيا؛ )هـ(   اإ



136
 

عداد خلصة لها من أ دل امجلعية 29)و( القيام، وفقا للامدة   ، بفحص تقارير ادلول ال طراف، واإ

 العامة؛

ا ملعايري الاختيار )ز( دراسة الطلبات اليت تقدهما ادلول ال طراف، والبت يف ال مور التالية، طبق 

 املوضوعية اليت تضعها اللجنة وتوافق علهيا امجلعية العامة:

لهيا يف املواد 1)  ؛18و 17و 16( الإدراج يف القوامئ والاقرتاحات املشار اإ

 .22( منح املساعدة ادلولية وفقا ل حاكم املادة 2)

 8املادة 

 أ ساليب معل اللجنة

 العامة، وحتيطها علام بلك أ نشطهتا وقراراهتا.تكون اللجنة مسؤو ة أ مام امجلعية  -1

 تعمتد اللجنة نراهما ادلاخيل بأ غلبية ثليث أ عضاهئا. -2

 حيق للجنة أ ن تنشئ عىل أ ساس مؤقت ال هجزة الاستشارية اخلاصة اليت تراها لزمة ل داء هماهما. -3

ىل اجامتعاهتا أ ي هيئة عامة أ و خاصة، وكذكل أ ي  -4 خشص طبيعي، ممن حيق للجنة أ ن تدعو اإ

 ثبتت كفاءهتم يف خمتلف ميادين الرتاث الثقايف غري املادي، لستشارهتم يف مسادل معينة.

 9املادة 

 اعامتد املنرامت الاستشارية

تقرتح اللجنة عىل امجلعية العامة اعامتد منرامت غري حكومية ثبتت كفاءهتا يف ميدان الرتاث  -1

 نرامت مبهام استشارية دلى اللجنة.الثقايف غري املادي. وتلكف هذه امل 

 تقرتح اللجنة عىل امجلعية العامة أ يضا معايري وطرادق هذا الاعامتد. -2

 10املادة 

 ال مانة

 تقدم أ مانة اليونسكو مساعدهتا للجنة. -1

تعد ال مانة الواثدق اخلاصة ابمجلعية العامة وابللجنة، كام تعد مرشوع ددول أ عامل اجامتعاهتام،  -2

 ل تنفيذ قراراهتام.وتكف
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 صون الرتاث الثقايف غري املادي عىل الصعيد الوطين -اثلثا

 11املادة 

 دور ادلول ال طراف

 تقوم لك دو ة طرف مبا ييل:

 )أ ( اختاذ التدابري اللزمة لضامن صون الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أ راضهيا؛ 

طار تدابري الصون املكورة يف  ، بتحديد وتعريف خمتلف 2من املادة  3 الفقرة )ب( القيام، يف اإ

عنارص الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أ راضهيا، مبشاركة امجلاعات واجملموعات واملنرامت غري احلكومية 

 ذات الصةل.

 12املادة 

 قوامئ احلرص 

بوضع قامئة أ و من أ دل ضامن حتديد الرتاث الثقايف غري املادي بقصد صونه، تقوم لك دو ة طرف  -1

 أ كرث حلرص الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أ راضهيا. وجيري استيفاء هذه القوامئ ابنترام.

ىل اللجنة وفقا ل حاكم املادة  -2 ، بتوفري 29وتقوم لك دو ة طرف، دلى تقدمي تقريرها ادلوري اإ

 املعلومات املناس بة بشأ ن هذه القوامئ.

 13املادة 

 خرىتدابري الصون ال  

حياده، تسعى لك دو ة  من أ دل ضامن صون الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أ راضهيا وتمنيته واإ

ىل القيام مبا ييل:  طرف اإ

براز ادلور اذلي يؤديه الرتاث الثقايف غري املادي  يف اجملمتع    )أ ( اعامتد س ياسة عامة تس هتدف اإ

دماج  صون هذا الرتاث يف الربامج التخطيطية؛  واإ

نشاء هجاز أ و أ كرث خمتص بصون الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أ راضهيا؛   )ب( تعيني أ و اإ

جراء دراسات علمية وتقنية وفنية، وكذكل مهنجيات البحث من أ دل الصون الفعال   )ج( تشجيع اإ

 للرتاث الثقايف غري املادي، ول س امي الرتاث الثقايف غري املادي املعرض للخطر؛

 امتد التدابري القانونية والتقنية والإدارية واملالية املناس بة من أ دل ما ييل:)د( اع 
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دارة الرتاث الثقايف غري املادي، وتيسري نقل هذا 1) نشاء أ و تعزيز مؤسسات التدريب عىل اإ ( تيسري اإ

 الرتاث من خلل املنتدايت وال ماكن املعدة لعرضه أ و للتعبري عنه؛

الثقايف غري املادي مع احرتام املامرسات العرفية اليت حتمك الانتفاع جبوانب  ( ضامن الانتفاع ابلرتاث2)

 حمددة من هذا الرتاث؛

نشاء مؤسسات خمتصة بتوثيق الرتاث الثقايف غري املادي وتسهيل الاس تفادة مهنا.3)  ( اإ

 14املادة 

 التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات 

ىل ما ييل:تسعى ادلول ال طراف باكفة الوسادل امللمئ  ة اإ

)أ ( العمل من أ دل ضامن الاعرتاف ابلرتاث الثقايف غري املادي واحرتامه والهنوض به يف اجملمتع، ل  

 س امي عن طريق القيام مبا ييل:

 ( برامج تثقيفية للتوعية ونرش املعلومات موهجة مجلهور، وخاصة للش باب؛1)

طار امجلاعات2)  واجملموعات املعنية؛ ( برامج تعلميية وتدريبية حمددة يف اإ

( أ نشطة لتعزيز القدرات يف جمال صون الرتاث الثقايف غري املادي، ل س امي يف جمال الإدارة 3)

 والبحث العلمي؛

 ( اس تخدام وسادل غري نرامية لنقل املعارف.4)

علم امجلهور ابس مترار ابل خطار اليت تهتدد هذا الرتاث وابل نشطة اليت تنفذ تطبيقا لهذ  ه )ب( اإ

 التفاقية؛

)ج( تعزيز أ نشطة التثقيف من أ دل حامية ال ماكن الطبيعية وأ ماكن اذلاكرة اليت يعترب وجودها  

 رضوراي للتعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي.

 15املادة 

 مشاركة امجلاعات واجملموعات وال فراد

ىل حامية الرتاث الثقا طار أ نشطهتا الرامية اإ ىل ضامن تسعى لك دو ة طرف، يف اإ يف غري املادي، اإ

فراد، اذلين يبدعون هذا الرتاث وحيافرون عليه  أ وسع مشاركة ممكنة للجامعات، واجملموعات، وأ حياان لل 

دارته. رشاكهم بنشاط يف اإ  وينقلونه، وضامن اإ
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 صون الرتاث الثقايف غري املادي عىل الصعيد ادلويل -رابعا

 16املادة 

  غري املادي للبرشيةالقامئة المتثيلية للرتاث الثقايف

براز الرتاث الثقايف غري املادي عىل حنو أ فضل للعيان، والتوعية بأ مهيته، وتشجيع احلوار  -1 من أ دل اإ

عداد واستيفاء ونرش قامئة  يف ظل احرتام التنوع الثقايف، تقوم اللجنة، بناء عىل اقرتاح ادلول ال طراف، ابإ

 ة.متثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشي

عداد واستيفاء ونرش هذه القامئة المتثيلية، وتعرضها عىل امجلعية  -2 تضع اللجنة املعايري اليت حتمك اإ

 العامة لإقرارها.

 17املادة 

 قامئة الرتاث الثقايف غري املادي اذلي حيتاج اإىل صون عادل

ة الرتاث الثقايف غري من أ دل اختاذ تدابري الصون املناس بة تقوم اللجنة بوضع واستيفاء ونرش "قامئ -1

ىل صون عادل"، وتدرج الرتاث املعين يف هذه القامئة بناء عىل طلب ادلو ة الطرف  املادي اذلي حيتاج اإ

 املعنية.

عداد واستيفاء ونرش هذه القامئة، وتعرضها عىل امجلعية  -2 تقوم اللجنة بصياغة املعايري اليت حتمك اإ

 العامة لإقرارها.

اليت حتدد وفقا ملعايري موضوعية تقرها امجلعية العامة  -ت الرضورة القصوى وجيوز للجنة يف حال -3

، ابلتشاور مع ادلو ة املعنية، عنرصا من 1أ ن تدرج يف القامئة املذكورة يف الفقرة  -بناء عىل اقرتاح اللجنة 

 الرتاث املعين.

 18املادة 

 ري املاديالربامج واملرشوعات وال نشطة اخلاصة بصون الرتاث الثقايف غ

بناء عىل الاقرتاحات اليت تقدهما ادلول ال طراف، ووفقا للمعايري اليت حتددها اللجنة وتقرها  -1

امجلعية العامة، تقوم اللجنة بصفة دورية ابختيار وتعزيز الربامج واملرشوعات وال نشطة ذات الطابع الوطين 

هنا تعكس عىل الوده ال فضل مبادئ وأ هداف ودون الإقلميي والإقلميي املعنية بصون الرتاث واليت ترى أ  

 هذه التفاقية، مراعية يف ذكل  الاحتيادات اخلاصة للبدلان النامية.



140
 

عداد  -2 ولهذه الغاية تتلقى اللجنة طلبات املساعدة ادلولية اليت تقدهما ادلول ال طراف من أ دل اإ

 هذه الاقرتاحات، وتفحص هذه الطلبات وتوافق علهيا.

جنة تنفيذ هذه الربامج واملرشوعات وال نشطة بنرش أ فضل املامرسات وفقا للطرادق وتواكب الل  -3

 والوسادل اليت حتددها.

 التعاون ادلويل واملساعدة ادلولية -خامسا

 19املادة 

 التعاون 

ل غراض هذه التفاقية يشمل التعاون ادلويل بصفة خاصة تبادل املعلومات واخلربات والقيام  -1

ىل صون الرتاث الثقايف غري مببادرات مشرت  آلية ملساعدة ادلول ال طراف يف هجودها الرامية اإ نشاء أ كة، واإ

 املادي.

تعرتف ادلول ال طراف، دون الإخلل بأ حاكم ترشيعاهتا الوطنية وقانوهنا وممارس هتا العرفية، بأ ن  -2

لغاية بأ ن تتعاون عىل املس توى صون الرتاث الثقايف غري املادي خيدم املصلحة العامة للبرشية، وتتعهد لهذه ا

 الثنايئ ودون الإقلميي والإقلميي وادلويل.

 20املادة 

 أ هداف املساعدة ادلولية

 جيوز منح املساعدة ادلولية لل هداف التالية: 

ىل صون عادل،   )أ ( صون الرتاث املدرج يف قامئة الرتاث الثقايف غري املادي اذلي حيتاج اإ

عداد  قوامئ حرص يف ا   ؛12و 11لس ياق املقصود يف املادتني )ب( اإ

)ج( دمع الربامج واملرشوعات وال نشطة اليت تنفذ عىل الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي  

ىل صون الرتاث الثقايف غري املادي؛  وتريم اإ

آخر تراه اللجنة رضوراي.   )د( أ ي هدف أ

 21املادة 

 أ شاكل املساعدة ادلولية

ن املساعدة اليت متنحها اللجنة لدلو ة الطرف، واليت تنرم وفقا للتوجهيات التنفيذية املذكورة يف املادة  اإ

ليه يف املادة  7  ، ميكن أ ن تتخذ ال شاكل التالية:24وللتفاق املشار اإ
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جراء دراسات بشأ ن خمتلف جوانب الصون؛   )أ ( اإ

 )ب( توفري اخلرباء واملامرسني؛ 

 )ج( تدريب العاملني اللزمني؛ 

 تدابري تقنينية أ و تدابري أ خرى؛)د( وضع  

نشاء وتشغيل البىن ال ساس ية؛   )هـ( اإ

 )و( توفري املعدات وادلراايت الفنية؛ 

)ز( تقدمي أ شاكل أ خرى من املساعدة املالية والتقنية مبا يف ذكل، عند الاقتضاء، منح قروض بفوادد  

 منخفضة وتقدمي هبات.

 22املادة 

 رشوط تقدمي املساعدة ادلولية

جراءات حفص طلبات املساعدة ادلولية وحتدد خمتلف عنارص املعلومات اليت ينبغي  -1 حتدد اللجنة اإ

 أ ن يتضمهنا الطلب مثل التدابري املعزتمة وال عامل اللزمة وتقدير التاكليف.

 يف احلالت العادةل، تدرس اللجنة طلب املساعدة عىل سبيل ال ولوية. -2

 اورات اليت تراها لزمة قبل اختاذ قراراهتا.جتري اللجنة ادلراسات واملش -3

 23املادة 

 طلب املساعدة ادلولية

ىل اللجنة طلبا للحصول عىل مساعدة دولية من أ دل صون  -1 جيوز للك دو ة طرف أ ن تقدم اإ

 الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أ راضهيا.

 أ و عدة دول أ طراف. وميكن أ ن يقدم مثل هذا الطلب أ يضا ابلشرتاك بني دولتني -2

لهيا يف الفقرة  -3 وما يلزم  22من املادة  1وينبغي أ ن يش متل الطلب عىل عنارص املعلومات املشار اإ

 من الواثدق.
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 24املادة 

 دور ادلول ال طراف املس تفيدة 

طبقا ل حاكم هذه التفاقية، ختضع املساعدة ادلولية املمنوحة لتفاق يربم بني ادلو ة الطرف  -1

 س تفيدة واللجنة.امل 

ماكنياهتا، يف تاكليف تدابري  -2 وينبغي كقاعدة عامة أ ن تسهم ادلو ة الطرف املس تفيدة، يف حدود اإ

 الصون اليت منحت من أ دلها املساعدة ادلولية.

ىل اللجنة تقريرا عن اس تعامل املساعدة املمنوحة لصاحل صون  -3 تقوم ادلو ة الطرف املس تفيدة اإ

 املادي. الرتاث الثقايف غري

 صندوق الرتاث الثقايف غري املادي -سادسا

 25املادة 

 طبيعة الصندوق وموارده

 ينشأ  "صندوق لصون الرتاث الثقايف غري املادي" يسمى فامي ييل "الصندوق". -1

 يتأ سس الصندوق كصندوق ل موال الودادع، وفقا ل حاكم النرام املايل لليونسكو. -2

 تتأ لف موارد الصندوق من: -3

 )أ ( مساهامت ادلول ال طراف؛ 

 )ب( الاعامتدات اليت خيصصها املؤمتر العام لليونسكو لهذا الغرض؛ 

 )ج( املساهامت والهبات والوصااي اليت ميكن أ ن تقدهما: 

 ( دول أ خرى؛1)

( منرامت وبرامج منرومة ال مم املتحدة، ل س امي برانمج ال مم املتحدة الإمنايئ، ومنرامت 2)

 دولية أ خرى؛

 ( الهيئات العامة واخلاصة وال فراد.3)

 )د( أ ي فوادد مس تحقة عن موارد الصندوق؛ 

 )هـ( حصيةل مجع التربعات ومردود احلفلت اليت تنرم لصاحل الصندوق؛ 

 )و( لك موارد أ خرى جيزيها نرام الصندوق اذلي تضعه اللجنة. 
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 ات امجلعية العامة.تتقرر أ وده اس تعامل اللجنة ل موال الصندوق بناء عىل توجهي -4

جيوز للجنة أ ن تقبل املساهامت وغريها من أ شاكل املساعدة اليت تقدم ل غراض عامة أ و خاصة  -5

 تتعلق مبرشوعات حمددة، رشيطة موافقة اللجنة عىل هذه املرشوعات.

ل جيوز ربط املساهامت يف الصندوق ل ي رشط س يايس أ و اقتصادي أ و ل ي رشوط أ خرى  -6

 ل هداف املنشودة يف هذه التفاقية.تتعارض مع ا

 26املادة 

 مساهامت ادلول ال طراف يف الصندوق 

ضافية، بأ ن تدفع  -1 تتعهد ادلول ال طراف يف هذه التفاقية، دون املساس بأ ية مسامهة طوعية اإ

 للصندوق، لك عامني عىل ال قل، مساهامت تقرر امجلعية العامة مقدارها عىل شلك نس بة مئوية متساوية

تطبق عىل لك ادلول. وتتخذ امجلعية العامة هذا القرار بأ كرثية ادلول ال طراف احلارضة  واملصوتة اليت مل 

ليه يف الفقرة  من هذه املادة. ول ميكن بأ ي حال أ ن تتجاوز املسامهة الطوعية   2تقدم الترصحي املشار اإ

 ة العادية لليونسكو.%  من مسامههتا يف املزياني1لدلول ال طراف يف التفاقية نس بة 

لهيا يف املادة  -2 من هذه التفاقية، أ ن ترصح  33أ و املادة  32بيد أ نه جيوز للك من ادلول املشار اإ

يداعها واثدق التصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم بأ هنا غري مرتبطة بأ حاكم الفقرة  من  1يف وقت اإ

 هذه املادة.

ليه يف الفقرة تسعى لك دو ة طرف يف التفاقي -3 ىل  2ة قدمت الترصحي املشار اإ من هذه املادة، اإ

خطار تقدمه للمدير العام لليونسكو. غري أ ن حسب الترصحي ل يؤثر عىل  حسب هذا الترصحي، مبوجب اإ

ل اعتبارا من اترخي افتتاح  دورة امجلعية العامة التالية.  املسامهة املس تحقة عىل هذه ادلو ة، اإ

نة من التخطيط لعملياهتا بصورة فعا ة، ينبغي أ ن تدفع  ادلول ال طراف اليت ليك تمتكن اللج  -4

ليه يف الفقرة  من هذه  املادة، مسامههتا عىل أ ساس منترم،  ولك س نتني عىل  2قدمت الترصحي املشار اإ

ىل مقدار املساهامت اليت اكن يتوجب علهيا دفعها ، ال قل، عىل أ ن تكون هذه املساهامت أ قرب ما ميكن اإ

 من هذه املادة. 1لو اكنت مرتبطة بأ حاكم الفقرة 

ذا ختلفت عن دفع مسامههتا  -5 ل جيوز انتخاب أ ية دو ة طرف يف هذه التفاقية عضوا يف اللجنة اإ

الإجبارية أ و الطوعية للس نة اجلارية والس نة التقوميية اليت تس بقها مبارشة، غري أ ن هذا احلمك ل يرسي دلى 
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ذا اك جراء أ ي انتخاب أ ول انتخاب. واإ ن مدة عضويهتا تنهتيي عند اإ نت ادلو ة املعنية عضوا  ابللجنة، فاإ

 من هذه التفاقية. 6منصوص عليه يف املادة 

 27املادة 

 املساهامت  الطوعية الإضافية يف الصندوق

ضافية فوق املساهامت املنصوص علهيا يف  تقوم ادلول ال طراف الراغبة  يف دفع مساهامت طوعية اإ

خطار اللجنة بذكل يف أ قرب وقت ممكن ليك تسمح لها بتخطيط أ نشطهتا بناء عىل ذكل.26ادة امل  ، ابإ

 28املادة 

 امحللت ادلولية مجلع ال موال

تقدم ادلول ال طراف، قدر الإماكن، مساعدهتا للحملت ادلولية مجلع ال موال اليت تنرم لصاحل 

 الصندوق حتت رعاية اليونسكو.

 التقارير -سابعا

 29املادة 

 تقارير ادلول ال طراف

يقاع الذلين حتددهام اللجنة، تقارير بشأ ن ال حاكم  ىل اللجنة، وفقا للشلك والإ تقدم ادلول ال طراف اإ

 الترشيعية والتنرميية وال حاكم ال خرى املتخذة لتنفيذ التفاقية.

 30املادة 

 تقارير اللجنة

ىل لك دورة من دورات امجلعية  -1 ىل تقارير ترفع اللجنة اإ ىل أ نشطهتا واإ العامة تقريرا تعده ابلستناد اإ

لهيا يف املادة   .29ادلول ال طراف املشار اإ

 ويعرض هذا التقرير عىل املؤمتر العام لليونسكو ليأ خذ علام به. -2

 حمك انتقايل -اثمنا

 31املادة 

علن روادع الرتاث الشفهيي وغري املادي للبرشية   العلقة مع اإ

نة يف القامئة المتثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية العنارص املعلنة "روادع للرتاث تدمج اللج  -1

 الشفهيي وغري املادي للبرشية" قبل دخول هذه التفاقية حزي النفاذ.
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دراج هذه العنارص يف القامئة المتثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبرشية ل ميس بأ ي حال  -2 ن اإ واإ

 من أ دل معليات الإدراج املقبةل يف القامئة. 16من املادة  2احملددة وفقا للفقرة ابملعايري 

 ل تعلن أ ي روادع أ خرى بعد اترخي دخول هذه التفاقية حزي النفاذ. -3

 أ حاكم ختامية -اتسعا

 32املادة 

 التصديق أ و القبول أ و املوافقة

جراءات ختضع هذه التفاقية لتصديق أ و قبول أ و موافقة ادلول  -1 ال عضاء يف اليونسكو، وفقا للإ

 ادلس تورية النافذة يف لك مهنا.

 تودع واثدق التصديق أ و القبول أ و املوافقة دلى املدير العام لليونسكو. -2

 33املادة 

 الانضامم

ىل هذه التفاقية مجليع ادلول غري ال عضاء ابليونسكو اليت يدعوها املؤمتر العام  -1 يمفتح ابب الانضامم اإ

لهيا. ىل الانضامم اإ  للمنرمة اإ

ىل هذه التفاقية  أ يضا لل رايض املمتتعة حبمك ذايت داخيل اكمل واليت تعرتف  -2 يمفتح ابب الانضامم اإ

( 15) 1514لها منرمة ال مم املتحدة هبذه الصفة ولكهنا مل حتصل عىل اس تقللها الاكمل وفقا ل حاكم القرار 

هلية يف اجملالت اليت تتناولها التفاقية، مبا يف  ذكل أ هلية معرتف هبا لإبرام للجمعية العامة، واليت تمتتع ابل  

 املعاهدات يف هذه اجملالت.

 تودع وثيقة الانضامم دلى املدير العام لليونسكو. -3

 34املادة 

 النفاذ

يداع الوثيقة الثلثني للتصديق  أ و القبول تصبح هذه التفاقية انفذة بعد ميض ثلثة أ شهر عىل اترخي اإ

أ و املوافقة أ و الانضامم، عىل أ ن يقترص هذا النفاذ عىل ادلول اليت أ ودعت واثدق تصديقها أ و قبولها أ و 

موافقهتا أ و انضامهما يف ذكل التارخي أ و قبهل. وتصبح انفذة ابلنس بة ل ي دو ة طرف أ خرى بعد ميض ثلثة 

يداع هذه ادلو ة وثيقة تصديقها أ و قبو   لها أ و موافقهتا أ و انضامهما.أ شهر عىل اترخي اإ
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 35املادة 

 النرم ادلس تورية الاحتادية أ و غري املركزية

تنطبق ال حاكم التالية عىل ادلول ال طراف يف هذه التفاقية ذات النرام ادلس توري الاحتادي أ و  

 غري املركزي:

لقانونية للسلطة الترشيعية )أ ( فامي يتعلق بأ حاكم هذه التفاقية اليت يقع تنفيذها يف نطاق الولية ا 

الاحتادية أ و املركزية، تكون الزتامات احلكومة الاحتادية أ و املركزية نفس الزتامات ادلول ال طراف اليت 

 ليست دول احتادية؛

)ب( فامي يتعلق بأ حاكم هذه التفاقية اليت يقع تنفيذها يف اختصاص لك من الولايت أ و ال قطار أ و  

عات اليت تتأ لف مهنا ادلو ة الاحتادية، واليت ل تكون ملزمة وفقا للنرام ادلس توري احملافرات أ و املقاط

للحتاد ابختاذ تدابري ترشيعية، تقوم احلكومة الاحتادية ابطلع السلطات اخملتصة يف تكل الولايت 

 وال قطار واحملافرات  واملقاطعات عىل هذه  ال حاكم، مع توصيهتا ابعامتدها.

 36املادة 

 نسحابالا 

 جيوز للك دو ة طرف أ ن تنسحب من التفاقية. -1

 يمت الإخطار ابلنسحاب مبوجب وثيقة مكتوبة تودع دلى املدير العام لليونسكو. -2

شهرا عىل اترخي اس تلم وثيقة الانسحاب. ول يؤثر هذا  12يصبح الانسحاب انفذا بعد انقضاء  -3

 عىل ادلو ة املنسحبة حىت اترخي نفاذ الانسحاب. الانسحاب عىل الالزتامات املالية املرتتبة

 37املادة 

 همام هجة الإيداع

يداع هذه الوثيقة، بتبليغ ادلول ال عضاء  يف املنرمة،  يقوم املدير العام لليونسكو، بوصفه هجة اإ

لهيا يف املادة  يداع مجيع واث33وادلول غري ال عضاء فهيا املشار اإ دق ، وكذكل منرمة ال مم املتحدة، ابإ

، وبواثدق الانسحاب 33و 32التصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم املنصوص علهيا يف املادتني 

 .36املنصوص علهيا يف املادة 
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 38املادة 

 تعديل التفاقية

ىل  -1 جيوز  للك دو ة طرف أ ن تقرتح تعديلت عىل هذه التفاقية عن طريق تبليغ كتايب توهجه اإ

ذا قدم نصف ادلول ال طراف املدير العام. وحي  ىل مجيع ادلول ال طراف. واإ يل املدير العام هذه البلغات اإ

حا ة البلغ، فاإن املدير العام  جيابيًا عىل الطلب املذكور يف غضون س تة أ شهر من اترخي اإ عىل ال قل ردًا اإ

 ضاء.يعرض الاقرتاح عىل ادلورة التالية للجمعية  العامة ملناقش ته ولعامتده عند الاقت

 تعمتد التعديلت بأ غلبية ثليث ادلول ال طراف احلارضة واملصوتة. -2

تعرض التعديلت حال اعامتدها عىل ادلول ال طراف للحصول عىل تصديقها أ و قبولها أ و موافقهتا  -3

 أ و انضامهما.

قبلهتا وتصبح التعديلت عىل هذه التفاقية انفذة ابلنس بة لدلول ال طراف اليت صدقت علهيا أ و  -4

يداع ثلث ادلول ال طراف الواثدق  لهيا، بعد انقضاء ثلثة أ شهر عىل اترخي اإ أ و وافقت علهيا أ و انضمت اإ

من هذه املادة. وبعد هذا التارخي  يصبح التعديل انفذًا ابلنس بة للك دو ة طرف  3املنصوص علهيا يف الفقرة 

ليه بعد انقض يداع ادلو ة الطرف تصدق عليه أ و تقبهل أ و توافق عليه أ و تنضم اإ اء ثلثة أ شهر عىل اترخي اإ

 املعنية لوثيقة التصديق أ و القبول أ و املوافقة  أ و الانضامم.

املتعلقة  5عىل التعديلت اليت تدخل عىل املادة  4و 3ل تنطبق الإجراءات احملددة يف الفقرتني  -5

   اعامتدها.بعدد ادلول ال عضاء يف اللجنة. فهذه التعديلت تصبح انفذة بتارخي

ن ادلو ة اليت تصبح طرفا يف هذه التفاقية بعد نفاذ التعديلت وفقا ل حاكم الفقرة  -6 من هذه  4اإ

 املادة تعترب، ما مل تعرب عن نية خمالفة:

 )أ ( طرفا يف التفاقية املعد ة، و 

 ت.)ب( طرفا يف التفاقية غري املعد ة ابلنس بة للك دو ة طرف مل ترتبط هبذه التعديل 

 39املادة 

 النصوص ذات احلجية

حررت هذه التفاقية ابللغات الإس بانية والإجنلزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية، ويعترب  

 لك  من هذه النصوص الس تة نصا أ صليا.
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 40املادة 

 التسجيل

ل مم املتحدة بناء من ميثاق ال مم املتحدة، تسجل هذه التفاقية دلى أ مانة منرمة ا 102طبقا للامدة 

 عىل طلب املدير العام لليونسكو. 
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 ( بنرش2011)فاحت ديسمرب  1433حمرم  5صادر يف  1.09.138 ظهري رشيف رمق

2001نومفرب  2اتفاقية حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه املوقعة بباريس يف 
156

 

 امحلد هلل وحده،

 :بداخهل -الطابع الرشيف

 د بن يوسف هللا وليه()محمد بن احلسن بن محم

 :يعمل من ظهريان الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا

 ؛2001نومفرب  2بناء عىل اتفاقية حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه املوقعة بباريس يف 

يداع واثدق مصادقة اململكة املغربية عىل التفاقية املذكورة، املوقع بباريس يف  نيو يو  20وعىل حمرض اإ

2011، 

 :أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل

تنرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، اتفاقية حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه املوقعة 

 .2001نومفرب  2بباريس يف 

 (.2011)فاحت ديسمرب  1433حمرم  5وحرر مبيدلت يف 

 : وقعه ابلعطف

 رديس احلكومة،

 .يسالإمضاء: عباس الفا

* 

*  * 
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اتفاقية بشأ ن حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه
(157)

 

ن املؤمتر العام،  اإ

ذ يعرتف بأ مهية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه ابعتباره جزءا ل يتجزأ  من الرتاث الثقايف للبرشية  اإ

 تراهثا املشرتك، وعنرصا ابلغ ال مهية  يف اترخي الشعوب وال مم واترخي العلقات فامي بيهنا خبصوص 

ويدرك أ مهية حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه واحلفاظ عليه وأ ن مسؤولية الاضطلع هبذه املهمة 

 تقع عىل عاتق مجيع ادلول،

 ويلحظ تزايد اهامتم امجلهور ابلرتاث الثقايف املغمور ابملياه وتقديره هل،

 لنس بة محلاية وحفظ الرتاث الثقايف املغمور ابملياه،واقتناعًا منه بأ مهية البحث والإعلم والتعلمي اب

واقتناعًا منه أ يضا حبق امجلهور يف المتتع ابملزااي التعلميية والرتفهيية الناش ئة عن الانتفاع بشلك مسؤول 

وغري ضار ابلرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف موقعه ال صيل، وبقمية تثقيف امجلهور من حيث الإسهام يف 

 بقمية ذكل الرتاث ويف تقديره وحاميته، النوعية

درااكً منه للهتديدات اليت يتعرض لها الرتاث الثقايف املغمور ابملياه من جراء ال نشطة غري املرخص  واإ

ىل اختاذ تدابري أ قوى ملنع هذه ال نشطة،  هبا اليت تس هتدفه، وللحادة اإ

ىل اختاذ التدابري امللمئة ملواهجة ا لآاثر السلبية احملمتةل لبعض ال نشطة املرشوعة ووعيًا منه ابحلادة اإ

 اليت ميكن أ ن تؤثر بطريقة عرضية عىل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه،

زاء الاس تغلل التجاري املزتايد للرتاث الثقايف املغمور ابملياه، وعىل  ذ يشعر ابلقلق العميق اإ واإ

الثقايف املغمور ابملياه أ و متلكها أ و املقايضة  ال خص بسبب بعض ال نشطة اليت تس هتدف بيع قطع من الرتاث

 علهيا،

ووعيًا منه بتوافر التكنولوجيا املتقدمة اليت تيرس اكتشاف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه وتسهل 

ليه،  الوصول اإ
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، واعتقادًا منه بأ ن التعاون فامي بني ادلول، واملنرامت ادلولية، واملؤسسات العلمية واملنرامت املهنية

وعلامء الآاثر والغطاسني وسائر ال طراف املعنية وعامة امجلهور يعترب أ مرا أ ساس يا محلاية الرتاث الثقايف 

 املغمور ابملياه،

ذ يرى أ ن معليات اس تكشاف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه والتنقيب عنه وحاميته، تتطلب توافر  واإ

ت ملمئة كام تتطلب توافر دردة عالية من وتطبيق أ ساليب علمية خاصة واس تخدام تقنيات ومعدا

ىل اعامتد معايري تنرميية موحدة،  التخصص املهين، ولك ذكل حيتاج اإ

ىل وضع قواعد تقنينية فامي يتعلق حبامية وصون الرتاث الثقايف املغمور ابملياه وتطوير  ويعرتف ابحلادة اإ

دلول، مبا يف ذكل اتفاقية اليونسكو بشأ ن هذه القواعد تدرجييا مبا يتفق مع القانون ادلويل وممارسات ا

الوسادل اليت تس تخدم حلرر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق غري مرشوعة، 

، واتفاقية اليونسكو بشأ ن حامية الرتاث العاملي الثقايف 1970ترشين الثاين/نومفرب  14اليت اعمتدت بتارخي 

واتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار املعمتدة بتارخي  1972ترشين الثاين/ نومفرب  16والطبيعي املعمتدة بتارخي 

 ،1982اكنون ال ول/ ديسمرب  10

والزتاما منه بزايدة فعالية التدابري املتخذة عىل املس توايت ادلولية والإقلميية والوطنية لتنفيذ أ عامل  

ل صيل، أ و لنتشال قطع هذا الرتاث بعناية عندما تقتيض صون الرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف موقعه ا

 ذكل رضورات علمية أ و وقادية،

ذا اكن قد قرر يف دورته التاسعة والعرشين أ ن هذه املسأ  ة جيب أ ن تكون حمل لتفاقية دولية،  واإ

نه يعمتد هذه التفاقية يف هذا اليوم الثاين من شهر ترشين الثاين/ نومفرب   .2001فاإ

 1املادة 

 التعاريف

 ل غراض هذه التفاقية:

آاثر الوجود الإنساين اليت تتسم بطابع ثقايف  -1 )أ ( يقصد بعبارة "الرتاث الثقايف املغمور ابملياه" مجيع أ

أ و اترخيي أ و أ ثري واليت ظلت مغمورة ابملياه جزديا أ و لكيا، بصورة دورية أ و متواصةل، ملدة مادة عام عىل 

 :ال قل مثل

 والهيالك واملباين واملصنوعات والرفات البرشية مع س ياقها ال ثري والطبيعي؛ و املواقع  (1)
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السفن والطائرات وغريها من وسادل النقل أ و أ ي جزء مهنا أ و محولهتا أ و أ ي من حمتوايهتا مع   (2) 

 س ياقها ال ثري والطبيعي؛ و

ىل عرص ما قبل التارخي  (3)  .ال ش ياء اليت تنمتي اإ

 .طوط ال انبيب والاكبلت املمتدة يف قاع البحار من الرتاث الثقايف املغمور ابملياهب( ل تعترب خ)

آت وغريها من خطوط ال انبيب والاكبلت املمتدة يف قاع البحار واليت ل تزال )  ج( ل تعترب املنشأ

 .مس تخدمة، من الرتاث الثقايف املغمور ابملياه

ول اليت قبلت الالزتام هبذه التفاقية واليت ترسي علهيا )أ ( يقصد بعبارة "ادلول ال طراف"، ادل -2 

 .أ حاكم هذه التفاقية

لهيا يف الفقرة ) )ب( من  2ب( تنطبق هذه التفاقية، مع ما يلزم من تعديل، عىل ال قالمي املشار اإ

النطاق  واليت تصبح أ طرافا يف هذه التفاقية طبقا للرشوط املبينة يف تكل الفقرة؛ ومضن هذا 26املادة 

ىل تكل ال قالمي  .تشري عبارة "ادلول ال طراف" اإ

 .يقصد "ابليونسكو" منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة -3

 .يقصد ب "املدير العام" املدير العام لليونسكو -4

 .يقصد ب "املنطقة" قاع البحار وقاع احمليطات وابطن أ رضها خارج حدود الولية الوطنية -5

د ب "ال نشطة اليت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه" ال نشطة اليت يشلك الرتاث يقص -6

الثقايف املغمور ابملياه املوضوع الردييس لها، واليت ميكن أ ن تيسء ماداي أ و ترض بطريقة أ خرى ابلرتاث الثقايف 

 .املغمور ابملياه بصورة مبارشة أ و غري مبارشة

ؤثر بطريقة عرضية عىل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه" ال نشطة اليت يقصد ب "ال نشطة اليت ت -7

ل أ هنا ميكن أ ن تيسء  ابلرمغ من أ ن الرتاث الثقايف املغمور ابملياه ل يشلك هدفها ال ول أ و أ حد أ هدافها، اإ

 .ماداي أ و ترض بطريقة أ خرى ابلرتاث الثقايف املغمور ابملياه

كومية" السفن احلربية وغريها من السفن أ و الطائرات اليت اكنت يقصد ب "السفن والطائرات احل -8

مملوكة لإحدى ادلول أ و اكنت تكل ادلو ة تتوىل تشغيلها، واكنت تس تخدم، عندما غرقت، لل غراض 

 .احلكومية غري التجارية وحدها، واليت تعرف هبذه الصفة وينطبق علهيا تعريف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه



153
 

اعد"، يقصد هبا القواعد املتعلقة ابل نشطة اليت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، عىل القو " -9

ليه يف املادة   .من هذه التفاقية 33النحو املشار اإ

 2املادة 

 ال هداف واملبادئ العامة

ىل كفا ة وتعزيز حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه -1  .هتدف هذه التفاقية اإ

 .ن ادلول ال طراف عىل حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياهتتعاو  -2

نسانية وفقا ل حاكم  -3 حتافظ ادلول ال طراف عىل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه من أ دل مصلحة الإ

 .هذه التفاقية

بقا لهذه تقوم ادلول ال طراف، منفردة أ و جممتعة وفقا ملقتىض احلال، ابختاذ مجيع التدابري امللمئة ط  -4

التفاقية ول حاكم القانون ادلويل، والرضورية محلاية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، مس تخدمة لتحقيق هذا 

ماكنياهتا  .الغرض أ فضل الوسادل العملية املتاحة حتت ترصفها، عىل النحو اذلي يتفق مع اإ

صيل هو اخليار ال ول قبل السامح يعترب احلفاظ عىل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف موقعه ال   -5

 .بأ ي أ نشطة تس هتدف هذا الرتاث وقبل الرشوع يف القيام هبذه ال نشطة

يداع وصون وتدبري شؤون القطع املنتشةل من الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، عىل  -6 جيب أ ن يمت اإ

 .حنو يكفل احلفاظ علهيا لزمن طويل

 .غمور ابملياه اس تغلل جتارايجيب عدم اس تغلل الرتاث الثقايف امل -7

وفقا ملامرسات ادلول والقانون ادلويل، مبا يف ذكل اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار، ل جيوز  -8

تفسري أ ي نص يف هذه التفاقية عىل حنو ينطوي عىل تعديل قواعد القانون ادلويل وممارسات ادلول فامي 

 .حقوق أ ي دو ة فامي يتعلق بسفهنا وطائراهتا احلكومية خيص احلصاانت الس يادية، ول عىل تعديل

حترص ادلول ال عضاء عىل كفا ة الاحرتام الواجب مجليع الرفات البرشية اليت تودد يف املياه  -9

 .البحرية

ىل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف موقعه  -10 جيب تشجيع الوصول، بشلك مسؤول وغري ضار، اإ

هدة والتوثيق، من أ دل تعزيز نوعية امجلهور بأ مهية هذا الرتاث وتقديره هل ورغبته يف ال صيل ل غراض املشا

دارته ل يف احلالت اليت يتعارض فهيا ذكل مع حامية هذا الرتاث واإ  .حاميته، اإ
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ىل هذه التفاقية أ ساسا للمطالبة  -11 ل جيوز اختاذ أ ي معل أ و نشاط جيري الاضطلع به استنادا اإ

 .لق ابلس يادة الوطنية أ و ابلختصاص الوطين أ و لتأ كيد هذا املطلب أ و للمنازعة فيهبأ ي مطلب يتع

 3املادة 

 العلقة بني هذه التفاقية واتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار

ل جيوز تفسري أ ي نص يف هذه التفاقية عىل حنو ميس حقوق ادلول واختصاصاهتا وواجباهتا املقررة 

دلويل، مبا يف ذكل اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار. وجيب تفسري هذه التفاقية وتطبيقها مبقتىض القانون ا

طار القانون ادلويل وابلطريقة اليت تتفق مع أ حاكمه، مبا يف ذكل اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار  .يف اإ

 4املادة 

نقاذ وقانون اللقى  العلقة مع قانون الإ

علق ابلرتاث الثقايف املغمور ابملياه وتنطبق عليه أ حاكم هذه التفاقية، لقانون ل خيضع أ ي نشاط يت

ل يف ال حوال الآتية نقاذ أ و لقانون اللقى اإ  :الإ

ذا اكن ذكل مرخصا به من قبل السلطات اخملتصة، و)  أ ( اإ

ذا اكن ذكل متفقا متاما مع هذه التفاقية، و)  ب( اإ

ذا اكن ذكل النشاط يكفل توف) ري امحلاية القصوى للرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف لك معلية من ج( اإ

 .معليات الانتشال

 5املادة 

 ال نشطة الــيت تؤثر بطريقة عرضية عىل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه

آاثر ضارة  للك دو ة طرف أ ن تس تخدم أ فضل الوسادل املمكنة معليا من أ دل منع أ و ختفيف أ ية أ

ن أ نشطة تدخل يف جمال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية عىل الرتاث الثقايف املغمور ميكن أ ن تنشأ  ع

 .ابملياه

 6املادة 

 التفاقات الثنادية والإقلميية أ و غريها من التفاقات املتعددة ال طراف

قلميية أ و غريها من التفاقات املتعددة  -1 برام اتفاقات ثنادية أ و اإ تشجع ادلول ال طراف عىل اإ

راف، أ و حتسني التفاقات القامئة، بغية كفا ة احملافرة عىل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه. وجيب أ ن ال ط

تكون مجيع هذه التفاقات متفقة متام التفاق مع أ حاكم هذه التفاقية وأ ل تنال من طابعها العاملي. وجيوز 
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أ ن تكفل للرتاث الثقايف املغمور ابملياه حامية لدلول أ ن تعمتد يف مثل هذه التفاقات، قواعد ونرام من شأ هنا 

 .أ فضل من امحلاية اليت توفرها هل هذه التفاقية

جيوز لل طراف يف مثل هذه التفاقات الثنادية أ و الإقلميية أ و املتعددة ال طراف، أ ن تدعو ادلول  -2

ابلرتاث الثقايف املغمور ابملياه  اليت تربطها صةل ميكن التحقق مهنا، وخاصة صةل ثقافية أ و اترخيية أ و أ ثرية،

ىل هذه التفاقات ىل الانضامم اإ  .املعين، اإ

ل تعدل هذه التفاقية من حقوق والزتامات ادلول ال طراف فامي خيص حامية السفن الغارقة،  -3

قلميية أ و متعددة ال طراف، أ برمت قبل اعامتد هذه التفاقية، وخاصة  والناش ئة عن اتفاقات ثنادية أ و اإ

 .لتفاقات اليت تتفق من حيث الغرض مع هذه التفاقيةا

 7املادة 

 الرتاث الثقايف املغمور ابملياه الواقع يف املياه ادلاخلية 

 أ و ال رخبيلية أ و يف البحر الإقلميي

تمتتع ادلول ال طراف، يف ممارس هتا لس يادهتا، ابحلق اخلالص يف تنرمي ال نشطة اليت تس هتدف  -1

ملغمور ابملياه الواقع يف مياهها ادلاخلية أ و ال رخبيلية أ و يف حبرها الإقلميي، ويف الرتخيص الرتاث الثقايف ا

 .ابلضطلع هبا

مع عدم الإخلل ابلتفاقات ادلولية ال خرى وقواعد القانون ادلويل املتعلقة حبامية الرتاث الثقايف  -2

القواعد" عىل ال نشطة اليت تس هتدف الرتاث املغمور ابملياه، جيب عىل ادلول ال طراف أ ن تشرتط تطبيق "

 .الثقايف املغمور ابملياه الواقع يف مياهها ادلاخلية أ و ال رخبيلية أ و يف حبرها الإقلميي

طار ممارسة ادلول ال طراف لس يادهتا داخل مياهها ال رخبيلية أ و يف حبرها الإقلميي، وطبقا  -3 يف اإ

عاون بغية توفري أ فضل الس بل اللزمة محلاية السفن والطائرات ملامرسات العامة بني ادلول، ومن أ دل الت

احلكومية، ختطر ادلول ال طراف دو ة العمل الطرف يف هذه التفاقية، وابلقدر امللمئ ادلول ال خرى اليت 

تربطها صةل ميكن التحقق مهنا، وخاصة صةل ثقافية أ و اترخيية أ و أ ثرية، خبصوص اكتشاف سفن أ و طائرات 

 .ميكن التعرف علهيا هبذه الصفة حكومية
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 8املادة 

 الرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف املنطقة املتامخة

لهيام، وطبقا للفقرة  10و 9مع عدم الإخلل ابملادتني  من اتفاقية ال مم  303من املادة  2وابلإضافة اإ

تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور  املتحدة لقانون البحار، جيوز لدلول ال طراف أ ن تقوم بتنرمي ال نشطة اليت

ابملياه الواقع يف املنطقة املتامخة التابعة لها والرتخيص ابلقيام بتكل ال نشطة. ويتعني علهيا يف هذا الصدد أ ن 

 تفرض تطبيق "القواعد".

 9املادة 

 الإبلغ والإخطار يف املنطقة الاقتصادية اخلالصة

 ويف منطقة الرصيف القاري 

ادلول ال طراف مسؤولية حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه الواقع يف املنطقة  تقع عىل عاتق -1

 .الاقتصادية اخلالصة ويف منطقة الرصيف القاري، وفقا ل حاكم هذه التفاقية

 :وبناء عىل ذكل

)أ ( تلزم لك دو ة طرف أ ي مواطن من مواطنهيا أ و أ ي سفينة حتمل علمها يقوم أ ي مهنام ابكتشاف 

ثقايف مغمور ابملياه يف املنطقة الاقتصادية اخلالصة التابعة لها أ و يف منطقة الرصيف القاري التابع لها، تراث 

بلغها  أ و ينوي الاضطلع بنشاط يس هتدف هذا الرتاث، أ ن يقوم ذكل املواطن أ و رابن تكل السفينة ابإ

 بذكل الاكتشاف أ و بتكل ال نشطة؛

 :أ و يف الرصيف القاري لإحدى ادلول ال طراف ال خرى ب( يف املنطقة الاقتصادية اخلالصة)

بلغ ادلو ة الطرف ال خرى بذكل  (1) بلغها واإ تلزم ادلول ال طراف املواطن أ و رابن السفينة ابإ

 الاكتشاف أ و النشاط؛

بلغها بذكل الاكتشاف أ و  (2) أ و بدل من ذكل، تلزم ادلو ة الطرف املواطن أ و رابن السفينة ابإ

ىل مجيع ادلول ال طراف ال خرىالنشاط، وتك  .فل النقل الرسيع والفعال ذلكل البلغ اإ

يداع وثيقة التصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم، الطريقة  -2 تبني ادلو ة الطرف، دلى قياهما ابإ

 .)ب( من هذه املادة 1اليت سيمت هبا نقل البلغ مبقتىض الفقرة 
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خطار املدي -3 بلغها هبا مبقتىض تقوم لك دو ة طرف ابإ ر العام ابلكتشافات أ و ال نشطة اليت مت اإ

 .من هذه املادة 1الفقرة 

خطاره هبا  -4 بلغ مجيع ادلول ال طراف بأ ي معلومات مت اإ يقوم املدير العام عىل وده الرسعة ابإ

 .من هذه املادة 3مبقتىض الفقرة 

اث الثقايف املغمور ابملياه يف املنطقة جيوز ل ي دو ة طرف أ ن تبلغ ادلو ة الطرف اليت يقع الرت  -5

الاقتصادية اخلالصة التابعة لها أ و يف منطقة الرصيف القاري التابع لها، برغبهتا يف أ ن تمت استشارهتا بشأ ن 

ىل وجود صةل  كيفية كفا ة امحلاية الفعا ة ذلكل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه. وجيب أ ن يستند هذا الإبلغ اإ

 .مهنا، وخاصة صةل ثقافية أ و اترخيية أ و أ ثرية، ابلرتاث الثقايف املعين املغمور ابملياهميكن التحقق 

 10املادة 

 حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف املنطقة الاقتصادية

 اخلالصة ويف منطقة الرصيف القاري 

جراء أ نشطة تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابمل  -1 ياه املوجود يف ل جيوز منح أ ي ترخيص ابإ

ل مبا يتفق وأ حاكم هذه املادة  .املنطقة الاقتصادية اخلالصة أ و يف منطقة الرصيف القاري، اإ

حيق لدلول ال طراف اليت يودد يف منطقهتا الاقتصادية اخلالصة أ و يف منطقة رصيفها القاري  -2

وذكل ملنع املساس ابختصاصها  تراث ثقايف مغمور ابملياه أ ن متنع أ و جتزي أ ي نشاط يس هتدف هذا الرتاث،

 .أ و حبقوقها الس يادية املقررة مبوجب أ حاكم القانون ادلويل، مبا يف ذكل اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار

ذا اكن من املزمع القيام بأ نشطة تس هتدف الرتاث  -3 عند اكتشاف تراث ثقايف مغمور ابملياه، أ و اإ

ملنطقة الاقتصادية اخلالصة دلو ة طرف أ و يف منطقة رصيفها القاري، تقوم الثقايف املغمور ابملياه الواقع يف ا

 :تكل ادلو ة الطرف مبا ييل

، بشأ ن 9من املادة  5أ ( تستشري مجيع ادلول ال طراف ال خرى اليت أ بدت اهامتهما، وفقا للفقرة )

 كيفية ضامن أ فضل حامية للرتاث الثقايف املغمور ابملياه؛

اورات ابعتبارها "ادلو ة املنسقة"، ما مل تعلن رصاحة أ هنا ل ترغب يف القيام ب( تنسق هذه املش)

أ ن تقوم  9من املادة  5بذكل، ويف هذه احلا ة جيب عىل ادلول ال طراف اليت أ بدت اهامتما وفقا للفقرة 

 .بتعيني دو ة منسقة
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الثقايف املغمور ابملياه عن مع عدم الإخلل بواجب مجيع ادلول ال طراف فامي يتعلق حبامية الرتاث  -4

طريق اختاذ مجيع التدابري العملية وفقا ل حاكم القانون ادلويل دلرء ال خطار املبارشة اليت يتعرض لها الرتاث 

الثقايف املغمور ابملياه، مبا يف ذكل الهنب، جيوز لدلو ة املنسقة أ ن تتخذ اكفة التدابري العملية و/ أ و تصدر 

ذا اقتىض ال مر، وذكل الرتاخيص اللزمة مبا  جراء أ ية مشاورات اإ يتفق وأ حاكم هذه التفاقية، حىت قبل اإ

دلرء أ ي خطر مبارش يتعرض هل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، سواء أ اكن هذا اخلطر انجام عن أ نشطة 

آخر، مبا يف ذكل الهنب. وجيوز عند اختاذ مثل هذه التدابري طلب مساعدة ا دلول برشية أ و عن أ ي سبب أ

 .ال طراف ال خرى

 :تقوم ادلو ة املنسقة مبا ييل -5

أ ( تنفيذ تدابري امحلاية اليت اتفقت علهيا ادلول املتشاورة، مبا فهيا ادلو ة املنسقة، ما مل تتفق ادلول )

 املتشاورة، مبا يف ذكل ادلو ة املنسقة، عىل أ ن تتوىل دو ة طرف أ خرى تنفيذ تكل التدابري؛

صدار مجيع ) ، ما «القواعد»الرتاخيص اللزمة اخلاصة هبذه التدابري املتفق علهيا مبا يتفق مع هذه ب( اإ

صدار تكل  مل تتفق ادلول املتشاورة، مبا يف ذكل ادلو ة املنسقة، عىل أ ن تتوىل دو ة طرف أ خرى اإ

 الرتاخيص؛

ملياه، وعلهيا أ ن ج( جيوز لها أ ن جتري ما يلزم من حبوث متهيدية بشأ ن الرتاث الثقايف املغمور اب)

ىل املدير العام اذلي يقوم بدوره  بطاء اإ تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأ ن ترسل النتاجئ دون اإ

 .بتوفري هذه املعلومات برسعة لسائر ادلول ال طراف

صدار الرتاخيص معل  -6 جراء البحوث المتهيدية و/أ و اإ دلى تنس يق املشاورات، واختاذ التدابري، واإ

ملادة، تترصف ادلو ة املنسقة نيابة عن ادلول ال طراف برمهتا، ل مبا حيقق مصاحلها وحدها. ول يشلك هبذه ا

أ ي من هذه الإجراءات بذاته أ ساسا لتأ كيد أ ي حقوق تفضيلية أ و اختصاصية ل ينص علهيا القانون ادلويل، 

 .مبا يف ذكل اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار

جراء أ ي نشاط يس هتدف  4و 2بأ حاكم الفقرتني  مع عدم الإخلل -7 من هذه املادة، ل جيوز اإ

 .السفن والطائرات احلكومية دون موافقة دو ة العمل وتعاون ادلو ة املنسقة
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 11املادة 

 "الإبلغ والإخطار يف "املنطقة

د يف "املنطقة" تتحمل ادلول ال طراف املسؤولية عن حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه املوجو  -1

ذا اكتشف  149وفقا ل حاكم هذه التفاقية وللامدة  من اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار. وبناء عىل ذكل، اإ

حدى السفن اليت حتمل عمل دو ة طرف، ترااث ثقافيا مغمورا ابملياه موجودا  أ حد مواطين دو ة طرف، أ و اإ

ذا اكن أ ي مهنام يعزتم الرش  وع يف أ نشطة تس هتدف هذا الرتاث، وجب عىل تكل ادلو ة يف "املنطقة"، أ و اإ

 .الطرف أ ن تطلب من مواطهنا، أ و من رابن السفينة، أ ن يبلغها هبذا الاكتشاف أ و النشاط

بلغ املدير العام وال مني العام للسلطة ادلولية لقاع البحار ابلكتشافات أ و  -2 تقوم ادلول ال طراف ابإ

 .ال نشطة اليت أ بلغت هبا

بلغ أ ي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أ طراف  -3 يقوم املدير العام عىل وده الرسعة ابإ

ىل سائر ادلول ال طراف  .اإ

جيوز ل ي دو ة طرف أ ن ختطر املدير العام ابهامتهما بأ ن تمت استشارهتا بشأ ن كيفية ضامن حامية  -4

ىل وجود صةل ميكن التحقق مهنا فعا ة لهذا الرتاث الثقايف املغمور ابملياه. وجيب أ ن يستن د هذا الإخطار اإ

يلء اهامتم خاص يف هذا الصدد للحقوق التفضيلية دلول املنشأ   هبذا الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، مع اإ

 .الثقايف أ و التارخيي أ و ال ثري

 12املادة 

 "حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف "املنطقة

ل ي نشاط يس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه املوجودة يف "املنطقة"، ل جيوز منح تراخيص  -1

ل مبا يتفق مع أ حاكم هذه املادة  .اإ

ىل  11من املادة  4يدعو املدير العام مجيع ادلول ال طراف اليت أ خطرته ابهامتهما مبوجب الفقرة  -2 اإ

حدى ادلول ال طراف التشاور بشأ ن كيفية ضامن أ فضل حامية للرتاث الثقايف املغمور  ىل تعيني اإ ابملياه، واإ

لتنس يق هذه املشاورات ابعتبارها "ادلو ة املنسقة". ويدعو املدير العام أ يضا السلطة ادلولية لقاع البحار 

 .للمشاركة يف هذه املشاورات
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حىت  جيوز مجليع ادلول ال طراف أ ن تتخذ اكفة التدابري العملية مبا يتفق مع أ حاكم هذه التفاقية، -3

ذا اقتىض ال مر، وذكل دلرء أ ي خطر مبارشة يتعرض هل الرتاث الثقايف املغمور  جراء أ ية مشاورات اإ قبل اإ

آخر، مبا يف ذكل الهنب  .ابملياه، سواء أ اكن هذا اخلطر انجام عن نشاط برشي، أ و عن أ ي سبب أ

 : تقوم ادلو ة املنسقة مبا ييل -4

لهيا ادلول املتشاورة، مبا يف ذكل ادلو ة املنسقة، ما مل تتفق أ ( تنفيذ تدابري امحلاية اليت اتفقت ع)

 ادلول املتشاورة، مبا يف ذكل ادلو ة املنسقة، عىل أ ن تتوىل دو ة طرف أ خرى تنفيذ تكل التدابري؛ و

صدار مجيع الرتاخيص اللزمة اخلاصة هبذه التدابري املتفق علهيا، مبا يتفق مع أ حاكم هذه ) ب( اإ

صدار  التفاقية، ما مل تتفق ادلول املتشاورة، مبا يف ذكل ادلو ة املنسقة، عىل أ ن تتوىل دو ة طرف أ خرى اإ

 تكل الرتاخيص؛

جيوز لدلو ة املنسقة أ ن جتري مجيع ما يلزم من حبوث متهيدية عن الرتاث الثقايف املغمور ابملياه،  -5

ىل املدير وعلهيا أ ن تصدر مجيع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأ ن ترسل ال  نتاجئ عىل وده الرسعة اإ

 .العام اذلي يقوم بدوره بتوفري هذه املعلومات عىل وده الرسعة لسائر ادلول ال طراف

جراء البحوث المتهيدية تطبيقا  -6 عندما تقوم ادلو ة املنسقة بتنس يق املشاورات واختاذ التدابري واإ

يلء اهامتم ل حاكم هذه املادة، فاإهنا تترصف لصاحل البرشية مجعاء،  وابلنيابة عن مجيع ادلول ال طراف، مع اإ

 .خاص للحقوق التفضيلية دلول املنشأ  الثقايف أ و التارخيي أ و ال ثري للرتاث الثقايف املعين املغمور ابملياه

ل جيوز ل ي دو ة طرف أ ن تقوم بأ نشطة تس هتدف السفن أ و الطائرات احلكومية يف "املنطقة"،  -7

جراء   .هذه ال نشطة، دون موافقة دو ة العملأ و أ ن ترخص ابإ

 13املادة 

 احلصانة الس يادية

ل تملزم السفن احلربية والسفن احلكومية ال خرى أ و الطائرات العسكرية اليت تمتتع حبصانة س يادية، 

وتعمل ل غراض غري جتارية، وتضطلع بعملياهتا العادية، ول تشرتك يف أ نشطة تس هتدف الرتاث الثقايف 

 10و 9ابملياه، ابلإبلغ عن الاكتشافات املتعلقة ابلرتاث الثقايف املغمور ابملياه مبوجب أ حاكم املواد املغمور 

من هذه التفاقية. بيد أ نه جيب عىل ادلول ال طراف أ ن تكفل، عن طريق اختاذ التدابري امللمئة  12و 11و

سفهنا  احلكومية ال خرى أ و طائراهتا اليت ل تعوق العمليات أ و القدرات التنفيذية لسفهنا احلربية أ و 
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 9العسكرية اليت تمتتع حبصانة س يادية وتعمل ل غراض غري جتارية، امتثال هذه السفن أ و الطائرات للمواد 

 .من هذه التفاقية، وذكل ابلقدر املعقول والعميل 12و 11و 10و

 14املادة  

 مراقبة دخول الرتاث يف الإقلمي، أ و الاجتار به أ و حيازته

مصدرة و / أ و  تتخذ ادلول ال طراف التدابري اللزمة ملنع دخول قطع الرتاث الثقايف املغمور ابملياه امل

ذا اكنت معلية انتشالها قد متت ابخملالفة  قلميها أ و الاجتار هبا أ و حيازهتا، اإ ىل اإ املنتشةل بشلك غري مرشوع، اإ

 .ل حاكم هذه التفاقية

 15املادة 

 خلاضعة لولية ادلول ال طرافعدم اس تخدام املناطق ا

تتخذ ادلول ال طراف التدابري اللزمة ملنع اس تخدام أ راضهيا، مبا يف ذكل موانهيا البحرية، وكذكل 

آت والهيالك الواقعة حتت وليهتا أ و سلطهتا اخلالصة، ملساندة أ ي نشاط يس هتدف  اجلزر املصطنعة، واملنشأ

 .مع أ حاكم هذه التفاقيةالرتاث الثقايف املغمور ابملياه ول يتفق 

 16املادة 

 التدابري املتعلقة ابملواطنني والسفن

تتخذ ادلول ال طراف اكفة التدابري العملية لضامن امتناع مواطنهيا والسفن اليت حتمل علمها من 

 .الاضطلع بأ ي نشاط يس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه بشلك يتعارض مع أ حاكم هذه التفاقية

 17ة املاد

 اجلزاءات

 .تفرض لك دو ة طرف جزاءات عىل انهتاك التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ هذه التفاقية -1

جيب أ ن تكون اجلزاءات اليت يمت توقيعها يف حالت الانهتااكت رادعة ابلقدر اذلي يكفل فعاليهتا  -2

امن اكن ماكن حدوهثا، وحرمان يف ضامن الامتثال لهذه التفاقية، واحليلو ة دون ارتاكب الانهتااكت أ ي

 .مرتكبهيا من احلصول عىل مزااي من وراء أ نشطهتم غري املرشوعة

 .تتعاون ادلول ال طراف عىل كفا ة تنفيذ اجلزاءات املفروضة مبوجب هذه املادة -3
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  18املادة 

 ضبط الرتاث الثقايف املغمور ابملياه والترصف فيه

زمة لضبط الرتاث الثقايف املغمور ابملياه املوجودة يف أ راضهيا، تتخذ لك دو ة طرف التدابري الل -1

 .واذلي مت انتشاهل بطريقة ل تتفق وأ حاكم هذه التفاقية

تقوم لك دو ة طرف بتسجيل وحامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، اذلي مت ضبطه مبوجب هذه  -2

 .يهالتفاقية، وتتخذ اكفة التدابري املعقو ة للمحافرة عل 

تبلغ لك دو ة طرف املدير العام وأ ي دو ة طرف أ خرى تربطها ابلرتاث املعين صةل ميكن التحقق  -3

مهنا وخاصة صةل ثقافية أ و اترخيية أ و أ ثرية، بأ ي معلية ضبط قامت هبا مبوجب هذه التفاقية للرتاث الثقايف 

 .املغمور ابملياه

 مغمور ابملياه، أ ن يكون الترصف فيه من تكفل ادلو ة الطرف اليت قامت بضبط تراث ثقايف -4

عادة جتميع ال جزاء املتناثرة من  جراء حبوث بشأ نه؛ ورضورة اإ أ دل الصاحل العام، مع مراعاة رضورة صونه واإ

اتحته للجمهور وللعرض ول غراض التعلمي؛ وحتقيق مصاحل أ ي دو ة لها صةل ميكن  اجملموعات؛ ورضورة اإ

 .ة أ و اترخيية أ و أ ثرية، ابلرتاث الثقايف املعين املغمور ابملياهالتحقق مهنا، وخاصة صةل ثقافي

 19املادة 

 التعاون وتبادل املعلومات

دارة شؤون الرتاث الثقايف  -1 تتعاون ادلول ال طراف فامي بيهنا وتتبادل املساعدة من أ دل حامية واإ

اع، يف معليات اس تكشاف هذا املغمور ابملياه مبقتىض هذه التفاقية، مبا يشمل التعاون، قدر املس تط

 .الرتاث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراس ته وعرضه عىل امجلهور

تتعهد لك دو ة طرف، يف حدود ما تسمح به أ غراض هذه التفاقية، بتبادل ما دلهيا من  -2

سبيل املثال ل املعلومات بشأ ن الرتاث الثقايف املغمور ابملياه مع غريها من ادلول ال طراف فامي يتعلق، عىل 

احلرص، ابكتشاف الرتاث، وحتديد موقعه، وابلرتاث اذلي يمت التنقيب عنه أ و انتشاهل بصورة تتناىف مع 

أ حاكم هذه التفاقية، أ و مبا يشلك انهتااك ل حاكم أ خرى من القانون ادلويل، أ و مبا يتعارض مع التكنولوجيا 

 .املتعلقة هبذا الرتاثواملهنجية العلمية السلمية والتطورات القانونية 
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جيب أ ن تبقى املعلومات اخلاصة ابكتشاف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه أ و مباكن وجوده، واليت  -3

تتبادلها ادلول ال طراف فامي بيهنا أ و تتبادلها اليونسكو وادلول ال طراف، قيد الرسية، يف حدود ترشيعاهتا 

فشاء هذه املعلومات ميكن  أ ن الوطنية، وخمصصة حرصا للسلطات اخملتصة يف  ادلول ال طراف طاملا اكن اإ

 .يشلك خطرا أ و هيدد بفشل حامية ذكل الرتاث الثقايف املغمور ابملياه

تتخذ لك دو ة طرف اكفة التدابري العملية اللزمة لنرش املعلومات املتعلقة بعنارص الرتاث الثقايف  -4

نتشالها ابخملالفة لهذه التفاقية أ و انهتااك للقانون ادلويل، مبا يف ذكل املغمور ابملياه اليت يمت التنقيب عهنا أ و ا

 .القيام هبذه املهمة بواسطة قواعد البياانت ادلولية املناس بة لكام أ مكن ذكل

 20املادة 

 توعية امجلهور

قايف تتخذ  لك دو ة طرف التدابري املناس بة لرفع مس توى الوعي دلى امجلهور بقمية وأ مهية الرتاث الث

 .املغمور ابملياه وبأ مهية حامية هذا الرتاث عىل النحو الوارد يف هذه التفاقية

 21املادة 

آاثر املغمورة ابملياه  التدريب يف جمال عمل ال

تتعاون ادلول ال طراف من أ دل تقدمي التدريب يف جمال عمل الآاثر املغمورة ابملياه ويف جمال تقنيات 

ابملياه، والقيام، برشوط تتفق علهيا فامي بيهنا، بنقل التكنولوجيا ذات الصةل هبذا صون الرتاث الثقايف املغمور 

 .الرتاث

  22املادة 

 السلطات اخملتصة

يف سبيل ضامن التنفيذ السلمي لهذه التفاقية، تنشئ ادلول ال طراف سلطات خمتصة، أ و تعزز  -1

دارة  السلطات اخملتصة القامئة حيامث تودد، وذكل هبدف وضع قامئة حرص للرتاث الثقايف املغمور ابملياه واإ

دارته، وكذكل القيام بأ نشطة البحث  شؤوهنا واستيفاهئا، وتوفري امحلاية الفعا ة لهذا الرتاث وصونه وعرضه واإ

 .والتعلمي يف هذا اجملال

 .ر ابملياهتبلغ ادلول ال طراف املدير العام بأ سامء وعناوين سلطاهتا اخملتصة ابلرتاث الثقايف املغمو  -2
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 23املادة 

 اجامتعات ادلول ال طراف

ىل عقد اجامتع لدلول ال طراف يف غضون الس نة اليت تيل دخول هذه التفاقية  -1 يدعو املدير العام اإ

ىل عقد اجامتع اس تثنايئ لدلول  حزي النفاذ، مث بعد ذكل مرة لك عامني عىل ال قل. كام يدعو املدير العام اإ

ذا طلبت ذكل  . أ غلبية ادلول ال طرافال طراف اإ

 .يتوىل اجامتع ادلول ال طراف حتديد وظادفه ومسؤولياته -2

 .يعمتد اجامتع ادلول ال طراف نرامه ادلاخيل -3

جيوز لجامتع ادلول ال طراف أ ن ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية، تتأ لف من خرباء ترحشهم  -4

 .يف العادل وحتقيق التوازن املنشود بني اجلنسنيادلول ال طراف، مع مراعاة مبدأ  التوزيع اجلغرا

تتوىل الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام عىل النحو امللمئ مبساعدة اجامتع ادلول ال طراف  -5

 يف املسادل ذات الطابع العلمي أ و التقين فامي خيص تطبيق "القواعد".

 24املادة 

 أ مانة التفاقية

 .مسؤول عن وظادف أ مانة هذه التفاقية يكون املدير العام - 1

 : تشمل واجبات ال مانة ما ييل - 2

 ؛23من املادة  1أ ( تنرمي اجامتعات ادلول ال طراف املذكورة يف الفقرة )

ىل ادلول ال طراف من أ دل تنفيذ قرارات اجامتعات ادلول ال طراف)  .ب( تقدمي املساعدة اللزمة اإ

 25املادة 

 للمنازعاتالتسوية السلمية 

أ ي نزاع ينشأ  بني دولتني أ و أ كرث من ادلول ال طراف بشأ ن تفسري أ و تطبيق هذه التفاقية،  - 1

 .جيب أ ن يكون حمل ملفاوضات جتري حبسن نية أ و ل ي وس يةل تسوية سلمية أ خرى ختتارها ادلول

حا ة الزن  - 2 ىل اليونسكو يف حا ة فشل املفاوضات يف تسوية الزناع خلل أ دل معقول، جيوز اإ اع اإ

 .للوساطة، وذكل ابلتفاق فامي بني ادلول ال طراف املعنية
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ىل تسوية عن طريق الوساطة،  - 3 ىل الوساطة، أ و يف حا ة عدم التوصل اإ ويف حا ة عدم اللجوء اإ

تطبق ال حاكم اخلاصة بتسوية املنازعات املنصوص علهيا يف اجلزء اخلامس عرش من اتفاقية ال مم املتحدة 

جراء التعديلت الرضورية، عىل أ ي نزاع ينشأ  بني دول أ طراف يف هذه لقا نون البحار، وذكل بعد اإ

التفاقية بشأ ن تفسري التفاقية أ و تطبيقها، سواء أ اكنت هذه ادلول أ و مل تكن أ طرافا يف اتفاقية ال مم املتحدة 

 .لقانون البحار

جراء ختتاره دو ة طرف يف هذه التفاقية، ينطبق عىل تسوية املنازعات مبوجب هذه املادة أ ي  - 4 اإ

ذا اكنت هذه ادلو ة الطرف 287ويف اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار مبوجب املادة  ل اإ دلى  -مهنا، اإ

لهيا، أ و يف أ ي وقت لحق قد اختارت  -التصديق عىل هذه التفاقية أ و قبولها أ و املوافقة علهيا أ و الانضامم اإ

آخر وفقا ل جراء أ  .لغرض تسوية املنازعات الناش ئة عن تطبيق هذه التفاقية 287لامدة اإ

حيق ل ي دو ة طرف يف هذه التفاقية وليست طرفا يف اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار، دلى  - 5

لهيا أ و يف أ ي وقت لحق، أ ن ختتار،  التصديق عىل هذه التفاقية أ و قبولها أ و املوافقة علهيا أ و الانضامم اإ

علن مكتوب، أ سلواب أ و أ كرث من ال ساليب املنصوص علهيا يف الفقرة  من  287من املادة  1مبوجب اإ

عىل ذكل  287اتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار لتسوية املنازعات مبقتىض هذه املادة. وتنطبق املادة 

آخر ساري املفعول. الإعلن وكذكل عىل أ ي نزاع تكون هذه ادلو ة طرفا فيه ويكون غري مشمول ابإ  علن أ

ول غراض التوفيق والتحكمي، طبقا للمرفقني اخلامس والسابع لتفاقية ال مم املتحدة لقانون البحار، جيوز 

من املرفق اخلامس  2لدلو ة املعنية أ ن تعني موفقني أ و حممكني تدرج أ سامهمه يف القوامئ املذكورة يف املادة 

 .ن أ دل تسوية املنازعات الناش ئة عن هذه التفاقيةمن املرفق السابع، م 2ويف املادة 

 26املادة 

لهيا  التصديق عىل التفاقية أ و قبولها أ و املوافقة علهيا أ و الانضامم اإ

 .تكون هذه التفاقية حمل للتصديق أ و القبول أ و املوافقة من دانب ادلول ال عضاء يف اليونسكو -1

 : تكون هذه التفاقية حمل للنضامم -2

حدى ) أ ( من دانب ادلول اليت ليست أ عضاء يف اليونسكو ولكهنا أ عضاء يف ال مم املتحدة أ و يف اإ

الواكلت املتخصصة يف منرومة ال مم املتحدة أ و الواك ة ادلولية للطاقة اذلرية، وكذكل من دانب ادلول 
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دعوها املؤمتر العام ال طراف يف النرام ال سايس حملمكة العدل ادلولية أ و من دانب أ ي دو ة أ خرى ي

ىل هذه التفاقية؛  لليونسكو للنضامم اإ

ب( من دانب ال قالمي املمتتعة ابحلمك اذلايت ادلاخيل الاكمل، واملعرتف لها بتكل الصفة من دانب )

( واليت لها 15) 1514ال مم املتحدة، ولكهنا مل حتصل عىل الاس تقلل الاكمل طبقا لقرار امجلعية العامة رمق 

ىل املعاهدات اختصا ص فامي يتعلق ابملسادل اليت حتمكها هذه التفاقية، مبا يف ذكل الاختصاص ابلنضامم اإ

 .املتعلقة بتكل املسادل

 .تودع الواثدق املتعلقة ابلتصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم دلى املدير العام -3

 27املادة 

 دخول التفاقية حزي النفاذ

لهيا  تدخل هذه التفاقية يداع الوثيقة العرشين املشار اإ حزي النفاذ بعد انقضاء ثلثة أ شهر من اترخي اإ

، ويكون ذكل قارصا عىل ادلول أ و ال قالمي العرشين اليت أ ودعت واثدقها. وتدخل حزي النفاذ 26يف املادة 

يداع تكل  ادلول أ و ال قالمي ابلنس بة للك من ادلول أ و ال قالمي ال خرى بعد انقضاء ثلثة أ شهر من اترخي اإ

 .واثدقها

 28املادة 

 الإعلانت املتعلقة ابملياه ادلاخلية

جيوز مجليع ادلول وال قالمي عند القيام ابلتصديق عىل هذه التفاقية أ و قبولها أ و املوافقة علهيا أ و 

لهيا أ و يف أ ي وقت لحق أ ن تعلن أ ن "القواعد" سوف تطبق عىل املياه ادلاخلية ذات  الطابع الانضامم اإ

 .غري البحري

 29املادة 

 قيود تطبيق التفاقية عىل املس توى اجلغرايف

لهيا،  جيوز لدلول أ و ال قالمي، وقت التصديق عىل هذه التفاقية أ و قبولها أ و املوافقة علهيا أ و الانضامم اإ

ها ادلاخلية أ و أ ن تعلن دلى هجة الإيداع أ ن هذه التفاقية لن تنطبق عىل أ جزاء معينة من أ راضهيا أ و مياه 

ىل الإدلء  ال رخبيلية أ و مياهها الإقلميية البحرية، وجيب علهيا أ ن حتدد يف الإعلن ال س باب اليت دعهتا اإ

بذكل الإعلن. وعىل هذه ادلو ة أ ن تعمل، قدر الإماكن ويف أ رسع وقت ممكن، عىل هتيئة الرروف اليت 
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علهنا، وأ ن تسحب، حتقيقا ذلكل الغرض، يف ظلها ميكن تطبيق هذه التفاقية عىل املناطق احمل ددة يف اإ

علهنا بشلك اكمل أ و جزيئ مبجرد أ ن يتحقق ذكل  .اإ

 30املادة 

 التحفرات

بداء حتفرات عىل هذه التفاقية29ابس تثناء املادة   .، ل جيوز اإ

 31املادة 

 التعديلت

دخال تعديلت علهي -1 ا، مبوجب رسا ة مكتوبة جيوز ل ي دو ة طرف يف هذه التفاقية أ ن تقرتح اإ

ذا وردت يف  ىل املدير العام؛ ويقوم املدير العام بتوزيع هذه الرسا ة عىل مجيع ادلول ال طراف. واإ توهجها اإ

جيابية عىل هذا الطلب من نصف ادلول ال طراف عىل  غضون س تة أ شهر من اترخي هذا التوزيع ردود اإ

جامتع التايل لدلول ال طراف ملناقش ته والنرر يف ال قل، فاإن املدير العام يعرض هذا الاقرتاح عىل الا

 .اعامتده

 .تعمتد التعديلت بأ غلبية ثليث ادلول ال طراف احلارضة واملشرتكة يف التصويت -2

مىت اعمتدت التعديلت املقرتحة عىل هذه التفاقية، فاإهنا ختضع لتصديق ادلول ال طراف أ و  -3

 .قبولها أ و موافقهتا أ و انضامهما

دخالها عىل هذه التفاقية انفذة فقط ابلنس بة لدلول ال طراف اليت ت  -4 صبح التعديلت اليت يمت اإ

يداع ثليث ادلول  لهيا، بعد انقضاء ثلثة أ شهر من اترخي اإ صدقت علهيا أ و قبلهتا أ و وافقت علهيا أ و انضمت اإ

لهيا يف الفقرة  التعديل انفذا ابلنس بة للك من من هذه املادة. وبعد ذكل يصبح  3ال طراف الواثدق املشار اإ

ليه بعد ميض ثلثة أ شهر  ادلول أ و ال قالمي اليت قامت ابلتصديق عليه أ و قبوهل أ و املوافقة عليه أ و الانضامم اإ

يداع ذكل الطرف لوثيقة التصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم  .من اترخي اإ

 هذه التفاقية بعد اترخي دخول التعديلت حزي تعترب لك ادلول أ و ال قالمي اليت تصبح أ طرافا يف -5

 :من هذه املادة، ما مل تعرب عن نية خمتلفة 4النفاذ طبقا للفقرة 

 أ ( أ طرافا يف هذه التفاقية بصيغهتا املعد ة؛)

 .ب( أ طرافا يف التفاقية غري املعد ة فامي يتعلق بأ ي دو ة طرف غري ملزمة ابلتعديل)
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 32املادة 

 الانسحاب

خطار مكتوب يوده عىل املدير العام -1  .جيوز لدلو ة الطرف أ ن تنسحب من هذه التفاقية مبوجب اإ

يصبح الانسحاب انفذا بعد انقضاء اثين عرش شهرا من اترخي تلقي الإخطار، ما مل حيدد يف هذا  -2

 .الإخطار اترخي لحق للنسحاب

لوفاء جبميع الالزتامات املنصوص ل يؤثر الانسحاب بأ ي حال عىل واجب أ ي دو ة طرف يف ا -3

 .علهيا يف هذه التفاقية واليت تعترب ملزتمة هبا مبوجب القانون ادلويل بصورة مس تقةل عن هذه التفاقية

 33املادة 

 "القواعد"

ىل هذه التفاقية تعترب منطوية  شارة اإ تشلك "القواعد" امللحقة هبذه التفاقية جزءا ل يتجزأ  مهنا. وأ ي اإ

ىل "القواعد" املذكورة، ما مل ينص رصاحة عىل خلف ذكلعىل الإش  .ارة اإ

 34املادة 

 التسجيل دلى منرمة ال مم املتحدة

من ميثاق ال مم املتحدة، س يجري تسجيل هذه التفاقية دلى أ مانة منرمة ال مم  102طبقا للامدة 

 .املتحدة بناء عىل طلب املدير العام لليونسكو

 35املادة 

 جيةالنصوص ذات احل 

حررت هذه التفاقية ابلإس بانية والإجنلزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية، وتعترب النصوص 

 .الس تة مجيعها متساوية يف احلجية

* 

 *     * 
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 امللحق

 "القواعد" اخلاصة ابل نشطة الــيت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه

 أ ول

 مبادئ عامة

ن حامي    1القاعدة  ة الرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف موقعه ال صيل هو اخليار اذلي ينبغي اعتباره اإ

ذا  ل اإ اخليار ال ول. وبناء عىل ذكل ل يرخص بتنفيذ ال نشطة اليت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه اإ

ذا اكن الغرض اكنت متفقة مع حامية ذكل الرتاث، وعند الوفاء هبذا الرشط، جيوز الرتخيص هبذه ال   نشطة اإ

 .مهنا الإسهام بصورة ملموسة يف حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه أ و يف معرفته أ و تعزيزه

ن الاس تغلل التجاري للرتاث الثقايف املغمور ابملياه ل غراض التجارة أ و املضاربة أ و     2القاعدة  اإ

دارة تش تيته حبيث تتعذر اس تعادته، يتعارض بصورة جوهرية مع  حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه واإ

دارة سلمية. وجيب عدم الاجتار ابلرتاث الثقايف املغمور ابملياه أ و بيعه أ و رشاده أ و املقايضة عليه  شؤونه اإ

 .كسلعة جتارية

 : ول جيوز تفسري هذه القاعدة عىل أ هنا حترر ما ييل

ذات الصةل اللزمة، واليت تتطابق متاما من حيث أ ( توفري اخلدمات ال ثرية املهنية أ و اخلدمات )

 طبيعهتا وغرضها مع هذه التفاقية وختضع لرتخيص السلطات اخملتصة؛

يداع قطع الرتاث الثقايف املغمور ابملياه املنتشةل أ ثناء أ حد مرشوعات البحث اليت تتفق مع ) ب( اإ

ا عىل ال مهية العلمية أ و الثقافية للقطع املنتشةل هذه التفاقية، رشيطة أ ل يؤثر مثل هذا الإيداع تأ ثريا سلبي

ىل تش تيهتا حبيث يتعذر جتميعها؛ وأ ن يكون متفقا مع أ حاكم القاعدتني   33أ و عىل سلمهتا، وأ ل يؤدي اإ

 .؛ وأ ن خيضع لرتخيص السلطات اخملتصة34و

اه تأ ثريا سلبيا عىل هذا جيب أ ل تؤثر ال نشطة اليت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملي    3القاعدة 

 .الرتاث بدردة أ كرب مما هو رضوري لتحقيق أ هداف املرشوع

عطاء ال فضلية    4القاعدة  عند القيام بأ نشطة تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه جيب اإ

ذا اكن التنقيب أ و  لس تخدام التقنيات وأ ساليب الاس تكشاف غري املدمرة بدل من انتشال القطع. واإ
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نتشال رضوراي لغرض ادلراسات العلمية أ و للحامية الهنادية للرتاث الثقايف املغمور ابملياه، فاإن ال ساليب الا

ل أ قل دمار ممكن وأ ن تسامه يف صون بقااي الرتاث  .والتقنيات املس تخدمة جيب أ ل تسبب اإ

ياه أ ي مساس غري جيب أ ن تتجنب ال نشطة اليت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابمل     5القاعدة 

 .رضوري حبرمة الرفات البرشية أ و املواقع املقدسة

جيب تنرمي ال نشطة املتعلقة ابلرتاث الثقايف املغمور ابملياه تنرامي صارما لضامن التسجيل    6القاعدة 

 .السلمي للمعلومات الثقافية والتارخيية وال ثرية

ىل الرتاث ا    7القاعدة  لثقايف املغمور ابملياه يف موقعه ال صيل، ابس تثناء جيب تيسري وصول امجلهور اإ

دارة شؤونه  .احلالت اليت يتعارض فهيا ذكل مع حامية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه واإ

ماكنيات التعاون ادلويل يف جمال الاضطلع بأ نشطة تس هتدف الرتاث    8القاعدة  جيب تشجيع اإ

دل الفعال لعلامء الآاثر وغريمه من املهنيني اخملتصني والاس تفادة من الثقايف املغمور ابملياه بغية تعزيز التبا

 .خرباهتم

 اثنيا

 خمطط املرشوع

عداد خمطط     9القاعدة  قبل الاضطلع بأ ي نشاط يس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، جيب اإ

خضاعه للمرا جعة من قبل للمرشوع يعرض عىل السلطات اخملتصة للحصول عىل الرتخيص اللزم، واإ

 .العاملني يف اجملال املعين

 : يش متل خمطط املرشوع عىل ما ييل    10القاعدة 

 أ ( تقيمي لدلراسات السابقة أ و المتهيدية؛)

 ب( بيان للمرشوع وأ هدافه؛)

تباعها والتقنيات الواجب اس تخداهما؛)  ج( املهنجية اليت يتعني اإ

 د( المتويل املتوقع؛)

 ع لإجناز املرشوع؛هـ( ددول زمين متوق)

 و( تشكيل أ عضاء الفريق وبيان مؤهلت ومسؤوليات وخربات لك واحد مهنم؛)

 ز( وضع خطط ل عامل التحليل وال نشطة ال خرى اللحقة للعمل امليداين؛)
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 ح( برانمج لصون القطع ال ثرية واملوقع ابلتعاون الوثيق مع السلطات اخملتصة؛)

دارة شؤون)  املوقع وصيانته طوال مدة املرشوع؛ ط( س ياسة خاصة ابإ

 ي( برانمج للتوثيق؛)

 ك( س ياسة للسلمة؛)

 ل( س ياسة للبيئة؛)

 م(ترتيبات للتعاون مع املتاحف وغريها من املؤسسات ولس امي املؤسسات العلمية؛)

عداد التقارير؛)  ن( اإ

يداع احملفوظات، مبا يف ذكل قطع الرتاث الثقايف املغمور ابملي)  اه اليت نقلت من ماكهنا؛س( اإ

 .ع( برانمج مطبوعات)

تنفذ ال نشطة اليت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه وفقا خملطط املرشوع اذلي     11القاعدة 

 .وافقت عليه السلطات اخملتصة

عندما حتدث اكتشافات غري متوقعه أ و يطرأ  تغيري عىل الرروف، جيب أ ن يعاد النرر     12القاعدة 

 .يف خمطط املرشوع وأ ن يعدل مبوافقة السلطات اخملتصة

يف حالت الطوارئ أ و الاكتشافات العارضة، جيوز الرتخيص ابلضطلع بأ نشطة   13القاعدة 

عداد خمطط للمرشوع، وذكل توخيا محلايته، ويتضمن ذكل  تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، دون اإ

 .شطة الصون لفرتة زمنية قصرية لس امي مهنا ما يكفل حتقيق اس تقرار املوقعاختاذ التدابري أ و الاضطلع بأ ن 

 اثلثا

 ال عامل المتهيدية

لهيا يف القاعدة     14القاعدة  جراء تقيمي يس هتدف  10تش متل ال عامل المتهيدية املشار اإ )أ ( عىل اإ

ومدى تعرضهام للرضر نتيجة للمرشوع  تقدير أ مهية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه والبيئة الطبيعية احمليطة به

ماكنية احلصول عىل بياانت من شأ هنا أ ن حتقق أ هداف املرشوع  .املقرتح، وتقدير اإ

يش متل التقيمي أ يضا عىل دراسات أ ساس ية لل د ة التارخيية وال ثرية املتاحة، وللخصادص    15القاعدة 

آاثر هتدد يف ال دل الطويل اس تقرار ال ثرية والبيئية للموقع، وما ميكن أ ن ينجم عن أ ي تدخل حم  متل من أ

 .الرتاث الثقايف املغمور ابملياه املس هتدف هبذه ال نشطة
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 رابعا

 هدف املرشوع ومهنجيته وتقنياته

جيب أ ن تكون املهنجية املتبعة ملمئة ل هداف املرشوع، وأ ن تس تخدم تقنيات تكفل     16القاعدة 

 .قعقدر الإماكن عدم حدوث اضطراب يف املو 

 خامسا

 المتويل

ىل     17القاعدة  ابس تثناء احلالت اليت يكون فهيا الرتاث الثقايف املغمور ابملياه يف حادة عادةل اإ

جناز مجيع املراحل احملددة يف خمطط  امحلاية، جيب أ ن يمت سلفا ضامن متويل اكف للنشاط، مبا يكفل اإ

عداد التقارير عهنا وتوزيعهااملرشوع، مبا يف ذكل مرحةل صون القطع املنتشةل وتوثيق   .ها وحفرها، واإ

جيب أ ن يتضمن خمطط املرشوع دليل واحضا عىل القدرة عىل متويل املرشوع حىت      18القاعدة 

 .الهناية، مثل تقدمي س ندات ضامن

جيب أ ن يتضمن خمطط املرشوع خطة للطوارئ تكفل صون الرتاث الثقايف املغمور    19القاعدة 

 .دق اخلاصة به يف حا ة حدوث أ ي انقطاع يف المتويل املتوقعابملياه والواث

 سادسا

 ددوهل الزمين -مدة املرشوع 

يمعد ددول زمين ملمئ يضمن سلفا، قبل القيام بأ ي نشاط يس هتدف الرتاث الثقايف     20القاعدة 

صون الرتاث الثقايف  املغمور ابملياه، اس تكامل مجيع املراحل احملددة يف خمطط املرشوع، مبا يف ذكل مراحل

عداد التقارير عنه ونرشها  .املغمور ابملياه املنتشل وتوثيقه وحفره واإ

جيب أ ن يتضمن خمطط املرشوع خطة للطوارئ تكفل صون الرتاث الثقايف املغمور      21القاعدة 

هناده ل ي سبب  .ابملياه والواثدق اخلاصة به يف حا ة انقطاع العمل يف املرشوع أ و اإ

 سابعا

 ختصاص واملؤهلتالا

ل حتت     22القاعدة  ل جيوز الاضطلع بأ ي نشاط يس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه اإ

آاثر خمتص ابلآاثر املغمورة ابملياه يمتتع ابملؤهلت العلمية امللمئة للمرشوع، وحبضور  رشاف ورقابة عامل أ اإ

 .هذا العامل بصورة منترمة
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مجيع أ عضاء الفريق املعين ابملرشوع ممتتعني ابملؤهلت اللزمة وأ ن جيب أ ن يكون    23القاعدة 

 .يكونوا قد أ ثبتوا كفاءهتم يف اجملالت اليت أ نيطت هبم يف املرشوع

 اثمنا

 الصون و اإدارة شؤون املوقع

يش متل برانمج الصون عىل تدابري ملعاجلة القطع ال ثرية أ ثناء تنفيذ ال نشطة اليت     24القاعدة 

ف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، وأ ثناء النقل ويف ال دل الطويل. وتنفذ أ عامل الصون طبقا للمعايري تس هتد

 .املهنية السارية

دارة شؤون الرتاث      25القاعدة  دارة شؤون املوقع عىل تدابري محلاية واإ جيب أ ن يش متل برانمج اإ

امليداين وبعد انهتاده. كام جيب أ ن يتضمن الربانمج عنرصا الثقايف املغمور ابملياه يف موقعه ال صيل أ ثناء العمل 

علم امجلهور، ويوفر وسادل معقو ة لضامن اس تقرار املوقع ومراقبته وحاميته من التدخلت  .خاصا ابإ

 اتسعا

 التوثيق

يش متل برانمج التوثيق عىل مجموعة اكمةل من الواثدق مبا يف ذكل تقرير مرحيل بشأ ن     26القاعدة 

 .طة اليت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمور ابملياه طبقا للمعايري املهنية السارية فامي خيص التوثيق ال ثريال نش

ىل مصدر قطع      27القاعدة  شارة اإ تش متل الواثدق، كحد أ دىن، عىل جسل شامل للموقع يتضمن اإ

ركت من ماكهنا أ و نقلت أ ثناء الا ضطلع ابل نشطة اليت تس هتدف الرتاث الثقايف املغمورة ابملياه اليت حم

الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، وملحرات ميدانية، وخمططات، ورسومات، وقطاعات، وصور فوتوغرافية 

 .أ و غري ذكل من وسادل التسجيل ال خرى

 عارشا

 السلمة

توضع س ياسة مناس بة لضامن سلمة وحصة أ عضاء الفريق وغريمه من العاملني يف      28القاعدة 

 .ملرشوع عىل أ ن تكون هذه اخلطة متسقة مع الرشوط النرامية واملهنية الساريةا
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 حادي عرش

 البيئة

حداث اضطراابت يف قاع البحر واحلياة البحرية     29القاعدة  تعد س ياسة بيئية ملمئة تكفل عدم اإ

 .بشلك ل موجب هل

 اثين عرش

 تقدمي التقارير

ادية طبقا للجدول الزمين احملدد يف خمطط املرشوع، وتودع يف تقدم تقارير مرحلية وهن    30القاعدة 

 .السجلت العامة اخملصصة ذلكل

 :تتضمن التقارير ما ييل     31القاعدة  

 أ ( بيان أ هداف املرشوع؛)

 ب( بيان ال ساليب والتقنيات املس تخدمة؛)

 ج( بيان النتاجئ احملرزة؛)

 مجيع مراحل النشاط؛ د( واثدق أ ساس ية ختطيطية وفتوغرافية عن)

هـ( توصيات بشأ ن صون وحفظ املوقع وأ ي قطعة من الرتاث الثقايف املغمور ابملياه نقلت من )

 ماكهنا؛

 .و( توصيات بشأ ن ال نشطة املقبةل)

 اثلث عرش

 حفظ حمفوظات املرشوع

ملرشوع يمت التفاق، قبل بدء أ ي نشاط، عىل التدابري املتعلقة حبفظ حمفوظات ا    32القاعدة 

 .وحتديد هذه التدابري يف خمطط املرشوع

حيرص قدر الإماكن، عىل الاحتفاظ مبحفوظات املرشوع، مبا يف ذكل أ ي قطعة من      33القاعدة 

الرتاث الثقايف املغمور ابملياه نقلت من ماكهنا ونسخة من مجيع الواثدق املتعلقة هبا، اكمةل ويف مجموعة واحدة 

اتحة الانت فاع هبا لل وساط العلمية وامجلهور، ومبا يضمن حفظ هذه احملفوظات. وينبغي أ ن يمت حبيث ميكن اإ
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ذكل يف أ رسع وقت ممكن، ويف همةل ل تتجاوز بأ ي حال مدة عرش س نوات من اترخي انهتاء املرشوع، 

 .وعىل النحو اذلي يتفق مع مقتضيات صون الرتاث الثقايف املغمور ابملياه

ن حمفوظات املرشوع طبقا للمعايري املهنية ادلولية السارية، وبرشط تدار شؤو     34القاعدة 

 .احلصول عىل الرتخيص اللزم من السلطات اخملتصة

 رابع عرش

 النرش

تنطوي املرشوعات عىل أ نشطة لتثقيف امجلهور ولعرض نتاجئ املرشوع عليه حيامث اكن    35القاعدة 

 .ذكل مناس با

 :دامعة للمرشوع تعد خلصة هنادية     36القاعدة 

أ ( تعلن عىل امجلهور يف أ رسع وقت ممكن، مع مراعاة دردة تعقد املرشوع والطابع الرسي أ و )

 احلساس للمعلومات؛

 .ب(  تودع يف السجلت الوطنية ذات الصةل)

، يف نسختني أ صليتني 2001صدرت يف ابريس يف هذا اليوم السادس من نومفرب/ ترشين الثاين 

رديس املؤمتر العام يف دورته احلادية والثلثني واملدير العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل حتملن توقيعي 

صدق علهيا  والثقافة، وس تودع يف حمفوظات منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، وسرتسل نسخ مم

لهيا يف املادة  ىل مجيع ادلول املشار اإ ىل منرمة 26مطابقة لل صل اإ  .ال مم املتحدة واإ

ويعترب النص املتقدم هو النص ال صيل للتفاقية اليت اعمتدها عىل النحو الواجب املؤمتر العام ملنرمة 

ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة يف دورته احلادية والثلثني املنعقدة يف ابريس واليت أ علن اختتاهما يف 

 .2001اليوم الثالث من نومفرب/ترشين الثاين 

مضاءينا يف هذا اليوم السادس من نومفرب/ترشين الثاين  ثباات ملا تقدم وقعنا ابإ  .2001واإ

 رديس املؤمتر العام                  املدير العام
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 ( بنشـر2013سبمترب  11)1434ذي القعدة   4صادر يف  1.13.95ظهـري رشيف رمق 

اخلاصة حبامية تراث الآاثر القدمية 1969ماي  6التفاقية ال وروبية املوقعة بلندن يف 
158

 

  

 امحلد هلل وحده،

 :بداخهل -الطابع الرشيف

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 : يعمل من ظهريان الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا 

 اثر القدمية؛اخلاصة حبامية تراث الآ  1969ماي   6بناء عىل التفاقية ال وروبية املوقعة بلندن يف  

ىل التفاقية املذكورة، املوقع بسرتاس بورغ يف   يداع واثدق انضامم اململكة املغربية اإ  19وعىل حمرض اإ

 ،2013يونيو 

 :أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل

ماي  6تنرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، التفاقية ال وروبية املوقعة بلندن يف  

  .ية تراث الآاثر القدميةاخلاصة حبام 1969

 (.2013سبمترب  11)1434ذي القعدة  4وحرر ابدلار البيضاء يف  

 :وقعه بالعطف

 ،رئيس الحكومة

 .اإلمضاء: عبد اإلله ابن كيران

  

 

______________ 

 20) 1435جامدى ال وىل  18بتارخي  6240يراجع نص التفاقية يف نرشة الرتمجة الرمسية للجريدة الرمسية عدد 

 (.2014مارس 

                                                           
158

 .3297( ص 2014مارس  20) 1435جامدى ال وىل  18الصادرة بتارخي  6240اجلريدة الرمسية عدد   
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Dahir n° 1.13.95 du 4 kaada 1434 (11 septembre 2013)  
portant publication de la Convention européenne faite à Londres  
le 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique159 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la 

teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention européenne faite à Londres le 6 mai 1969 pour la 

protection du patrimoine archéologique; 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments d’adhésion du Royaume du 

Maroc à la Convention précitée, fait à Strasbourg le 19 juin 2013, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la Convention 

européenne faite à Londres le 6 mai  1969 pour la protection du patrimoine 

archéologique. 

Fait à Casablanca, le 4 kaada  1434 (11 septembre 2013). 

Pour contreseing: 

Le Chef du gouvernement, 

abdel-ilah benkiran. 

* 

*     * 

CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PROTECTION 
DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente 

Convention, 

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus 

étroite entre ses membres afin notamment  de sauvegarder et de promouvoir les 

idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; 

Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 et 

notamment son article 5; 

Affirmant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la 

connaissance du passé des civilisations; 
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Reconnaissant que la responsabilité morale de la protection du patrimoine 

archéologique européen, source de l'histoire européenne la plus ancienne, 

gravement menacé de destruction tout en concernant au premier chef  l’Etat 

intéressé, incombe à l’ensemble des Etats européens; 

Considérant que le point de départ de cette protection devrait être l'application 

des méthodes scientifiques les plus rigoureuses aux recherches ou découvertes 

archéologiques en vue de préserver leur pleine signification historique et que toute 

fouille clandestine en tant que cause de destruction irrémédiable d’informations 

scientifiques doit être en conséquence rendue impossible; 

Considérant que la garantie scientifique ainsi donnée aux biens 

archéologiques: 

a- répondrait  aux intérêts des collections notamment publiques; et 

b- contribuerait à un nécessaire assainissement du marché des objets 

provenant des fouilles; 

Considérant qu’il y a lieu d’interdire les fouilles clandestines et d'instituer un 

contrôle de caractère scientifique des biens archéologiques ainsi que d’œuvrer par 

voie éducative à donner aux fouilles archéologiques toute leur signification 

scientifique; 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article 1 

Aux fins de la présente Convention, sont considérés biens archéologiques les 

vestiges, et les objets ou toutes autres traces  de manifestations humaines, 

constituant un témoignage d’époques et de civilisations dont la principale ou une 

des principales sources d’information scientifique est assurée par des fouilles ou 

par des découvertes. 

Article 2 

Afin d’assurer la protection des gisements et ensembles recelant des biens 

archéologiques, chaque Partie contractante s’engage à prendre, dans la mesure du 

possible, les dispositions nécessaires en vue de: 

a- délimiter et protéger les sites et ensembles d’intérêt archéologique; 

b- constituer des zones de réserve pour la conservation de témoignages 

matériels à fouiller par des générations futures d’archéologues. 

Article 3 

Pour garder aux fouilles archéologiques dans les sites, ensembles et zones 

désignés conformément à l’article 2 de la présente Convention toute leur 

signification scientifique, chaque Partie contractante s’engage, dans la mesure du 

possible, à: 

a- interdire et réprimer les fouilles clandestines; 

b- prendre toutes mesures utiles afin que l’exécution de fouilles 

archéologiques ne soit confiée qu’à des personnes qualifiées et après autorisation 

spéciale; 



179
 

c- assurer le contrôle et la conservation des résultats obtenus. 

Article 4 

1- Chaque Partie contractante s'engage, pour faciliter l’étude et la diffusion de 

la connaissance des découvertes de biens archéologiques, à adopter toutes 

dispositions pratiques possibles en vue de la publication scientifique des résultats 

des fouilles et des découvertes, laquelle doit être rapide et intégrale. 

2-  En outre, chaque Partie contractante étudiera les moyens de: 

a- recenser les biens archéologiques nationaux publics et, si possible, privés; 

b- réaliser un catalogue scientifique des biens archéologiques nationaux 

publics et, si possible, privés. 

Article 5 

Eu égard aux objectifs scientifiques, culturels et éducatifs de la présente 

Convention, chaque Partie contractante s’engage à: 

a- faciliter la circulation des biens archéologiques pour des buts scientifiques, 

culturels et éducatifs; 

b- favoriser les échanges d’information sur: 

i) les biens archéologiques; 

ii) les fouilles licites et illicites, 

entre institutions scientifiques, musées et services nationaux compétents; 

c- mettre tout en œuvre pour porter à la connaissance des instances 

compétentes de l’Etat d’origine, Partie contractante à cette Convention, toute offre 

suspecte de provenance de fouilles clandestines ou de détournement de fouilles 

officielles et toutes précisions nécessaires à son sujet; 

d- entreprendre une action éducative en vue d’éveiller et de développer auprès 

de l’opinion publique une conscience de la valeur des biens archéologiques pour la 

connaissance du passé des civilisations et du péril que représentent pour ce 

patrimoine les fouilles incontrôlées. 

Article 6 

1- Chaque Partie contractante s'engage à prendre, suivant les besoins, les 

mesures de collaboration les plus opportunes, afin que la circulation internationale 

des biens archéologiques ne porte atteinte en aucune manière à l’action de 

protection des éléments culturels et scientifiques liés à ces biens. 

2- Chaque Partie contractante s’engage, plus spécialement: 

a- en ce qui concerne les musées et les autres Institutions similaires dont la 

politique d’achats est soumise au contrôle de l'Etat, à prendre les mesures 

nécessaires afin que ceux-ci n’acquièrent pas des biens archéologiques suspects, 

pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines ou de détournement de 

fouilles officielles; 

b- pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d’une 

Partie contractante, mais dont la politique d’achats n’est pas soumise au contrôle de 

l’Etat: 
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i) à leur transmettre le texte de la présente Convention, et 

ii) n’épargner aucun effort pour obtenir l’adhésion desdits musées et 

institutions aux principes exprimés au paragraphe précédent; 

c- à restreindre, autant que possible, par une action d’éducation, 

d’information, de vigilance et de coopération, le mouvement des biens 

archéologiques suspects, pour un motif précis, de provenir de fouilles clandestines 

ou de détournement de fouilles officielles. 

Article 7 

En vue d’assurer l’application du principe de coopération pour la protection 

du patrimoine archéologique qui est à la base de la présente Convention, chaque 

Partie contractante, dans le cadre des engagements pris aux termes de la présente 

Convention, s’engage à prendre en considération tout problème portant sur des 

données d’identification et d’authentification soulevé par une autre Partie 

contractante et à coopérer activement dans les limites de sa législation nationale. 

Article 8 

Les mesures prévues par la présente Convention ne peuvent pas constituer une 

limitation au commerce et à la propriété licites des objets archéologiques, ni 

affecter le régime juridique relatif à la transmission de ces objets. 

Article 9 

Chaque Partie contractante notifiera en temps voulu au Secrétaire Général du 

Conseil de l’Europe les mesures qu’elle aura pu prendre touchant l’application des 

dispositions de la présente Convention. 

Article 10 

1- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du 

Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification 

ou d’acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. 

2- La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du 

troisième instrument de ratification ou d’acceptation. 

3- Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou 

l’acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de 

ratification ou d’acceptation. 

Article 11 

1- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention: 

a- tout Etat non membre du Conseil de l’Europe qui est Partie contractante à la 

Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954, pourra 

adhérer à la présente Convention; 

b- le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre 

Etat non membre à adhérer à la présente Convention. 

2- L’adhésion s’effectuera par le dépôt près le Secrétaire Général du Conseil 

de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date 

de son dépôt. 
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Article 12 

1- Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment du dépôt de 

son instrument de ratification ou d’acceptation, ou tout Etat adhérent, au moment 

du dépôt de son instrument d'adhésion, peut désigner le ou les territoires auxquels 

s’appliquera la présente Convention. 

2- Tout Etat signataire, au moment du dépôt de son instrument de ratification 

ou d’acceptation, ou à tout autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adhérent, 

au moment du dépôt de son instrument d'adhésion ou à tout autre moment par la 

suite, peut étendre l’application de la présente Convention, par déclaration adressée 

au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la 

déclaration et dont il assure les relations Internationales ou pour lequel il est 

habilité à stipuler. 

3- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, 

en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions 

prévues par l’article 13 de la présente Convention. 

Article 13 

1- La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. 

2- Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la 

présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil 

de l’Europe. 

3- La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la 

notification par le Secrétaire Général. 

Article 14 

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du 

Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: 

a- toute signature; 

b- le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion; 

c- toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à 

son article 10; 

d- toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 

3 de l'article12; 

e- toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 et la 

date à laquelle la dénonciation prendra effet. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la 

présente Convention. 

Fait à Londres, le 6 mai 1969, en français et en anglais, les deux textes faisant 

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil 

de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie 

certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. 
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 ( 2013نومفرب  19) 1435من حمرم  15صادر يف  1.13.112ظهري رشيف رمق 

 اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف،  بنرش

2005أ كتوبر  20املوقعة بباريس يف 
160

 

 امحلد هلل وحده،

 بداخهل: -الطابع الرشيف

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 ف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا:يعمل من ظهريان الرشي

 ؛2005أ كتوبر  20بناء عىل اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف، املوقعة بباريس يف 

يداع واثدق مصادقة اململكة املغربية عىل التفاقية املذكورة، املوقع بباريس يف  يونيو  4وعىل حمرض اإ

2013، 

 أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل:

تنرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف، 

 .2005أ كتوبر  20املوقعة بباريس يف 

 (.2013نومفرب  19) 1435من حمرم  15وحرر ابدلار البيضاء يف 

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

 االمضاء: عبد االله ابن كيران.

* 

*      * 

 فاقية حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايفات

ن املؤمتر العام ملنرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، املنعقد يف ابريس من  ىل  3اإ ترشين  21اإ

 يف دورته الثالثة والثلثني، 2005ال ول/ أ كتوبر 

ذ يؤكد  أ ن التنوع الثقايف هو مسة ممزية للبرشية، اإ
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 .3997( ص 2014أ بريل  14) 1435جامدى الآخرة  14لصادرة بتارخي ا 6247اجلريدة الرمسية عدد   
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عزازه واحملافرة عليه لفاددة امجليع،أ ن التنوع ا ويدرك  لثقايف يشلك ترااث مشرتاك للبرشية، وأ نه ينبغي اإ

أ ن التنوع الثقايف خيلق عاملا غنيا ومتنوعا يتسع فيه نطاق اخليارات املتاحة وتتعزز  ويضع يف اعتباره

س تدامة للمجمتعات فيه الطاقات البرشية والقمي الإنسانية، وأ نه يشلك من مث ركزية أ ساس ية للتمنية امل 

 والشعوب وال مم،

بأ ن التنوع الثقايف، اذلي يزدهر يف رحاب ادلميقراطية والتسامح والعدا ة الاجامتعية والاحرتام  ويذكر

 املتبادل بني الشعوب والثقافات، ل غىن عنه للسلم وال من عىل الصعيد احمليل والوطين وادلويل،

عامل  وينوه الاكمل حلقوق الإنسان وحرايته ال ساس ية املكرسة يف الإعلن بأ مهية التنوع الثقايف للإ

 العاملي حلقوق الإنسان ويف صكوك أ خرى معرتف هبا عىل الصعيد العاملي،

دماج الثقافة كعنرص اسرتاتيجي يف الس ياسات الإمنادية الوطنية وادلولية ويف  ويشدد عىل رضورة اإ

علن ال مم املتحدة بشأ ن ال لفية )هجود التعاون الإمنايئ ادلويل، عىل أ ن يراعى يف ( اذلي 2000 ذكل أ يضا اإ

 يركز بصفة خاصة عىل القضاء عىل الفقر،

أ ن الثقافة تتخذ أ شاكل خمتلفة عرب الزمان واملاكن، وأ ن هذا التنوع يتجىل يف تفرد  ويضع يف اعتباره

 ا البرشية،وتعدد الهوايت وأ شاكل التعبري الثقايف للشعوب واجملمتعات اليت تتكون مهن

بأ مهية املعارف التقليدية بوصفها مصدرا للرثاء املادي وغري املادي، ول س امي نرم معارف  ويقر

سهاهما الإجيايب يف التمنية املس تدامة، وبرضورة حاميهتا وتعزيزها بطريقة ملمئة،  الشعوب ال صلية، وابإ

، مبا تنطوي عليه من مضامني، ل س امي يف برضورة اختاذ تدابري محلاية تنوع أ شاكل التعبري الثقايف ويقر

 ال وضاع اليت تكون فهيا أ شاكل التعبري الثقايف همددة بأ ن تندثر أ و معرضة ل ن تلحق هبا أ رضار جس مية،

بأ مهية الثقافة يف حتقيق التلمح الاجامتعي بشلك عام، وبقدرهتا عىل حتسني أ وضاع النساء  وينوه

 ص،وتعزيز دورهن يف اجملمتع بشلك خا

أ ن التنوع الثقايف يعززه التداول احلر لل فاكر وتغذيه املبادلت والتفاعلت املس مترة بني  ويدرك

 الثقافات،

عىل أ ن حرية التفكري والتعبري والإعلم، وتنوع وسادل الإعلم، يكفلن ازدهار أ شاكل  ويؤكد جمددا

 التعبري الثقايف داخل اجملمتعات،

الثقايف، مبا فهيا ال شاكل التقليدية للتعبري الثقايف، يعد عامل هاما يف  بأ ن تنوع أ شاكل التعبري ويقر

 متكني ال فراد والشعوب من التعبري عن أ فاكرمه وقميهم وتشاطرها مع الآخرين،

عىل ادلور  ويؤكد جمددابأ ن التنوع اللغوي هو عنرص أ سايس من عنارص التنوع الثقايف،  ويذكر

 يف حامية وتعزيز أ شاكل التعبري الثقايف،ال سايس اذلي يؤديه التعلمي 
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ىل ال قليات  ويضع يف اعتباره أ مهية حيوية الثقافات ابلنس بة للجميع، مبا يف ذكل لل شخاص املنمتني اإ

بداع أ شاكل التعبري الثقايف التقليدية اخلاصة هبم، ونرشها  والشعوب ال صلية، واليت تتجىل يف متتعهم حبرية اإ

لهي  ا، يك ينتفعوا هبا يف حتقيق تمنيهتم،وتوزيعها والوصول اإ

ابدلور اجلوهري للتفاعل والإبداع الثقافيني، الذلين يغذاين وجيددان أ شاكل التعبري الثقايف،  وينوه

 ويعززان ادلور اذلي يؤديه العاملون يف جمال التمنية الثقافية من أ دل تقدم اجملمتع برمته،

 دة املشاركني يف الإبداع الثقايف،بأ مهية حقوق امللكية الفكرية يف مسان ويقر

بأ ن ال نشطة والسلع واخلدمات الثقافية، احلامةل للهوايت والقمي وادلللت، تتسم بطبيعة  واقتناعا منه

 مزدودة، اقتصادية وثقافية، وبأ هنا جيب أ ل تعامل من مث عىل أ هنا ذات قمية جتارية حفسب،

ذ يلحظ تطور الرسيع لتكنولوجيات املعلومات والتصال، لنئ أ ن معليات العوملة، اليت يرسها ال  واإ

اكنت ختلق ظروفا مل يس بق لها مثيل لتعزيز التفاعل بني الثقافات، فهيي تشلك أ يضا حتداي يواده التنوع 

ىل ما قد تودله من اختلل يف التوازن بني البدلان الغنية والبدلان الفقرية،  الثقايف، وخاصة ابلنرر اإ

ىل اليونسكو واملمتثةل يف ضامن احرتام تنوع الثقافات  ويضع يف اعتباره  املهمة احملددة املس ندة اإ

والتوصية بعقد التفاقات ادلولية اليت تراها رضورية لتسهيل حرية تداول ال فاكر عن طريق اللكمة 

 والصورة،

ىل أ حاكم الصكوك ادلولية اليت اعمتدهتا اليونسكو فامي يتعلق ابلتنوع الثقايف  ويشري وممارسة احلقوق اإ

 ،2001الثقافية، ول س امي الإعلن العاملي بشأ ن التنوع الثقايف لعام 

 .2005ترشين ال ول/ أ كتوبر  20هذه التفاقية يف هذا اليوم املوافق  يعمتد

 ال هداف واملبادئ التوجهيية -أ ول

 1املادة 

 ال هداف

 تمتثل أ هداف هذه التفاقية فامي ييل:

 نوع أ شاكل التعبري الثقايف،أ ( حامية وتعزيز ت  )

 ب( هتيئة الرروف اليت تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها تفاعل حرا تمرثي من خلهل بعضها بعضا؛ )

ج( تشجيع احلوار بني الثقافات لضامن قيام مبادلت ثقافية أ وسع نطاقا وأ كرث توازاًن يف العامل دعام  )

شاعة لثقافة السل  م؛للحرتام بني الثقافات واإ
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د( تعزيز التواصل الثقايف هبدف تمنية التفاعل بني الثقافات بروح من احلرص عىل مد اجلسور بني  )

 الشعوب؛

هـ( تشجيع احرتام تنوع أ شاكل التعبري الثقايف وزايدة الوعي بقميته عىل املس توى احمليل والوطين  )

 وادلويل؛

ية ابلنس بة مجليع البدلان، وابل خص للبدلان و( جتديد التأ كيد عىل أ مهية الصةل بني الثقافة والتمن  )

النامية، ومساندة ال نشطة املضطلع هبا عىل الصعيدين الوطين وادلويل لضامن الاعرتاف ابلقمية احلقيقية لهذه 

 الصةل؛

ز( الاعرتاف ابلطبيعة املمتزية لل نشطة والسلع واخلدمات الثقافية بوصفها حامةل للهوايت والقمي  )

 وادلللت؛

ح( جتديد التأ كيد عىل حق ادلول الس يادي يف مواصةل واعامتد وتنفيذ الس ياسات والتدابري اليت  )

 تراها ملمئة محلاية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف عىل أ راضهيا؛

ط( توطيد التعاون والتضامن ادلوليني بروح من الرشاكة، ول س امي من أ دل الهنوض بقدرات  )

 عىل حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف.البدلان النامية 

 2املادة 

 املبادئ التوجهيية

 . مبدأ  احرتام حقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية1

لن يتس ىن حامية التنوع الثقايف وتعزيزه ما مل تمكفل حقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية، مثل حرية 

فراد  ماكنية اختيار أ شاكل التعبري الثقايف. ول جيوز ل حد التذرع التعبري والإعلم والتصال، وما مل تكفل لل  اإ

بأ حاكم هذه التفاقية لنهتاك حقوق الإنسان واحلرايت ال ساس ية املكرسة يف الإعلن العاملي حلقوق 

 الإنسان أ و املكفو ة مبوجب القانون ادلويل أ و لتقليص نطاقها.

 . مبدأ  الس يادة2 

مم املتحدة ومبادئ القانون ادلويل، حبق س يادي يف اعامتد تدابري تمتتع ادلول، وفقا مليثاق ال  

 وس ياسات محلاية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف عىل أ راضهيا.

 . مبدأ  تساوي مجيع الثقافات يف الكرامة ويف اجلدارة ابلحرتام3
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، مبا فهيا ثقافات تفرتض حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف الاعرتاف بأ ن مجيع الثقافات

ىل ال قليات وثقافات الشعوب ال صلية، متساوية يف الكرامة ويف اجلدارة ابلحرتام.  ال شخاص املنمتني اإ

 . مبدأ  التضامن والتعاون ادلوليني4

ينبغي أ ن يس هتدف التضامن والتعاون ادلوليان متكني مجيع البدلان، ول س امي البدلان النامية، من 

ادل التعبري الثقايف اخلاصة هبا، مبا فهيا صناعاهتا الثقافية سواء اكنت انش ئة أ و راخسة، اس تحداث وتعزيز وس

 وذكل عىل الصعيد احمليل والوطين وادلويل.

 . مبدأ  تاكمل اجلوانب الاقتصادية والثقافية للتمنية5

تقل أ مهية عن جوانهبا ملا اكنت الثقافة أ حد احملراكت الرديس ية للتمنية، فاإن اجلوانب الثقافية للتمنية ل 

فراد والشعوب حق أ سايس يف املشاركة فهيا والمتتع هبا.  الاقتصادية، ولل 

 . مبدأ  التمنية املس تدامة6

فراد واجملمتعات. وتعد حامية التنوع الثقايف وتعزيزه واحلفاظ عليه  يشلك التنوع الثقايف ثروة نفيسة لل 

 ال جيال احلارضة واملقبةل.رشطا أ ساس يا لتحقيق التمنية املس تدامة لصاحل 

منصف7  . مبدأ  الانتفاع امل

منصف بطادفة غنية ومتنوعة من أ شاكل التعبري الثقايف الآتية من لك أ حناء العامل،  ن الانتفاع امل اإ

 وانتفاع الثقافات بوسادل التعبري والنرش، هام عاملن أ ساس يان للرتقاء ابلتنوع الثقايف وتشجيع التفامه.

 تاح والتوازن. مبدأ  الانف 8

ينبغي لدلول، دلى اعامتد أ ي تدابري دلمع تنوع أ شاكل التعبري الثقايف، أ ن تسعى، ابلصورة امللمئة، 

ىل تشجيع الانفتاح عىل الثقافات ال خرى يف العامل، وأ ن تضمن اتفاق تكل التدابري مع ال هداف اليت  اإ

 تتوخاها هذه التفاقية.

 نطاق التطبيق -اثنيا 

 3املادة 

 اق التطبيقنط

تطبق هذه التفاقية عىل ما تعمتده ال طراف من س ياسات وتدابري تتعلق حبامية وتعزيز تنوع أ شاكل 

 التعبري الثقايف.
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 التعاريف -اثلثا 

 4املادة 

 التعاريف

 ل غراض هذه التفاقية، مت التفاق عىل ما ييل:

 . التنوع الثقايف1

ل اليت تعرب هبا امجلاعات واجملمتعات عن ثقافاهتا. وأ شاكل يقصد بعبارة "التنوع الثقايف" تعدد ال شاك

 التعبري هذه يمت تناقلها داخل امجلاعات واجملمتعات وفامي بيهنا.

ثراده ونقهل  ول يتجىل التنوع الثقايف فقط من خلل تنوع أ ساليب التعبري عن الرتاث الثقايف للبرشية واإ

بداع أ شاكل التعبري الفين  بواسطة أ شاكل التعبري الثقايف املتنوعة، بل يتجىل أ يضا من خلل تنوع أ مناط اإ

نتاهجا ونرشها وتوزيعها والمتتع هبا، أ اي اكنت الوسادل والتكنولوجيات املس تخدمة يف ذكل.  واإ

 . املضمون الثقايف2

وايت يقصد بعبارة "املضمون الثقايف" املعاين الرمزية وال بعاد الفنية والقمي الثقافية املس متدة من اله

 الثقافية أ و املعربة عهنا.

 . أ شاكل التعبري الثقايف3

بداع ال فراد وامجلاعات واجملمتعات  يقصد بعبارة "أ شاكل التعبري الثقايف" أ شاكل التعبري الناش ئة عن اإ

 واحلامةل ملضمون ثقايف.

 . ال نشطة والسلع واخلدمات الثقافية4

" ال نشطة والسلع واخلدمات اليت يتبني، دلى يقصد بعبارة "ال نشطة والسلع واخلدمات الثقافية

النرر يف صفهتا أ و أ وده اس تعاملها أ و غايهتا احملددة، أ هنا جتسد أ و تنقل أ شاكل للتعبري الثقايف، برصف 

نتاج السلع  النرر عن قميهتا التجارية. وقد تكون ال نشطة الثقافية غاية يف حد ذاهتا، أ و قد تسهم يف اإ

 واخلدمات الثقافية.

 . الصناعات الثقافية5

يقصد بعبارة "الصناعات الثقافية" الصناعات اليت تنتج وتوزع السلع واخلدمات الثقافية مبعناها املعرف 

 أ عله. 4يف الفقرة 
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 . الس ياسات والتدابري الثقافية6

يقصد بعبارة "الس ياسات والتدابري الثقافية" الس ياسات والتدابري اليت لها صةل ابلثقافة، عىل 

ىل ا ما تريم اإ ما تركز عىل الثقافة يف حد ذاهتا، واإ ملس توى احمليل أ و الوطين أ و الإقلميي أ و ادلويل، واليت اإ

بداع  فراد أ و امجلاعات أ و اجملمتعات، ويشمل ذكل اإ ممارسة تأ ثري مبارش عىل أ شاكل التعبري الثقايف لل 

نتاهجا ونرشها وتوزيعها والا  نتفاع هبا.ال نشطة والسلع واخلدمات الثقافية واإ

 . امحلاية7

ىل حفظ تنوع أ شاكل التعبري الثقايف وصونه والارتقاء به.  يقصد بلكمة "امحلاية" اعامتد تدابري تريم اإ

 والفعل "حيمي" يعين اعامتد مثل هذه التدابري.

 . التواصل الثقايف8

ماكنية توليد أ شاكل يقصد بعبارة "التواصل الثقايف" وجود ثقافات خمتلفة وتفاعلها بشلك متاكئف، مع  اإ

 تعبري ثقايف مشرتكة من خلل احلوار والاحرتام املتبادل.

 حقوق ال طراف و الزتاماهتا -رابعا 

 5املادة 

 القاعدة العامة فامي خيص احلقوق والالزتامات

. تؤكد ال طراف جمددا، طبقا مليثاق ال مم املتحدة ومبادئ القانون ادلويل وصكوك حقوق الإنسان 1

ف هبا عامليا، عىل حقها الس يادي يف صياغة وتنفيذ س ياساهتا الثقافية واعامتد تدابري محلاية وتعزيز تنوع املعرت 

 أ شاكل التعبري الثقايف وتوطيد التعاون ادلويل لتحقيق أ هداف هذه التفاقية.

يف . حيرص لك طرف، دلى تنفيذ س ياسات واختاذ تدابري محلاية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقا2

 عىل أ راضيه، عىل أ ن تتفق هذه الس ياسات والتدابري مع أ حاكم هذه التفاقية.

 6املادة 

 حقوق ال طراف عىل املس توى الوطين

طار س ياساته وتدابريه الثقافية، بتعريفها الوارد يف املادة 1 ، ومع 4,6. جيوز ل ي طرف أ ن يعمتد، يف اإ

ىل حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف داخل مراعاة الرروف والاحتيادات اخلاصة به، تدابري ت ريم اإ

 أ راضيه.
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 . وميكن أ ن تشمل هذه التدابري ما ييل:2

ىل حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف؛ )  أ ( تدابري تنرميية تريم اإ

أ ن جتد  ب( تدابري توفر، بطريقة ملمئة، لل نشطة والسلع واخلدمات الثقافية الوطنية فرصا تتيح لها )

بداعها  ماكهنا بني مجمل ال نشطة والسلع واخلدمات الثقافية املتوافرة عىل ال رايض الوطنية، فامي يتعلق ابإ

نتاهجا ونرشها وتوزيعها والمتتع هبا، ويشمل ذكل التدابري املتعلقة ابللغة املس تخدمة يف ال نشطة والسلع  واإ

 واخلدمات املذكورة؛

ثقافية الوطنية املس تقةل ول نشطة القطاع غري الرمسي فرص الوصول ج( تدابري توفر للصناعات ال  )

نتاج ال نشطة والسلع واخلدمات الثقافية ونرشها وتوزيعها؛ ىل وسادل اإ  الفعيل اإ

ىل تقدمي مساعدات مالية عامة؛ )  د( تدابري تريم اإ

ىل تشجيع املنرامت اليت ل تس هتدف الرحب، واملؤسسات العامة ) واخلاصة،  هـ( تدابري تريم اإ

والفنانني وغريمه من املهنيني العاملني يف جمال الثقافة، عىل تمنية وتعزيز حرية تبادل وتداول ال فاكر وأ شاكل 

 التعبري الثقايف وال نشطة والسلع واخلدمات الثقافية، وعىل حفز روح الإبداع واملبادرة التجارية يف أ نشطهتم؛

نشاء ودمع املؤسس ) ىل اإ  ات العامة ابلطريقة املناس بة؛و( تدابري تريم اإ

بداع أ شاكل التعبري الثقايف؛ ) ىل تشجيع ودمع الفنانني وسائر املشاركني يف اإ  ز( تدابري تريم اإ

ىل تعزيز تنوع وسادل الإعلم، مبا يف ذكل من خلل هيئات الإذاعة والتلفزيون  ) ح( تدابري تريم اإ

 العامة.

 7املادة 

 ثقايفتدابري لتعزيز أ شاكل التعبري ال 

ىل هتيئة بيئة يف أ راضهيا تشجع ال فراد والفئات الاجامتعية عىل القيام مبا ييل:1  . تسعى ال طراف اإ

يلء العناية  ) لهيا، مع اإ نتاهجا ونرشها وتوزيعها والوصول اإ بداع أ شاكل التعبري الثقايف اخلاصة هبم واإ أ ( اإ

الاجامتعية، مبا يف ذكل ال شخاص الواجبة للرروف والاحتيادات اخلاصة ابلنساء وبش ىت الفئات 

ىل الشعوب ال صلية؛ ىل ال قليات واإ  اذلين ينمتون اإ

ىل أ شاكل التعبري الثقايف املتنوعة اليت أ بدعت يف أ راضهيم ويف سائر بدلان العامل. )  ب( الوصول اإ
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سهام الفنانني ومجيع املشاركني يف معلية الإبدا2 ىل الاعرتاف بأ مهية اإ ع، . كام تسعى ال طراف اإ

ثراء تنوع أ شاكل التعبري  وال وساط الثقافية، واملنرامت اليت تدمع الفنانني يف معلهم، وبدورمه احملوري يف اإ

 الثقايف.

 8املادة 

 تدابري محلاية أ شاكل التعبري الثقايف

ذا اكن هناك أ وضاع خاصة 6و 5. دون املساس بأ حاكم املادتني 1 ، جيوز ل ي طرف حتديد ما اإ

التعبري الثقايف املوجودة عىل أ راضيه معرضة خلطر الانداثر أ و لهتديد خطري أ و تتطلب  تكون فهيا أ شاكل

 بصورة ما صوان عادل.

. جيوز لل طراف أ ن تتخذ مجيع التدابري امللمئة محلاية وصون أ شاكل التعبري الثقايف يف ال وضاع 2

لهيا يف الفقرة   طبقا ل حاكم هذه التفاقية. 1املشار اإ

لهيا يف املادة . حتيط ال  3 ، علام جبميع التدابري املتخذة 23طراف اللجنة ادلولية احلكومية، املشار اإ

 ملواهجة مقتضيات الوضع، وجيوز للجنة أ ن تقدم توصيات ملمئة يف هذا الصدد.

 9املادة 

 تشاطر املعلومات والشفافية

 تقوم ال طراف مبا ييل:

ىل اليونسكو لك أ ربعة أ ع ) وام تتضمن ما يلزم من املعلومات عن التدابري اليت اختذهتا أ ( تقدمي تقارير اإ

 محلاية وتعزيز أ شاكل التعبري الثقايف يف أ راضهيا وعىل املس توى ادلويل؛

 ب(  تعيني هجة اتصال مسؤو ة عن تشاطر املعلومات بشأ ن هذه التفاقية؛ )

 تعبري الثقايف.ج( تشاطر وتبادل املعلومات املتعلقة حبامية وتعزيز تنوع أ شاكل ال  )

 10املادة 

 التعلمي وتوعية امجلهور

 تقوم ال طراف مبا ييل:

دراك أ مهية حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف والارتقاء هبذا الإدراك، ول  ) أ ( التشجيع عىل اإ

ىل زايدة توعية امجلهور؛  س امي من خلل الربامج التعلميية والربامج الرامية اإ
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 ال طراف ال خرى ومع املنرامت ادلولية والإقلميية لتحقيق هدف هذه املادة؛ب( التعاون مع  )

نشاء برامج للتعلمي والتدريب  ) نتاجية عن طريق اإ بداع وتدعمي القدرات الإ ج( العمل عىل تشجيع الإ

والتبادل يف جمال الصناعات الثقافية. وينبغي تنفيذ هذه التدابري بدون أ ن يؤثر ذكل سلبيا عىل أ شاكل 

نتاج التقليدية.  الإ

 11املادة 

 مشاركة اجملمتع املدين

تقر ال طراف ابدلور ال سايس للمجمتع املدين يف حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف. وتشجع 

ىل حتقيق أ هداف هذه التفاقية.  ال طراف مشاركة اجملمتع املدين بصورة فعا ة يف هجودها الرامية اإ

 12املادة 

 ن ادلويلتعزيز التعاو 

ىل توطيد التعاون الثنايئ والإقلميي وادلويل فامي بيهنا من أ دل هتيئة الرروف املواتية  تسعى ال طراف اإ

لهيا يف املادتني  بوده خاص، بغية  17و 8لتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف، مع مراعاة ال وضاع املشار اإ

 حتقيق ما ييل عىل وده اخلصوص:

 ال طراف بشأ ن الس ياسة الثقافية؛أ ( تيسري احلوار بني  )

ب( تعزيز القدرات الاسرتاتيجية والإدارية للقطاع العام يف املؤسسات الثقافية العامة، من خلل  )

 املبادلت الثقافية املهنية وادلولية وتشاطر أ فضل املامرسات؛

وفامي بني هذه  ج( تدعمي الرشااكت مع اجملمتع املدين واملنرامت غري احلكومية والقطاع اخلاص )

 الكياانت، من أ دل تشجيع وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف؛

د( تروجي اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة وتشجيع الرشااكت من أ دل تعزيز تشاطر املعلومات  )

 والتفامه الثقايف، والهنوض بتنوع أ شاكل التعبري الثقايف؛

نتاج املش ) برام اتفاقات للإ  رتك والتوزيع املشرتك.ه( التشجيع عىل اإ
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 13املادة 

 دمج الثقافة يف س ياسات التمنية املس تدامة

ىل دمج الثقافة يف س ياساهتا الإمنادية عىل مجيع املس توايت بغية هتيئة الرروف  تسعى ال طراف اإ

تنوع املواتية لتحقيق التمنية املس تدامة، وتعمل يف هذا الإطار عىل تدعمي اجلوانب املتصةل حبامية وتعزيز 

 أ شاكل التعبري الثقايف.

 14املادة 

 التعاون من أ دل حتقيق التمنية

ىل دمع التعاون من أ دل حتقيق التمنية املس تدامة واحلد من الفقر، ول س امي فامي  تسعى ال طراف اإ

خيص الاحتيادات احملددة للبدلان النامية، بغية التشجيع عىل قيام قطاع ثقايف نش يط، وذكل ابختاذ مجةل 

 بري مهنا التدابري التالية:تدا

 أ ( تعزيز الصناعات الثقافية يف البدلان النامية من خلل ما ييل: )

نتاجية والتوزيعية يف جمال الثقافة يف البدلان النامية؛1)  ( بناء وتعزيز القدرات الإ

ىل السوق العاملية 2) ( تيسري وصول أ نشطهتا وسلعها وخدماهتا الثقافية عىل نطاق أ وسع اإ

 اكت التوزيع ادلولية؛وش ب

قلميية متكل مقومات البقاء؛3) اتحة نشوء أ سواق حملية واإ  ( اإ

( اختاذ التدابري املناس بة يف البدلان املتقدمة، لكام أ مكن، من أ دل تيسري دخول ال نشطة 4)

ىل أ راضهيا؛  والسلع واخلدمات الثقافية اخلاصة ابلبدلان النامية اإ

ىل البدلان النامية قدر ( توفري ادلمع للنشاط الإبداعي5) ، وتسهيل تنقُّل الفنانني املنمتني اإ

 الإماكن؛

( تشجيع التعاون املناسب بني البدلان املتقدمة والبدلان النامية، ول س امي يف جمايل املوس يقى 6)

 والسيامن؛

لبدلان ب( بناء القدرات من خلل تبادل املعلومات واخلربة وادلراية، وتدريب املوارد البرشية يف ا )

النامية، يف القطاعني العام واخلاص، ول س امي يف جمال القدرات الاسرتاتيجية والإدارية، ورمس الس ياسات 
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وتنفيذها، والرتوجي ل شاكل التعبري الثقايف وتوزيعها، وتمنية املرشوعات املتوسطة والصغرية والبالغة الصغر، 

 واس تخدام التكنولوجيا، وتطوير املهارات ونقلها؛

ج( نقل التكنولوجيا وادلراية من خلل اعامتد التدابري التشجيعية املناس بة، ول س امي يف جمال  )

 الصناعات واملرشوعات الثقافية؛

 د( ادلمع املايل من خلل ما ييل: )

نشاء صندوق دويل للتنوع الثقايف، كام هو منصوص عليه يف املادة 1)  ؛18( اإ

منادية رمسية، عن2) د الاقتضاء، ويشمل ذكل املساعدة التقنية حلفز ودمع ( توفري مساعدة اإ

 الإبداع؛

( أ شاكل أ خرى من املساعدة املالية اكلقروض املنخفضة الفاددة والإعاانت وغري ذكل من 3)

آليات المتويلية.  ال

 15املادة 

 طرادق التعاون

قامة رشااكت فامي بني القطاع العام والقطاع اخلاص وقطاع املنر امت اليت ل تشجع ال طراف اإ

تس هتدف الرحب، وداخل لك قطاع مهنا، من أ دل التعاون مع البدلان النامية يف تدعمي قدراهتا عىل حامية 

وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف. وعىل هذه الرشااكت التجديدية أ ن تركز، اس تجابة للحتيادات 

واملوارد البرشية والس ياسات، وعىل تبادل امللموسة للبدلان النامية، عىل مواصةل تمنية البىن ال ساس ية 

 ال نشطة والسلع واخلدمات الثقافية.

 16املادة 

 املعامةل التفضيلية للبدلان النامية

تيرس البدلان املتقدمة املبادلت الثقافية مع البدلان النامية مبنح معامةل تفضيلية، من خلل ال طر 

بدلان وسائر همنيهيا والعاملني هبا يف جمال الثقافة، وكذكل لسلعها املؤسس ية والقانونية امللمئة، لفناين هذه ال 

 وخدماهتا الثقافية.
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 17املادة 

 التعاون ادلويل يف ال وضاع اليت تكون فهيا 

 أ شاكل التعبري الثقايف معرضة لهتديد خطري

يلء العناية للبدلان النامية  عىل وده تتعاون ال طراف عىل تقدمي املساعدة لبعضها بعضا، مع اإ

لهيا يف املادة   .8اخلصوص، يف ال وضاع املشار اإ

 18املادة 

 الصندوق ادلويل للتنوع الثقايف

ليه فامي ييل ابمس "الصندوق". -1  ينشأ  مبوجب هذه التفاقية صندوق دويل للتنوع الثقايف، يشار اإ

 يشلك الصندوق كصندوق ل موال الودادع، وفقا للنرام املايل لليونسكو. -2

 أ لف موارد الصندوق من:تت -3

 أ ( املساهامت الطوعية املقدمة من ال طراف؛ )

 ب( الاعامتدات اليت خيصصها املؤمتر العام لليونسكو لهذا الغرض؛ )

ج( املساهامت أ و الهبات أ و الوصااي اليت ميكن أ ن تقدهما دول أ خرى، ومنرامت وبرامج  )

قلميية أ و دولية  أ خرى؛ والهيئات العامة أ و اخلاصة أ و منرومة ال مم املتحدة، ومنرامت اإ

 ال فراد؛

 د( أ ي فوادد مس تحقة عن موارد الصندوق؛ )

يرادات ال نشطة اليت تنرم لصاحل الصندوق؛ )  هـ( حصيةل مجع التربعات واإ

 و( أ ي موارد أ خرى جيزيها نرام الصندوق. )

 توجهيات مؤمتر ال طراف، تقرر اللجنة ادلولية احلكومية أ وده اس تعامل أ موال الصندوق بناء عىل -4

ليه يف املادة   .22املشار اإ

جيوز للجنة ادلولية احلكومية أ ن تقبل املساهامت وغريها من أ شاكل املساعدة اليت تقدم ل غراض  -5

 عامة أ و خاصة تتعلق مبرشوعات حمددة، رشيطة موافقهتا عىل هذه املرشوعات.

ىل الصندوق -6  بأ ي رشط س يايس أ و اقتصادي أ و بأ ي رشوط  ل جيوز ربط املساهامت املقدمة اإ

 أ خرى تتعارض مع أ هداف هذه التفاقية.
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ىل تقدمي مساهامت طوعية بصفة منترمة من أ دل تنفيذ هذه التفاقية. -7  تسعى ال طراف اإ

 19املادة 

 تبادل املعلومات وحتليلها ونرشها

مجع البياانت والإحصاءات توافق ال طراف عىل تبادل املعلومات وتشاطر اخلربات يف جمال  -1

ىل حامية هذا التنوع وتعزيزه.  اخلاصة بتنوع أ شاكل التعبري الثقايف وبأ فضل املامرسات الرامية اإ

آليات املتاحة يف ال مانة، مجع وحتليل ونرش لك  -2 تيرس اليونسكو، عن طريق اس تخدام ال

 املعلومات والإحصاءات وأ فضل املامرسات املتوافرة يف هذا اجملال.

نشاء بنك للبياانت املتعلقة مبختلف القطاعات والهيئات احلكومية  -3 كام تقوم اليونسكو ابإ

واملؤسسات اخلاصة، واملنرامت اليت ل تس هتدف الرحب، العامةل يف جمال أ شاكل التعبري الثقايف، وبتحديث 

 مواد هذا البنك بصفة مس مترة.

خاصة لتعزيز قدرات وخربات ال طراف اليت تقدم وتيسريا مجلع البياانت، تويل اليونسكو عناية  -4

 طلبا للحصول عىل مساعدة يف هذا اجملال.

لهيا أ حاكم املادة  -5   .9يشلكل مجع املعلومات املبينة يف هذه املادة اس تكامل للمعلومات اليت تشري اإ

 العلقة مع الصكوك ال خرى -خامسا 

 20املادة 

 تبادل، والتاكمل، وعدم التبعيةالعلقة مع الصكوك ال خرى: ادلمع امل 

تقر ال طراف بأ ن علهيا أ ن تفي بنية حس نة ابللزتامات اليت تفرضها هذه التفاقية ومجيع املعاهدات  -1

زاء املعاهدات ال خرى، فاإهنا:  ال خرى اليت تكون أ طرافا فهيا. وعليه، ودون اعتبار هذه التفاقية اتبعة اإ

 ه التفاقية واملعاهدات ال خرى اليت تكون أ طرافا فهيا؛أ ( تشجع ادلمع املتبادل بني هذ )

ب( تضع ال حاكم ذات الصةل من هذه التفاقية يف اعتبارها، دلى تفسريها وتطبيقها املعاهدات  )

 ال خرى اليت تكون أ طرافا فهيا أ و دلى ارتباطها ابلزتامات دولية أ خرى.

يعدل من حقوق ال طراف والزتاماهتا مبوجب  ل جيوز تفسري أ ي حمك يف هذه التفاقية عىل أ نه -2

 املعاهدات ال خرى اليت تكون أ طرافا فهيا.
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 21املادة 

 التشاور والتنس يق عىل الصعيد ادلويل

تلزتم ال طراف ابلرتوجي ل هداف هذه التفاقية ومبادهئا يف احملافل ادلولية ال خرى. وحتقيقا لهذه الغاية 

 الاقتضاء، واضعة هذه ال هداف واملبادئ يف اعتبارها. تتشاور ال طراف فامي بيهنا، حسب

 هيئات التفاقية -سادسا 

 22املادة 

 مؤمتر ال طراف

 ينشأ  مؤمتر لل طراف. ويكون مؤمتر ال طراف هو الهيئة اجلامعة والعليا لهذه التفاقية. -1

طار املؤمتر جيمتع مؤمتر ال طراف يف دورة عادية تعقد مرة لك س نتني، وذكل قدر الإماك  -2 ن يف اإ

ذا تلقت اللجنة ادلولية  ذا ما قرر ذكل، أ و اإ العام لليونسكو. وجيوز هل أ ن جيمتع يف دورة اس تثنادية اإ

 احلكومية طلبا بذكل من ثلث ال طراف عىل ال قل.

 يعمتد مؤمتر ال طراف نرامه ادلاخيل. -3

 تشمل همام مؤمتر ال طراف، فامي تشمهل، ما ييل: -4

 أ عضاء اللجنة ادلولية احلكومية؛أ ( انتخاب  )

ليه من اللجنة ادلولية احلكومية؛ )  ب( تلقي ودراسة تقارير ال طراف يف هذه التفاقية احملا ة اإ

ج( املوافقة عىل املبادئ التوجهيية التشغيلية اليت تعدها اللجنة ادلولية احلكومية، بناء عىل  )

 طلبه؛

جراءات يراها رضورية لتع )  زيز أ هداف هذه التفاقية.د( اختاذ أ ي اإ

 23املادة 

 اللجنة ادلولية احلكومية

لهيا  -1 طار اليونسكو جلنة دولية حكومية محلاية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف، يشار اإ تنشأ  يف اإ

 دو ة طرفا يف التفاقية ينتخهبا 18فامي ييل ابمس "اللجنة ادلولية احلكومية". وتتأ لف هذه اللجنة من ممثيل 

 .29مؤمتر ال طراف ملدة أ ربع س نوات، وذكل حاملا تدخل هذه التفاقية حزي النفاذ طبقا للامدة 

 جتمتع اللجنة ادلولية احلكومية مرة لك س نة. -2

 تعمل اللجنة ادلولية احلكومية حتت سلطة مؤمتر ال طراف ووفقا لتوجهياته وتعد مسؤو ة أ مامه. -3
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ىل -4  طرفا. 50عضوا عندما يصبح عدد ال طراف يف التفاقية  24 يرفع عدد ال عضاء يف اللجنة اإ

 جيري انتخاب أ عضاء اللجنة ادلولية احلكومية وفقا ملبدأ  التوزيع اجلغرايف املنصف ومبدأ  التناوب. -5

لهيا هذه  -6 تقوم اللجنة ادلولية احلكومية، دون الإخلل ابملسؤوليات ال خرى اليت تس ندها اإ

 لتالية:التفاقية، ابملهام ا

 أ ( الرتوجي ل هداف التفاقية وتشجيع ورصد تنفيذها؛ )

عداد مبادئ توجهيية تشغيلية لتنفيذ وتطبيق أ حاكم التفاقية وعرضها عىل مؤمتر ال طراف،  ) ب( اإ

 بناء عىل طلبه، للموافقة علهيا؛

ىل مؤمتر ال طراف مشفوعة مبلحراهتا ومب ) حا ة تقارير ال طراف يف التفاقية اإ  لخص ملضموهنا؛ج( اإ

لهيا وفقا  ) عداد توصيات ملمئة بشأ ن ال وضاع اليت تسرتعي ال طراف يف التفاقية انتباهها اإ د( اإ

 ؛8لل حاكم ذات الصةل من التفاقية، ول س امي املادة 

آليات أ خرى للتشاور من أ دل الرتوجي ل هداف هذه التفاقية ومبادهئا يف  ) جراءات وأ هـ( وضع اإ

 ية ال خرى؛احملافل ادلول 

 و( الاضطلع بأ ي هممة أ خرى يطلهبا مؤمتر ال طراف. )

جيوز للجنة ادلولية احلكومية، وفقا لنراهما ادلاخيل، أ ن تدعو يف أ ي وقت هيئات عامة أ و خاصة  -7

ىل املشاركة يف اجامتعاهتا لستشارهتم يف مسادل معينة.  أ و أ فراد اإ

 اخيل وتعرضه عىل مؤمتر ال طراف للموافقة عليه.تعد اللجنة ادلولية احلكومية نراهما ادل -8

 24املادة 

 أ مانة اليونسكو

 تقدم أ مانة اليونسكو املساعدة لهيئات التفاقية. -1

تعد ال مانة الواثدق اخلاصة مبؤمتر ال طراف وابللجنة ادلولية احلكومية ومرشوع ددول أ عامل  -2

 تقارير عن هذا التطبيق.اجامتعاهتام، وتساعد عىل تطبيق قراراهتام، وتقدم 
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 أ حاكم ختامية -سابعا 

 25املادة 

 تسوية اخللفات

يف حا ة نشوء خلف بني ال طراف يف التفاقية بشأ ن تفسري أ و تطبيق هذه التفاقية، تسعى  -1

ىل حل اخللف عن طريق التفاوض.  ال طراف املعنية اإ

ىل اتفاق عن  -2 ذا تعّذر عىل ال طراف املعنية التوصل اإ ىل اإ طريق التفاوض، فلها أ ن تسعى معا اإ

 طرف اثلث طلبا ملساعيه امحليدة أ و وساطته.

ىل تسوية اخللف  -3 يف حا ة عدم الامتس املساعي امحليدة أ و الوساطة، أ و يف حا ة عدم التوصل اإ

ىل التوفيق وفقا  عن طريق التفاوض أ و املساعي امحليدة أ و الوساطة، جيوز لل طراف املعنية اللجوء اإ

جراءات املبينة يف ملحق هذه التفاقية. وتنرر ال طراف حبسن نية يف اقرتاح جلنة التوفيق حلل  للإ

 اخللف.

جيوز ل ي طرف أ ن يعلن، دلى التصديق عىل هذه التفاقية أ و قبولها أ و املوافقة علهيا أ و  -4

لهيا أ عله. وجيو  جراءات التوفيق املشار اإ لهيا، أ نه ل يعرتف ابإ علان من هذا الانضامم اإ ز ل ي طرف أ صدر اإ

ىل املدير العام لليونسكو. خطار يوهجه اإ  النوع أ ن يسحبه يف أ ي وقت مبوجب اإ

 26املادة 

 التصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم

 من دانب ادلول ال عضاء

وفقا  ختضع هذه التفاقية لتصديق أ و قبول أ و موافقة أ و انضامم ادلول ال عضاء يف اليونسكو، -1

جراءات ادلس تورية اخلاصة بلك مهنا.  للإ

 تودع واثدق التصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم دلى املدير العام لليونسكو. -2

 27املادة 

 الانضامم

ىل هذه التفاقية مفتوحا أ مام مجيع ادلول اليت ليست أ عضاء يف اليونسكو  -1 يكون ابب الانضامم اإ

ىل  ولكهنا أ عضاء يف منرمة حدى واكلهتا املتخصصة واليت يدعوها املؤمتر العام للمنرمة اإ ال مم املتحدة أ و يف اإ

ىل التفاقية.  الانضامم اإ
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ىل هذه التفاقية مفتوحا أ يضا أ مام ال رايض اليت تمتتع ابحلمك اذلايت ادلاخيل  -2 يكون ابب الانضامم اإ

، ولكهنا مل حتصل عىل اس تقللها التام وفق قرار التام واليت تعرتف هبا منرمة ال مم املتحدة هبذه الصفة

(، واليت تمتتع ابختصاص يف املسادل اليت ختضع لهذه التفاقية، مبا يف ذكل 15 -)د 1514امجلعية العامة 

 اختصاص ادلخول يف معاهدات بصدد هذه املسادل.

 تطبق ال حاكم التالية عىل منرامت التاكمل الاقتصادي الإقلميي: -3

ىل هذه التفاقية مفتوحا أ يضا أ مام أ ي منرمة من منرامت التاكمل أ ( يك ) ون ابب الانضامم اإ

الاقتصادي الإقلميي تتقيد، رهنا بأ حاكم الفقرات التالية، تقيدا اتما بأ حاكم التفاقية شأ هنا يف 

 ذكل شأ ن ادلول ال طراف؛

ت أ طرافا بدورها يف هذه ب( عندما تصبح دو ة أ و أ كرث من ادلول ال عضاء يف مثل هذه املنرام )

التفاقية، تتفق هذه املنرمة وهذه ادلو ة العضو أ و ادلول ال عضاء عىل حتديد مسؤوليات لك 

مهنا فامي خيص الوفاء ابللزتامات اليت تفرضها علهيا هذه التفاقية. ويصبح تقامس املسؤوليات 

جراءات الإخطار املبينة يف الفقرة الفر  متام اإ عية )جـ(. ول جيوز أ ن متارس هذا انفذا بعد اإ

املنرمة وادلول ال عضاء فهيا، لكتاهام معا، احلقوق الناش ئة عن هذه التفاقية. كام أ ن منرامت 

التاكمل الاقتصادي متكل، دلى ممارسة حقها يف التصويت يف جمالت اختصاصها، عددا من 

التفاقية. ول متارس هذه  ال صوات يساوي عدد ادلول ال عضاء فهيا اليت تكون أ طرافا يف هذه

ذا مارست ادلول ال عضاء فهيا حقها هذا والعكس ابلعكس؛  املنرامت حقها يف التصويت اإ

ج( تقوم منرمة التاكمل الاقتصادي الإقلميي وادلو ة العضو أ و ادلول ال عضاء فهيا اليت اتفقت  )

حاطة ال طراف علام ابلتقامس  عىل تقامس املسؤوليات املنصوص عليه يف الفقرة الفرعية )ب( ابإ

 املقرتح، وذكل عىل النحو التايل:

( تبني هذه املنرمة عىل وده ادلقة، يف وثيقة انضامهما، تقامس املسؤوليات فامي خيص 1)

 املسادل اليت تنرمها التفاقية؛

ذا ما طرأ  أ ي تعديل لحق عىل توزيع املسؤوليات، ختطر منرمة التاكمل 2) ( اإ

هجة الإيداع بأ ي اقرتاح بتعديل توزيع هذه املسؤوليات؛ مث تقوم الاقتصادي الإقلميي 

خطار ال طراف هبذا التعديل؛  هجة الإيداع بدورها ابإ
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د( تعترب ادلول ال عضاء يف منرمة للتاكمل الاقتصادي الإقلميي، اليت تصبح أ طرافا يف التفاقية،  )

ىل املنرمة أععلن عنه حمتفرة ابلختصاص يف مجيع اجملالت اليت مل يشملها نقل لل ختصاص اإ

 رصاحة أ و أ خطرت به هجة الإيداع؛

هـ( يمقصد بعبارة "منرمة التاكمل الاقتصادي الإقلميي" أ ي منرمة تضم دول ذات س يادة،  )

لهيا هذه ادلول  حدى واكلهتا املتخصصة، نقلت اإ أ عضاء يف منرمة ال مم املتحدة أ و يف اإ

هذه التفاقية، وأعذن لها حسب ال صول، وفقا لنراهما اختصاصها يف اجملالت اليت تنرمها 

 ادلاخيل، بأ ن تصبح طرفًا يف هذه التفاقية.

 تودع وثيقة الانضامم دلى املدير العام لليونسكو. -4

 28املادة 

 هجة التصال

لهيا يف املادة   .9يمعنّيم لك طرف، دلى التصديق عىل هذه التفاقية، هجة التصال املشار اإ

 29املادة 

 بدء النفاذ

يداع الوثيقة الثلثني للتصديق 1 . تدخل هذه التفاقية حزي النفاذ بعد ميض ثلثة أ شهر عىل اترخي اإ

أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم، ويكون ذكل قارصا عىل ادلول أ و منرامت التاكمل الاقتصادي الإقلميي 

نضامهما يف ذكل التارخي أ و قبهل. وتصبح انفذة ابلنس بة اليت أ ودعت واثدق تصديقها أ و قبولها أ و موافقهتا أ و ا

يداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أ و قبوهل أ و موافقته أ و  آخر بعد ميض ثلثة أ شهر عىل اترخي اإ ل ي طرف أ

 انضاممه.

. ل غراض هذه املادة، ل تعترب أ ي وثيقة من الواثدق اليت تودعها منرامت التاكمل الاقتصادي 2

ىل الواثدق اليت س بق أ ن أ ودعهتا ادلول ال عضاء يف هذه املنرمة. الإقلميي وثيقة  تضاف اإ

 30املادة 

 النرم ادلس تورية الاحتادية أ و غري املركزية

مع الإقرار بأ ن التفاقات ادلولية تملزم ال طراف عىل حد سواء برصف النرر عن نرمها ادلس تورية، 

 دلس توري الاحتادي أ و غري املركزي:تنطبق ال حاكم التالية عىل ال طراف ذات النرام ا



201
 

أ ( فامي يتعلق بأ حاكم هذه التفاقية اليت خيضع تنفيذها للولية القانونية للسلطة الترشيعية الاحتادية  )

أ و املركزية، تكون الزتامات احلكومة الاحتادية أ و املركزية نفس الزتامات ال طراف اليت ليست 

 دول احتادية؛

م هذه التفاقية اليت خيضع تنفيذها لختصاص لك من الولايت أ و ال قالمي أ و ب( فامي يتعلق بأ حاك )

احملافرات أ و املقاطعات اليت تتأ لف مهنا ادلو ة الاحتادية، واليت ل تكون ملزمة وفقا للنرام 

طلع  ادلس توري للحتاد ابختاذ تدابري ترشيعية، تقوم احلكومة الاحتادية، عند الاقتضاء، ابإ

تصة يف هذه الولايت أ و ال قالمي أ و احملافرات أ و املقاطعات عىل هذه ال حاكم، مع السلطات اخمل 

 توصيهتا ابعامتدها.

 31املادة 

 الانسحاب

 جيوز ل ي طرف أ ن ينسحب من هذه التفاقية. -1

 يمت الإخطار ابلنسحاب مبوجب وثيقة مكتوبة تودع دلى املدير العام لليونسكو. -2

شهرا عىل اترخي تسمّل وثيقة الانسحاب. ول يؤثر هذا  12فذا بعد انقضاء يصبح الانسحاب ان -3

الانسحاب بأ ي حال من ال حوال عىل الالزتامات املالية املرتتبة عىل الطرف املنسحب حىت اترخي نفاذ 

 الانسحاب.

 32املادة 

 همام هجة الإيداع

يداع هذه التفاقية، بتبليغ ادلول ال عضاء يف املنرمة،  يقوم املدير العام لليونسكو، بوصفه هجة اإ

لهيا يف املادة  ، وكذكل منرمة 27وادلول غري ال عضاء فهيا ومنرامت التاكمل الاقتصادي الإقلميي املشار اإ

لهيا يف املادتني  يداع مجيع واثدق التصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم املشار اإ  26ال مم املتحدة، ابإ

لهيا يف املادة  ، وبواثدق الانسحاب27و  .31املشار اإ



202
 

 33املادة 

 تعديل التفاقية

ىل املدير  -1 جيوز ل ي طرف يف التفاقية أ ن يقرتح تعديلت علهيا عن طريق بلغ مكتوب يوهجه اإ

ذا حري الاقرتاح، يف غضون  ىل مجيع ال طراف. واإ العام لليونسكو. وحييل املدير العام هذه البلغات اإ

زيع البلغ، مبوافقة نصف ال طراف عىل ال قل، يتوىل املدير العام عرضه عىل س تة أ شهر من اترخي تو 

 ادلورة التالية ملؤمتر ال طراف ملناقش ته ولعامتده عند الاقتضاء.

 تمعمتد التعديلت بأ غلبية ثليث ال طراف احلارضة واملصوتة. -2

لحصول عىل تصديقها أ و قبولها تمعرض التعديلت عىل هذه التفاقية حال اعامتدها عىل ال طراف ل -3

 أ و موافقهتا أ و انضامهما.

يبدأ  نفاذ التعديلت عىل هذه التفاقية ابلنس بة لل طراف اليت صدقت علهيا أ و قبلهتا أ و وافقت  -4

يداع ثليث ال طراف الواثدق املنصوص علهيا يف  لهيا، بعد انقضاء ثلثة أ شهر عىل اترخي اإ علهيا أ و انضمت اإ

ذه املادة. أ ما بعد هذا التارخي، فاإن التعديل يصبح انفذا ابلنس بة للك طرف يصدق عليه أ و من ه 3الفقرة 

يداع هذا الطرف لوثيقة التصديق أ و  ليه بعد انقضاء ثلثة أ شهر عىل اترخي اإ يقبهل أ و يوافق عليه أ و ينضم اإ

 القبول أ و املوافقة أ و الانضامم.

املتعلقة  23عىل التعديلت اليت تدخل عىل املادة  4و 3 ل تنطبق الإجراءات احملددة يف الفقرتني -5

 بعدد ال عضاء يف اللجنة ادلولية احلكومية. فهذه التعديلت تصبح انفذة حال اعامتدها.

لهيا يف املادة  -6 قلميي املشار اإ ، تصبح طرفا يف 27تعترب أ ي دو ة، أ و منرمة للتاكمل الاقتصادي الإ

 من هذه املادة، وما مل تعرب عن نية خمالفة: 4يلت وفقا ل حاكم الفقرة هذه التفاقية بعد نفاذ التعد

 أ ( طرفًا يف التفاقية املعد ة؛ )

 ب( طرفًا يف التفاقية غري املعد ة ابلنس بة للعلقة مع أ ي طرف مل يلزتم هبذه التعديلت. )

 34املادة 

 النصوص ذات احلجية

ررت هذه التفا قية ابللغات الإس بانية والإجنلزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية، وتمعد حم

 النصوص الس تة متساوية يف احلجية.
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 35املادة 

 التسجيل

من ميثاق ال مم املتحدة، تسجل هذه التفاقية دلى أ مانة منرمة ال مم املتحدة بناء عىل  102وفقا للامدة 

 طلب املدير العام لليونسكو.

* 

*      * 

 ملحق

 اإجراءات التوفيق

 1املادة 

 جلنة التوفيق

تمشلّك جلنة للتوفيق بناء عىل طلب أ حد طريف اخللف. وتتأ لف جلنة التوفيق، ما مل يتفق طرفا 

اخللف عىل غري ذكل، من مخسة أ عضاء يعني لك طرف عضوين فهيا، ويشرتك هؤلء ال عضاء يف تعيني 

 رديس لها.

 2املادة 

 نةأ عضاء اللج 

يف اخللفات اليت تنشأ  بني أ كرث من طرفني، تقوم ال طراف ذات املصلحة الواحدة بتعيني عضوهيا يف 

اللجنة ابلتفاق فامي بيهنا. وعندما ل يشرتك طرفان أ و أ كرث من أ طراف اخللف يف مصلحة واحدة، أ و 

 لجنة بصورة مس تقةل.عندما ل تتفق ال طراف حول احتاد مصاحلها، فاإن لك طرف يعني أ عضاءه يف ال 

 3املادة 

 التعيينات

يف حال عدم قيام أ حد ال طراف بتعيني أ عضاده يف جلنة التوفيق يف غضون شهرين ابتداء من اترخي 

ذا دعاه  ضافية اإ جراء التعيينات يف غضون فرتة شهرين اإ طلب تشكيل اللجنة، يقوم املدير العام لليونسكو ابإ

ىل ذ  كل.الطرف اذلي طلب تشكيل اللجنة اإ
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 4املادة 

 رديس اللجنة

آخر أ عضاء اللجنة، يقوم املدير  ذا مل يمت اختيار رديس جلنة التوفيق يف غضون شهرين بعد تعيني أ اإ

ذا طلب منه أ حد ال طراف ذكل. ضافية اإ  العام بتعيني رديس للجنة خلل فرتة شهرين اإ

 5املادة 

 قرارات اللجنة

جراءاهتا، ما مل يتفق أ طراف تتخذ جلنة التوفيق قراراهتا بأ غلبية أ صوات  أ عضاهئا. وحتدد بنفسها اإ

 اخللف عىل غري ذكل. وتصدر اقرتاحا حلل اخللف وتعرضه عىل ال طراف للنرر فيه بنية حس نة.

 6املادة 

 عدم التفاق

 أ ي خلف ينشأ  بشأ ن اختصاص جلنة التوفيق تبت فيه تكل اللجنة.
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  (2014مارس   6) 1435دى ال وىل جام   4صادر يف   1.09.141 ظهري رشيف رمق

 اخلاصة حبامية املمتلاكت   1954الربوتوكول الثاين لتفاقية لهاي لعام بنرش 

1999مارس   26الثقافية يف حا ة نزاع مسلح، املوقع بلهاي يف 
161

 

 امحلد هلل وحده،

 : بداخهل -الطابع الرشيف 

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 : ن ظهريان الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننايعمل م

اخلاصة حبامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع   1954بناء عىل الربوتوكول الثاين لتفاقية لهاي لعام  

 ؛1999مارس    26مسلح، املوقع بلهاي يف 

يداع واثدق مصادقة اململكة املغربية عىل الربوتوكول املذكور    5، املوقع بباريس يف وعىل حمرض اإ

 ،2013ديسمرب 

 : أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل

  1954ينرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، الربوتوكول الثاين لتفاقية لهاي لعام  

 . 1999مارس    26اخلاصة حبامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح، املوقع بلهاي يف 

 (. 2014مارس    6)  1435جامدى ال وىل    4يف وحرر ابلرابط 

 : وقعه ابلعطف

 رديس احلكومة،

 .الإمضاء: عبد الإهل ابن كريان

* 
*   * 

                                                           
161

 .6962( ص 2014سبمترب  19) 1435ذو القعدة  23مكرر الصادرة بتارخي  6292اجلريدة الرمسية عدد   
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 اخلاصة 1954الربوتوكول الثاين لتفاقية لهاي لعام 

 حبامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح

آذار  26لهاي،   1999مارس/أ

ن ال طراف يف هذا الربتوك  ول،اإ

قامة نرام معزز  ىل اإ ىل حتسني حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح، واإ ذ تدرك احلادة اإ اإ

 محلاية ممتلاكت ثقافية معينة عىل وده التحديد،

وتؤكد من دديد عىل أ مهية ال حاكم املنصوص علهيا يف اتفاقية حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع 

وتشدد عىل رضورة اس تكامل تكل ال حاكم  1954مايو/أ اير  14لهاي يوم  مسلح، الصادرة يف مدينة

 بتدابري تس هتدف تعزيز تنفيذها؛

طار هذه التفاقية بوس يةل متكهنا من املشاركة  وترغب يف تزويد ال طراف السامية املتعاقدة يف اإ

نشاء اإ   جراءات ملمئة لهذه الغاية؛بصورة أ وثق يف حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح عن طريق اإ

وتضع يف اعتبارها أ ن القواعد الناظمة محلاية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح ينبغي أ ن جتاري 

 ما جيد من تطورات يف القانون ادلويل؛

وتؤكد أ ن قواعد القانون ادلويل العريف س تواصل تنرمي املسادل اليت ل تنرمها أ حاكم هذا 

 الربوتوكول،

 : اتفقت عىل ما ييلقد 

 الفصل ال ول

 مقدمة

 1املادة 

 تعاريف

 : ل غراض هذا الربوتوكول

 أ ( يقصد ب "الطرف" ادلو ة الطرف يف هذا الربوتوكول؛) 

رفت يف املادة )  من التفاقية؛ 1ب( يقصد ب "املمتلاكت الثقافية" املمتلاكت الثقافية كام عم
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املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح، الصادرة يف لهاي ج( يقصد ب "التفاقية" اتفاقية حامية )

 ؛1954مايو/ أ اير  14يوم 

 د( يقصد ب "الطرف السايم املتعاقد" ادلو ة الطرف يف التفاقية؛)

من  هذا  11و 10هـ( يقصد ب "امحلاية املعززة" نرام امحلاية املعززة املنصوص علهيا يف املادتني )

 الربوتوكول؛

حدى ال عيان اليت تسهم، حبمك طبيعهتا أ و موقعها أ و الغرض  و( يقصد) ب "الهدف العسكري" اإ

سهاما فعال يف العمل العسكري، واليت حيقق تدمريها التام أ و اجلزيئ أ و الاستيلء  مهنا أ و اس تخداهما، اإ

 علهيا أ و تعطيلها يف الرروف الساددة يف ذكل الوقت، مزية عسكرية أ كيدة؛

 املرشوع" ما يمت ابلإكراه أ و بغري ذكل من وسادل انهتاك القواعد واجبة التطبيق ز( يقصد ب "غري)

 مبوجب القانون ادلاخيل لل رض احملتةل أ و مبوجب القانون ادلويل؛

ح( يقصد ب "القامئة" القامئة ادلولية للممتلاكت الثقافية املشمو ة ابمحلاية املعززة املنصوص علهيا يف )

 ؛27من املادة  الفقرة الفرعية )ب(

 ط( يقصد ب "املدير العام"  املدير العام لليونسكو؛)

 ي( يقصد ب "اليونسكو" منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة؛)

ك( يقصد ب "الربوتوكول ال ول" بروتوكول حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح الصادر يف )

 .1954مايو/ أ اير  14لهاي يوم 

 2املادة 

 العلقة ابلتفاقية

 .يمكل هذا الربوتوكول التفاقية فامي خيص العلقات بني ال طراف يف هذا الربوتوكول

 3املادة 

 نطاق التطبيق

لهيا  -1 ىل ال حاكم اليت تنطبق يف وقت السمل، ينطبق هذا الربوتوكول يف ال وضاع املشار اإ ابلإضافة اإ

 .22من املادة  1التفاقية، ويف الفقرة  من 18من املادة  2و 1يف الفقرتني 
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عندما يكون أ حد أ طراف الزناع املسلح غري مرتبط هبذا الربوتوكول، يرل ال طراف يف هذا  -2

الربوتوكول مرتبطني به يف علقاهتم املتباد ة. كام يكونون مرتبطني هبذا الربوتوكول يف علقهتم بدو ة طرف يف 

ذا قبلت تكل ادلو ة أ حاكم الربوتوكول وما دامت تطبق تكل ال حاكمالزناع وليست مرتبطة ابلربوتوك  .ول اإ

 4املادة 

 العلقة بني الفصل الثالث وأ حاكم أ خرى من التفاقية وبني هذا الربوتوكول

خلل  : تطبق أ حاكم الفصل الثالث من هذا الربوتوكول دون اإ

 صل الثاين من هذا الربوتوكول؛أ ( بتطبيق أ حاكم الفصل ال ول من التفاقية أ و أ حاكم الف) 

ب( بتطبيق أ حاكم الفصل الثاين من التفاقية ابس تثناء أ نه، فامي خيص العلقة بني ال طراف يف هذا )

الربوتوكول، أ و فامي خيص العلقة بني دو ة طرف فيه ودو ة أ خرى تقبل هذا الربوتوكول وتطبقه وفقا للفقرة 

ل  ، حيث تكون املمتلاكت3من املادة   2 الثقافية قد منحت حامية خاصة وحامية معززة لكتهيام، ل تطبق اإ

 .أ حاكم امحلاية املعززة

 الفصل الثاين

 أ حاكم عامه بشأ ن امحلاية

 5املادة 

 صون املمتلاكت الثقافية

تشمل التدابري التحضريية اليت تتخذ يف وقت السمل لصون املمتلاكت الثقافية من الآاثر املتوقعة لزناع 

عداد قوامئ حرص، والتخطيط لتدابري : حسب الاقتضاء ما ييل -من التفاقية  3معل ابملادة مسلح  اإ

الطوارئ للحامية من احلرادق أ و من اهنيار املباين، والاس تعداد لنقل املمتلاكت الثقافية املنقو ة أ و توفري 

 .سؤو ة عن صون املمتلاكت الثقافيةامحلاية امللمئة لتكل املمتلاكت يف موقعها؛ وتعيني السلطات اخملتصة امل 

 6املادة 

 احرتام املمتلاكت الثقافية

 : من التفاقية   4هبدف كفا ة احرتام املمتلاكت الثقافية وفقا للامدة 

 4من املادة   2أ ( ل جيوز التذرع ابلرضورات العسكرية القهرية للتخيل عن الالزتامات معل ابلفقرة ) 

ذا اكنت، وما دامتمن التفاقية من أ دل توج  ل اإ   : يه معل عدايئ ضد ممتلاكت ثقافية اإ

ىل هدف عسكري؛ 1))  تكل املمتلاكت الثقافية قد حولت، من حيث ووظيفهتا، اإ
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ومل يودد بديل معيل لتحقيق مزية عسكرية مماثةل للمزية اليت يتيحها توجيه معل عدايئ ضد ذكل  (2)

 الهدف؛

من املادة  2عسكرية القهرية للتخيل عن الالزتامات معل ابلفقرة ب( ل جيوز التذرع ابلرضورات ال ) 

ذا مل   4 ل اإ من التفاقية من أ دل اس تخدام ممتلاكت ثقافية ل غراض يرحج أ ن تعرضها لتدمري أ و رضر اإ

آخر ميكن  يودد، وما دام مل يودد، خيار ممكن بني ذكل الاس تخدام للممتلاكت الثقافية وبني أ سلوب أ

 ق مزية عسكرية مماثةل؛اتباعه لتحقي

ل قادد قوة عسكرية تعادل يف جحمها أ و ) ج( ل يتخذ قرار التذرع ابلرضورات العسكرية القهرية اإ

ذا مل تسمح الرروف بغري ذكل؛  تفوق جحم كتيبة، أ و قوة أ صغر اإ

عطاء  د( يف حا ة جهوم يمت بناء ) نذار م  عىل قرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية )أ (، ينبغي اإ س بق فعيل اإ

 .حيامث مسحت الرروف بذكل

 7املادة 

 الاحتياطات أ ثناء الهجوم

خلل ابحتياطات أ خرى يقتيض القانون الإنساين ادلويل اختاذها يف تنفيذ العمليات العسكرية،  دون اإ

ىل  : يعمد لك طرف يف الزناع اإ

ممتلاكت ثقافية محمية  أ ( بذل لك ما يف وسعه معليا للتحقق من أ ن ال هداف املزمع همامجهتا ليست) 

 من التفاقية؛ 4مبوجب املادة 

ب( اختاذ مجيع الاحتياطات املس تطاعة عند ختري وسادل وأ ساليب الهجوم هبدف جتنب الإرضار )

من التفاقية، وعىل أ ي ال حوال حرص ذكل يف أ ضيق نطاق  4العريض مبمتلاكت ثقافية محمية مبوجب املادة 

 ممكن؛

حلاق أ رضار عرضية مفرطة مبمتلاكت ج( الامتناع عن اخت) اذ قرار ب ن أ ي جهوم قد يتوقع تسببه يف اإ

من التفاقية، تتجاوز ما يتوقع أ ن حيققه ذكل الهجوم من مزية عسكرية ملموسة  4ثقافية محمية مبوجب املادة 

 ومبارشة؛

ذا اتضح) لغاء أ و تعليق أ ي جهوم اإ  : د( اإ

 من التفاقية؛   4محمية مبوجب املادة  أ ن الهدف يمتثل يف ممتلاكت ثقافية (1)
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حلاق أ رضار عرضية مفرطة مبمتلاكت ثقافية محمية مبوجب (2)   أ ن الهجوم قد يتوقع تسببه يف اإ

من التفاقية، تتجاوز ما يتوقع أ ن حيققه ذكل الهجوم من مزية عسكرية ملموسة  4املادة 

 .ومبارشة

 8املادة 

آاثر ال عامل العدادي  ةالاحتياطات من أ

ىل أ قىص حد مس تطاع، مبا ييل  : تقوم أ طراف الزناع اإ

بعاد املمتلاكت الثقافية املنقو ة عن جوار ال هداف العسكرية أ و توفري حامية اكفية لها يف )  أ ( اإ

 موقعها؛

قامة أ هداف عسكرية عىل مقربة من ممتلاكت ثقافية)  .ب( جتنب اإ

 9املادة 

 تةلحامية املمتلاكت الثقافية يف ال رايض احمل 

خلل بأ حاكم املادتني  -1 آخر أ و  5و 4دون اإ من التفاقية، حيرم ومينع طرف حيتل أ رض طرف أ

 : جزءا من أ رضه، فامي يتعلق ابل رض احملتةل

أ ( أ ي تصدير غري مرشوع ملمتلاكت ثقافية وأ ي نقل غري مرشوع لتكل املمتلاكت أ و نقل )

 مللكيهتا؛

ثناء احلالت اليت حيمت فهيا ذكل صون املمتلاكت الثقافية ب( أ ي أ عامل تنقيب عن الآاثر، ابس ت )

 علهيا؛ أ و تسجيلها أ و احلفاظ 

جراء ) خفاء أ و تدمري أ ي  ج( اإ أ ي تغيري يف املمتلاكت الثقافية أ و يف أ وده اس تخداهما يقصد به اإ

 .شواهد ثقافية أ و اترخيية أ و علمية

دخ -2 ال تغيريات علهيا أ و عىل أ وده اس تخداهما يف جترى أ ي معليات تنقيب عن ممتلاكت ثقافية أ و اإ

 .تعاون وثيق مع السلطات الوطنية اخملتصة لل رض احملتةل، ما مل حتل الرروف دون ذكل
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 الفصل الثالث

 امحلاية املعززة

 10املادة 

 امحلاية املعززة

 : لثة التاليةجيوز وضع املمتلاكت الثقافية حتت امحلاية املعززة رشيطة أ ن تتوافر فهيا الرشوط الث

ىل البرشية؛)   أ ( أ ن تكون ترااث ثقافيا عىل أ كرب دانب من ال مهية ابلنس بة اإ

دارية مناس بة عىل الصعيد الوطين تعرتف لها بقميهتا الثقافية ) ب( أ ن تكون محمية بتدابري قانونية واإ

 والتارخيية الاس تثنادية وتكفل لها أ عىل مس توى من امحلاية؛

ل غراض عسكرية أ و كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأ ن يصدر الطرف اذلي  ج( أ ن ل تس تخدم)

علان يؤكد عىل أ هنا لن تس تخدم عىل هذا النحو  .يتوىل أ مر مراقبهتا اإ

 11املادة 

 منح امحلاية املعززة

ىل اللجنة قامئة ابملمتلاكت الثقافية اليت يعزتم طلب منحها حامية  -1 ينبغي للك طرف أ ن يقدم اإ

 .معززة

دراهجا عىل القامئة املزمع  -2 للطرف اذلي هل اختصاص أ و حق مراقبة املمتلاكت الثقافية أ ن يطلب اإ

نشاهها وفقا للفقرة الفرعية  . ويتضمن هذا الطلب مجيع املعلومات الرضورية ذات 27)ب( من املادة  1اإ

ىل طلب 10الصةل ابملعايري الواردة يف املادة  دراج ممتلاكت ثقافية عىل . وللجنة أ ن تدعو أ حد ال طراف اإ اإ

 .القامئة

ل طراف أ خرى، وللجنة ادلولية لدلرع ال زرق وغريها من املنرامت غري احلكومية ذات اخلربة  -3

املتخصصة يف هذا اجملال، أ ن تزيك للجنة ممتلاكت ثقافية معينة. ويف حالت كهذه، للجنة أ ن تدعو أ حد 

دراج تكل املمتلاكت الثقا ىل طلب اإ  .فية عىل القامئةال طراف اإ

دراج ممتلاكت ثقافية واقعة يف أ رض تدعي أ كرث من دو ة س يادهتا أ و وليهتا علهيا،  -4 ل خيل طلب اإ

دراج تكل املمتلاكت، حبال من ال حوال، حبقوق أ طراف الزناع  .ول اإ
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دراج عىل القامئة، تبلغ اللجنة مجيع ال طراف بذكل الطلب. ولل طر  -5 اف حال تلقي اللجنة طلب اإ

ل  ىل اللجنة، يف غضون س تني يوما، احتجادات بشأ ن طلب كهذا. ول تعد هذه الاحتجادات اإ أ ن تقدم اإ

ىل املعايري الواردة يف املادة  ، وتكون حمددة وذات صةل بوقادع معينة. وتنرر اللجنة يف 10ابلستناد اإ

دراج فرصة معقو ة للرد قبل أ ن تتخذ  قرارا بشأ هنا. وعندما تعرض الاحتجادات اتركة للطرف الطالب للإ

، بأ غلبية أ ربعة 26تكل الاحتجادات عىل اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج عىل القامئة، عىل الرمغ من املادة 

 .أ خامس أ عضاهئا احلارضين واملصوتني

ينبغي للجنة، عند البت يف طلب ما، أ ن تلمتس املشورة دلى املنرامت احلكومية وغري احلكومية،  -6

 .ى خرباء أ فرادوكذكل دل 

ىل املعايري الواردة يف املادة  -7 ل ابلستناد اإ  .10ل جيوز أ ن يتخذ قرار مبنح امحلاية املعززة أ و مبنعها اإ

ىل أ ن الطرف الطالب لإدراج ممتلاكت  -8 يف حالت اس تثنادية، عندما تكون اللجنة قد خلصت اإ

، جيوز للجنة أ ن تقرر منح 10لفرعية )ب( من املادة ثقافية عىل القامئة ل يس تطيع الوفاء مبعايري الفقرة ا

 .  32حامية معززة رشيطة أ ن يقدم الطرف الطالب طلبا ابملساعدة ادلولية مبوجب املادة 

ىل حا ة الطوارئ، حامية معززة  -9 حال نشوب القتال، ل حد أ طراف الزناع أ ن يطلب، ابلستناد اإ

ىل اللجنة. وترسل اللجنة هذا الطلب عىل  ملمتلاكت ثقافية ختضع لوليته أ و مراقبته، بلغ هذا الطلب اإ ابإ

ىل مجيع أ طراف الزناع. ويف تكل احلالت، تنرر اللجنة بصفة مس تعجةل فامي تقدمه ال طراف املعنية  الفور اإ

 - 26عىل الرمغ من املادة  -من احتجادات. ويتخذ قرار منح حامية معززة مؤقتة بأ رسع ما ميكن، وكذكل 

احلارضين واملصوتني. وجيوز أ ن متنح اللجنة حامية معززة مؤقتة ريامث ترهر  أ ربعة أ خامس ال عضاء   بأ غلبية

نتاجئ الإجراءات النرامية ملنح امحلاية املعززة، رشيطة الوفاء بأ حاكم الفقرتني الفرعيتني )أ ( و)ج( من املادة 

10. 

دراهجا عىل القامئة متنح اللجنة امحلاية املعززة للممتلاكت الثقافية حال -10  .اإ

بطاء  -11 شعارا بأ ي  يرسل املدير العام دون اإ ىل مجيع ال طراف، اإ ىل ال مني العام لل مم املتحدة واإ اإ

دراج ممتلاكت ثقافية عىل القامئة  .قرار تتخذه اللجنة ابإ
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 12املادة 

 حصانة املمتلاكت الثقافية املشمو ة حبامية معززة

لاكت الثقافية املشمو ة حبامية معززة ابلمتناع عن اس هتداف تكل تكفل أ طراف الزناع حصانة املمت

 .املمتلاكت ابلهجوم أ و عن أ ي اس تخدام ملمتلاكت ثقافية أ و جوارها املبارش يف دمع العمل العسكري

 13املادة 

 فقدان امحلاية املعززة

ل -1  : ل تفقد املمتلاكت الثقافية املشمو ة ابمحلاية املعززة تكل امحلاية اإ

ذا علقت أ و أ لغيت تكل امحلاية وفقا للامدة )   ؛  أ و14أ ( اإ

ذا أ صبحت تكل املمتلاكت حبمك اس تخداهما، هدفا عسكراي، وما دامت عىل تكل احلال)  .ب( اإ

ل -2  : يف الرروف الواردة ابلفقرة الفرعية )ب( ل جيوز أ ن تتخذ تكل املمتلاكت هدفا لهجوم اإ

ذا اكن الهجوم هو الوس  )  يةل املس تطاعة الوحيدة لإهناء اس تخدام املمتلاكت عىل النحو املشار أ ( اإ

ليه يف الفقرة الفرعية   )ب(؛ 1اإ

هناء ) ذا اختذت مجيع الاحتياطات املس تطاعة يف اختيار وسادل الهجوم وأ ساليبه هبدف اإ ذكل  ب( اإ

 ضيق نطاق ممكن؛الاس تخدام وجتنب الإرضار ابملمتلاكت الثقافية أ و، عىل أ ي ال حوال، حرصه يف أ  

 : ج( ما مل حتمل الرروف دون ذكل بسبب مقتضيات ادلفاع الفوري عىل النفس)

 يصدر ال مر ابلهجوم عىل أ عىل املس توايت التنفيذية للقيادة؛(1) 

ليه يف الفقرة  (2) هناء الاس تخدام املشار اإ ىل قوات اجملاهبة بطلب اإ نذار مس بق فعيل اإ يصدر اإ

 )ب( ؛ و 1الفرعية 

 .اح لقوة اجملاهبة فرتة معقو ة من الوقت متكهنا من تصحيح الوضعتت(3) 

 14املادة 

لغاهها  تعليق امحلاية املعززة واإ

من هذا   10عندما تكف املمتلاكت الثقافية عن الوفاء بأ ي من املعايري الواردة يف املادة  -1

 .املمتلاكت الثقافية من القامئة الربوتوكول، للجنة أ ن تعلق مشولها ابمحلاية املعززة أ و تلغيه حبذف تكل
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فامي يتعلق مبمتلاكت ثقافية مشمو ة حبامية معززة نتيجة  12يف حا ة انهتاك خطري للامدة  -2

لس تخداهما يف دمع العمل العسكري، للجنة أ ن تعلق مشولها ابمحلاية املعززة. ويف حا ة اس مترار تكل 

ىل  لغاء مشول تكل املمتلاكت الثقافية ابمحلاية املعززة حبذفها الانهتااكت، للجنة أ ن تعمد بصفة اس تثنادية اإ اإ

 .من القامئة

ىل مجيع ال طراف يف هذا  -3 ىل ال مني العام لل مم املتحدة واإ بطاء اإ يرسل املدير العام دون اإ

لغاهئا الربوتوكول،  شعارا بأ ي قرار تتخذه اللجنة بتعليق امحلاية املعززة أ و ابإ  .اإ

 .ن تتخذ قرارا كهذا، لل طراف فرصة لإبداء وهجات نررمهتتيح اللجنة، قبل أ   -4

 الفصل الرابع 

 املسؤولية اجلنادية والولية القضادية

 15املادة 

 الانهتااكت اخلطرية لهذا الربوتوكول

ذا اقرتف ذكل الشخص معدا،  -1 يكون أ ي خشص مرتكبا جلرمية ابملعىن املقصود يف هذا الربوتوكول اإ

 : أ و لهذا الربوتوكول، أ اي من ال فعال التاليةوانهتااك للتفاقية 

 أ ( اس هتداف ممتلاكت ثقافية مشمو ة حبامية معززة، ابلهجوم؛) 

ب( اس تخدام ممتلاكت ثقافية مشمو ة حبامية معززة، أ و اس تخدام جوارها املبارش، يف دمع العمل )

 العسكري؛

حلاق دمار واسع النطاق مبمتلاكت ثقافية محمية مبوج) ب التفاقية وهذا الربوتوكول، أ و الاستيلء ج( اإ

 علهيا؛

 د( اس هتداف ممتلاكت ثقافية محمية مبوجب التفاقية وهذا الربوتوكول، ابلهجوم؛)

 .ه( ارتاكب رسقة أ و هنب أ و اختلس أ و ختريب ملمتلاكت ثقافية محمية مبوجب التفاقية)

مئ املنصوص علهيا يف هذه املادة جرامئ مبوجب يعمتد لك طرف من التدابري ما يلزم لعتبار اجلرا -2

قانونه ادلاخيل، ولفرض عقوابت مناس بة عىل مرتكبهيا. وتلزتم ال طراف ويه بصدد ذكل مببادئ القانون 

ىل أ شخاص  العامة ومبادئ القانون ادلويل، مبا يف ذكل القواعد القاضية مبد نطاق املسؤولية اجلنادية الفردية اإ

 .رتكبوا الفعل اجلنايئ بشلك مبارشغري أ ولئك اذلين ا
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 16املادة 

 الولية القضادية

، تتخذ لك دو ة طرف التدابري الترشيعية اللزمة لإنشاء وليهتا القضادية 2دون الإخلل ابلفقرة  -1

 : يف احلالت التالية 15عىل اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة 

 دلو ة؛أ ( عندما ترتكب جرمية كهذه عىل أ رض تكل ا) 

 ب( عندما يكون اجملرم املزعوم مواطنا لتكل ادلو ة؛)

، عندما 15)أ ( و)ب( و )ج( من املادة  1ج( يف حا ة اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرات الفرعية )

 .يكون اجملرم املزعوم موجودا عىل أ رضها

 : تفاقيةمن ال 28فامي يتعلق مبامرسة الولية القضادية، ودون الإخلل ابملادة  -2

أ ( ل يستبعد هذا الربوتوكول حتمل املسؤولية اجلنادية الفردية أ و ممارسة الولية القضادية مبوجب ) 

القانون الوطين أ و القانون ادلويل املمكن التطبيق، كام ل ينال من ممارسة الولية القضادية مبوجب القانون 

 ادلويل العريف؛

ا أ ن تقبل دو ة ليست طرفا يف هذا الربوتوكول أ حاكمه وتطبقها ب( ابس تثناء احلا ة اليت ميكن فهي)

، فاإن أ فراد القوات املسلحة ومواطين دو ة ليست طرفا يف هذا الربوتوكول، 3من املادة  2وفقا للفقرة 

ابس تثناء مواطنهيا اذلين خيدمون يف قوات مسلحة دلو ة طرف يف هذا الربوتوكول، ل يتحملون مسؤولية 

نشاء ولية قضادية عىل أ مثال جنادية فرد ية مبوجب هذا الربوتوكول، كام ل يفرض هذا الربوتوكول الزتاما ابإ

 .هؤلء ال شخاص ول بتسلميهم

 17املادة 

 املقاضاة

يعمد الطرف اذلي يودد عىل أ رضه الشخص اذلي يمدعى ارتاكبه جرمية منصوصا علهيا يف  -1

ىل عرض القضية، دون 15دة )أ ( و)ب( و)ج( من املا 1الفقرات الفرعية  ذا مل يسمل ذكل الشخص، اإ ، اإ

جراءات مبوجب قانونه  أ ي اس تثناء اكن ودون تأ خري ل مربر هل، عىل سلطاته اخملتصة لغرض املقاضاة وفق اإ

 .ادلاخيل أ و، يف حا ة انطباقها، وفقا للقواعد ذات الصةل من القانون ادلويل
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خلل ابلقواعد ذات الصةل من الق -2 انون ادلويل، يف حا ة انطباقها، تكفل ل ي خشص تتخذ دون اإ

جراءات فامي يتعلق ابلتفاقية أ و هبذا الربوتوكول، معامةل منصفة وحمامكة عاد ة وفقا للقانون ادلاخيل  بشأ نه اإ

وللقانون ادلويل يف اكفة مراحل الإجراءات، ول تكون الضامانت املكفو ة ذلكل الشخص، بأ ي حال من 

 . من الضامانت اليت ينص علهيا القانون ادلويلال حوال، أ دىن

 18املادة 

 تسلمي اجملرمني

مندردة يف   15)أ ( و)ب( و)ج( من املادة  1تعترب اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرات الفرعية  -1

عداد اجلرامئ اليت يسمل مرتكبوها يف أ ي معاهدة لتسلمي اجملرمني أ برمت بني أ ي من ال طراف قبل دخول 

دراج تكل اجلرامئ يف لك معاهدة لتسلمي اجملرمني تربم فامي بيهنم هذ ا الربوتوكول حزي النفاذ. ويتعهد ال طراف ابإ

 .يف وقت لحق

طلبا بتسلمي جمرم موهجا من  -عندما يتلقى طرف جيعل تسلمي اجملرمني مرشوطا بوجود معاهدة  -2

آخر مل يربم معه معاهدة لتسلمي اجملرمني، فللطرف ا ن شاء، أ ن يعترب هذا الربوتوكول طرف أ ملطلوب منه،  اإ

)أ ( و)ب( و)ج( من املادة   1ال ساس القانوين لتسلمي مرتكيب اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرات الفرعية 

15. 

تعترب ال طراف اليت ل جتعل تسلمي اجملرمني مرشوطا بوجود معاهدة، اجلرامئ املنصوص علهيا يف  -3

جرامئ يسمل مرتكبوها فامي بني هذه ال طراف، مع عدم   15)أ ( و)ب( و)ج( من املادة   1الفقرات الفرعية 

 .الإخلل ابلرشوط اليت تنص علهيا قوانني الطرف املطلوب منه

)أ ( و )ب( و)ج( من املادة  1عند الرضورة، تعامل اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرات الفرعية  -4

كام لو اكنت قد ارتكبت ليس حفسب يف املاكن اذلي  -بني ال طراف  ل غراض تسلمي اجملرمني فامي - 15

 .16من املادة  1وقعت فيه بل أ يضا يف أ رض ال طراف اليت أ نشأ ت ولية قضادية وفقا للفقرة 
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 19املادة 

 املساعدة القانونية املتباد ة

جراءات تتبادل ال طراف أ كرب قدر من املساعدة فامي يتعلق ابلتحقيقات أ و الإجراء -1 ات اجلنادية أ و اإ

، مبا يف ذكل املساعدة يف احلصول عىل ما 15تسلمي اجملرمني املتخذة بشأ ن اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة 

جراءات  .يودد  دلهيا من شواهد لزمة للإ

مبا يتفق وأ ي معاهدات أ و ترتيبات أ خرى بشأ ن   1تضطلع ال طراف ابلزتاماهتا مبوجب الفقرة  -2

ة القانونية املتباد ة تكون مربمة فامي بيهنا. ويف حال عدم وجود مثل هذه املعاهدات أ و الرتتيبات، املساعد

 .تتبادل ال طراف املساعدة وفقا لقانوهنا ادلاخيل

 20املادة 

 دواعي الرفض

)أ ( و)ب( و)ج(   1ل غراض تسلمي اجملرمني يف حا ة اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرات الفرعية  -1

، ل تعترب 15، ول غراض املساعدة القانونية املتباد ة يف حا ة اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة  15املادة  من

لهيا بواعث س ياس ية. وبناء  اجلرامئ جرامئ س ياس ية، أ و جرامئ مرتبطة جبرامئ س ياس ية، أ و جرامئ دفعت اإ

ىل مثل هذه اجلرامئ عىل ذكل ل جيوز رفض طلبات تسلمي اجملرمني أ و طلبات املساعدة ا ملتباد ة املستندة اإ

لهيا بواعث  جملرد أ ن ال مر يتعلق جبرمية س ياس ية أ و جبرمية مرتبطة جبرمية س ياس ية أ و جبرمية دفعت اإ

 .س ياس ية

ليس يف هذا الربوتوكول ما يفرس بأ نه الزتام بتسلمي اجملرمني أ و بتقدمي املساعدة القانونية املتباد ة  -2

ذا اكن دلى الطرف ىل الاعتقاد بأ ن طلب تسلمي اجملرمني يف حا ة  اإ املطلوب منه أ س باب جوهرية تدعوه اإ

أ و طلب املساعدة القانونية   15)أ ( و)ب( و)ج( من املادة  1اجلرامئ املنصوص علهيا يف الفقرات الفرعية 

ص بسبب عنرص ، قد قدم لغرض حمامكة أ و عقاب خش15املتباد ة يف حا ة اجلرامئ املنصوص علهيا يف املادة 

ذكل الشخص أ و دينه أ و دنسيته أ و أ صهل الإثين أ و رأ يه الس يايس، أ و بأ ن الامتثال للطلب سوف يرتتب 

حجاف مبركز هذا الشخص ل ي سبب من تكل ال س باب  .عليه اإ
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 21املادة 

 التدابري املتعلقة ابنهتااكت أ خرى

خلل ابملادة  دارية أ و من التفاقية، يعمتد لك طرف لك ما يل  28دون اإ زم من تدابري ترشيعية أ و اإ

 : تأ ديبية لقمع ال فعال التالية عندما ترتكب معدا

 أ ( أ ي اس تخدام للممتلاكت الثقافية ينطوي عىل انهتاك للتفاقية أ و لهذا الربوتوكول؛) 

ب( أ ي تصدير أ و نقل غري مرشوع أ و نقل ملكية غري مرشوع ملمتلاكت ثقافية من أ رض حمتةل )

 .للتفاقية أ و لهذا الربوتوكولانهتااك 

 الفصل اخلامس

 حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة الزناعات املسلحة غري املتسمة بطابع دويل

 22املادة 

   الزناعات املسلحة غري املتسمة بطابع دويل

 .ينطبق هذا الربوتوكول يف حا ة نزاع مسلح ل يتسم بطابع دويل يقع داخل أ رض أ حد ال طراف -1

ل ينطبق هذا الربوتوكول عىل أ وضاع الاضطراابت والتوترات ادلاخلية، مثل أ حداث الشغب  -2

 .العنف املنعز ة واملتفرقة وغريها من ال عامل املامثةل وأ عامل 

ليس يف هذا الربوتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من س يادة دو ة ما أ و من مسؤولية احلكومة  -3

عادة س يادة القانون والنرام يف ادلو ة، أ و ادلفاع عن الوحدة عن القيام بلك الوسادل امل  رشوعة حبفظ  أ و اإ

 .الوطنية لدلو ة وسلمة أ راضهيا

ليس يف هذا الربوتوكول ما خيل ابلولية القضادية ال ساس ية لطرف يدور عىل أ راضيه نزاع مسلح   -4

 .15بطابع دويل حول الانهتااكت املنصوص علهيا يف املادة  ل يتسم 

ليس يف هذا الربوتوكول ما يتذرع به مكربر للتدخل، عىل حنو مبارش أ و غري مبارش ول ي سبب  -5

 .من ال س باب، يف الزناع املسلح أ و يف الشؤون ادلاخلية أ و اخلارجية للطرف اذلي يدور الزناع عىل أ رضه

ليه يف الفقرة  -6   الوضع القانوين ل طراف ، عىل1ل يؤثر تطبيق هذا الربوتوكول عىل الوضع املشار اإ

 .الزناع

 .ملنرمة اليونسكو أ ن تعرض خدماهتا عىل أ طراف الزناع -7



219
 

 الفصل السادس

 املسادل املؤسس ية

 23املادة 

 التقاء ال طراف

ىل الاجامتع يف نفس الوقت اذلي ينعقد فيه املؤمتر العام لليونسكو وابلتنس يق  -1 يدعى ال طراف اإ

ىل ذكل الاجامتع ال طراف السامية مع اجامتع  ذا اكن املدير العام هو ادلاعي اإ  .املتعاقدة اإ

 .يعمتد اجامتع ال طراف نرامه ادلاخيل -2

 :يطلع اجامتع ال طراف ابملهام التالية -3

 ؛24من املادة  1)أ ( انتخاب أ عضاء اللجنة وفقا للفقرة  

 ؛27)أ ( من املادة  1الفرعية )ب( التصديق عىل املبادئ التوجهيية اليت تعدها اللجنة وفقا للفقرة 

عداد مبادئ توجهيية تسرتشد هبا اللجنة يف اس تخدام أ موال الصندوق، والإرشاف عىل ذكل  )ج( اإ

 الاس تخدام؛

 ؛27)د( من املادة  1)د( النرر يف التقرير اذلي تقدمه اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 

صدار توصيات بشأ هنا حسب )هـ( مناقشة أ ي مشالكت تنشأ  بصدد تطبيق هذا الربوتوكول  واإ

 .الاقتضاء

س عدد ال طراف عىل  -4 طراف عىل طلب مخم ىل انعقاد اجامتع اس تثنايئ لل  يدعو املدير العام اإ

 .ال قل

 24املادة 

 جلنة حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح

لف من اثين عرش طرفا تنشأ  مبوجب هذا جلنة محلاية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح، تتأ   -1

 .ينتخهبم اجامتع ال طراف

 .جتمتع اللجنة يف دورة عادية مرة يف الس نة ويف دورات اس تثنادية لكام ارتأ ت رضورة ذكل -2

ىل ضامن متثيل عادل خملتلف املناطق والثقافات  -3 عند البت يف عضوية اللجنة، يسعى ال طراف اإ

 .يف العامل
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للجنة ممثلهيا من بني أ شخاص مؤهلني يف ميادين الرتاث الثقايف أ و ختتار ال طراف ال عضاء يف ا -4

ىل ضامن أ ن اللجنة يف مجموعها تضم قدرا اكفيا من  ادلفاع أ و القانون ادلويل وتسعى، ابلتشاور فامي بيهنا، اإ

 .اخلربة املتخصصة يف لك هذه امليادين

 25املادة 

 مدة العضوية

ة ملدة أ ربع س نوات وتكون مؤهةل لإعادة انتخاهبا مبارشة مرة تنتخب ادلو ة الطرف عضوا يف اللجن -1

 .واحدة لفرتة أ خرى

، تنهتيي عضوية نصف ال عضاء اخملتارين يف أ ول انتخاب يف هناية 1عىل الرمغ من أ حاكم الفقرة  -2

ضاء أ ول دورة عادية لجامتع ال طراف تيل ادلورة اليت انتخبوا فهيا. وخيتار رديس الاجامتع هؤلء ال ع

 .ابلقرعة بعد أ ول معلية انتخاب

 26املادة 

 النرام ادلاخيل

 .تعمتد اللجنة نراهما ادلاخيل -1

 .يتكون النصاب القانوين من أ غلبية ال عضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأ غلبية ثليث أ عضاهئا املصوتني -2

رة من نزاع مسلح ل يشارك ال عضاء يف التصويت عىل أ ي قرارات تتعلق مبمتلاكت ثقافية مترض  -3

 .مه أ طراف فيه

 27املادة 

 املهام

 : تضطلع اللجنة ابملهام التالية -1

عداد مبادئ توجهيية لتنفيذ هذا الربوتوكول؛)  أ ( اإ

نشاء قامئة ابملمتلاكت الثقافية ) لغاهها واإ ب( منح امحلاية املعززة للممتلاكت الثقافية وتعليقها أ و اإ

ذاعهتا؛املشمو ة حبامية معززة، وتعهد   تكل القامئة واإ

ج( مراقبة تنفيذ هذا الربوتوكول والإرشاف عليه والعمل عىل حتديد املمتلاكت الثقافية املشمو ة )

 حبامية معززة؛
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د( النرر يف التقارير اليت يقدهما ال طراف والتعليق علهيا والامتس الإيضاحات حسب الاقتضاء، )

عداد تقريرها بشأ ن تنفيذ هذا الربوتوك ىل اجامتع ال طراف؛واإ  ول من أ دل تقدميه اإ

 والنرر يف تكل الطلبات؛ 32هـ( تلقي طلبات املساعدة ادلولية املقدمة مبوجب املادة )

 و( البت يف أ وده اس تخدام أ موال الصندوق؛)

لهيا اجامتع ال طراف)  .ز( القيام بأ ي همام أ خرى يعهد هبا اإ

 .العام تؤدي اللجنة هماهما ابلتعاون مع املدير -2

تتعاون اللجنة مع املنرامت ادلولية والوطنية، احلكومية وغري احلكومية، اليت متاثل أ هدافها أ هداف  -3

ىل اجامتعاهتا، من أ دل مساعدهتا بصفة  التفاقية وبروتوكولها ال ول وهذا الربوتوكول. وللجنة أ ن تدعو اإ

اليت تربطها ابليونسكو علقات رمسية، مبا يف استشارية يف أ داء هماهما، منرامت همنية مرموقة اكملنرامت 

ذكل اللجنة ادلولية لدلرع ال زرق والهيئات ادلاخةل فهيا. كام جيوز دعوة ممثلني للمركز ادلويل دلراسة صون 

يكروم( )مركز روما( وللجنة ادلولية للصليب ال محر، حلضور اجامتعاهتا بصفة  املمتلاكت الثقافية وترمميها )اإ

 .استشارية

 28ملادة ا

 ال مانة

تتلقى اللجنة املساعدة من أ مانة اليونسكو اليت تعد واثدق اللجنة ودداول أ عامل اجامتعاهتا وتتوىل 

 .املسؤولية عن تنفيذ قراراهتا

 29املادة 

 صندوق حامية املمتلاكت الثقافية يف حا ة نزاع مسلح

 : ينشأ  مبوجب هذا صندوق لل غراض التالية -1

دة مالية أ و غري مالية دلمع التدابري التحضريية والتدابري ال خرى اليت تتخذ يف وقت أ ( تقدمي مساع) 

 ؛ و30، واملادة 10، والفقرة الفرعية )ب( من املادة 5السمل وفقا ل حاكم من بيهنا أ حاكم املادة 

ا من ب(  تقدمي مساعدة مالية أ و غري مالية بصدد تدابري الطوارئ أ و التدابري املؤقتة أ و غريه)

ىل احلياة  التدابري اليت تتخذ من أ دل حامية املمتلاكت الثقافية أ ثناء فرتات الزناع املسلح أ و فرتات العودة اإ

 ؛8الطبيعية فور انهتاء العمليات احلربية وفقا ل حاكم من بيهنا أ حاكم الفقرة الفرعية )أ ( من املادة 
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 .نرام املايل لليونسكوينشئ الصندوق حسااب ل موال الودادع وفقا ل حاكم ال  -2

ل لل غراض اليت تقرها اللجنة وفقا للمبادئ التوجهيية  -3 ل تس تخدم املبالغ املدفوعة من الصندوق اإ

. وللجنة أ ن تقبل مساهامت يقرص اس تخداهما عىل برانمج أ و 23)ج( من املادة  3كام حتددها الفقرة الفرعية 

 .فيذ ذكل الربانمج أ و املرشوعمرشوع معني رشيطة أ ن تكون اللجنة قد قررت تن 

 : تتكون موارد الصندوق مما ييل -4

 أ ( مساهامت طوعية يقدهما ال طراف؛) 

 ب( مساهامت أ و هبات أ و وصااي تقدهما؛)

 دول أ خرى؛ -1

 اليونسكو أ و منرامت أ خرى اتبعة لل مم املتحدة؛ -2

 منرامت أ خرى دولية حكومية أ و غري حكومية؛ -3

 خاصة أ و أ فراد؛ هيئات عامة أ و -4

 ج( أ ي فوادد تدرها أ موال الصندوق؛) 

يرادات ال حداث اليت تنرم لصاحل الصندوق؛)  د( ال موال احملصةل من معليات مجع ال موال واإ

 .ه( سائر املوارد اليت ترخص هبا املبادئ التوجهيية املطبقة عىل الصندوق)

 الفصل السابع

 نرش املعلومات واملساعدة ادلولية

 30ادة امل

 نرش املعلومات

ىل دمع تقدير  -1 تسعى ال طراف ابلوسادل امللمئة، ولس امي عن طريق الربامج التعلميية والإعلمية، اإ

 مجيع ساكهنا للممتلاكت الثقافية واحرتاهمم لها؛

تذيع ال طراف هذا الربوتوكول عىل أ وسع نطاق ممكن يف وقت السمل ويف وقت الزناع املسلح عىل  -2

 .ءالسوا

تكون أ ي سلطة عسكرية أ و مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح مبسؤوليات تتعلق بتطبيق  -3

 :هذا الربوتوكول، عىل عمل اتم بنص هذا الربوتوكول. ولهذه الغاية تقوم ال طراف مبا ييل حسب الاقتضاء



223
 

دراج مبادئ توجهيية وتعلاميت بشأ ن حامية الثقافية يف لواحئها العسكرية؛)   أ ( اإ

عداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعلميية يف أ وقات السمل، ابلتعاون مع اليونسكو واملنرامت ) ب( اإ

 احلكومية وغري احلكومية املعنية؛

بلغ لك طرف سائر ال طراف، من خلل املدير العام، مبعلومات عن القوانني وال حاكم ) ج( اإ

 أ ( و)ب(؛الإدارية والتدابري املتخذة مبوجب الفقرتني الفرعيتني )

بلغ لك طرف سائر ال طراف سائر ال طراف بأ رسع وقت ممكن، من خلل املدير العام، ) د( اإ

 .ابلقوانني وال حاكم الإدارية اليت قد تعمتدها لضامن تطبيق الربوتوكول

 31املادة 

 التعاون ادلويل

امعة عن طريق ج -يف حالت حدوث انهتااكت خطرية لهذا الربوتوكول، تتعهد ال طراف بأ ن تعمل 

 .يف تعاون مع اليونسكو وال مم املتحدة، ومبا يتفق مع ميثاق ال مم املتحدة -اللجنة، أ و فرادى 

 32املادة 

 املساعدة ادلولية

جيوز لطرف أ ن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أ دل املمتلاكت الثقافية املشمو ة حبامية  -1

عداد أ و تطوير  لهيا يف املادة معززة، وكذكل فامي يتعلق ابإ أ و تنفيذ القوانني وال حاكم الإدارية والتدابري املشار اإ

10. 

من  2جيوز لطرف يف الزناع ليس طرفا يف هذا الربوتوكول ولكنه يقبل ويطبق أ حاكمه وفقا للفقرة  -2

 .، أ ن يطلب مساعدة دولية مناس بة من اللجنة3املادة 

ادلولية وحتدد ال شاكل اليت ميكن أ ن تتخذها املساعدة  تعمتد اللجنة قواعد لتقدمي طلبات املساعدة -3

 .ادلولية

ىل من يطلهبا من  -4 تشجع ال طراف عىل أ ن تقدم عن طريق اللجنة لك أ شاكل املساعدة التقنية اإ

 .ال طراف يف الربوتوكول أ و من أ طراف الزناع
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 33املادة 

 مساعدة اليونسكو

مبساعدة تقنية لتنرمي حامية ممتلاكته الثقافية فامي جيوز لطرف أ ن يطلب من اليونسكو تزويده  -1

يتعلق بأ مور مثل ال عامل التحضريية لصون املمتلاكت الثقافية، أ و التدابري الوقادية والتنرميية اللزمة يف 

عداد قوامئ احلرص الوطنية للممتلاكت الثقافية، أ و بصدد أ ي مشلكة أ خرى انمجة عن  حالت الطوارئ، أ و اإ

 .الربوتوكول. وتقدم اليونسكو تكل املساعدة يف حدود ما يتيحه لها برانجمها ومواردها تطبيق هذا

 .تشجع ادلول عىل تقدمي مساعدات تقنية عىل صعيد ثنايئ أ و متعدد ال طراف -2

ىل ال طراف -3  .يرخص لليونسكو بأ ن تقدم، مببادرة مهنا، اقرتاحات هبذا الشأ ن اإ

 الفصل الثامن

 كولتنفيذ هذا الربوتو

 34املادة 

 ادلول احلامية

 .يطبق هذا الربوتوكول مبعاونة ادلول احلامية امللكفة برعاية مصاحل أ طراف الزناع

 35املادة 

 اإجراءات التوفيق

تقدم ادلول احلامية مساعهيا امحليدة يف مجيع احلالت اليت تراها يف صاحل املمتلاكت الثقافية،  -1

 .راف الزناع فامي يتعلق بتطبيق أ حاكم هذا الربوتوكول أ و تفسريهاولس امي يف حا ة قيام خلف بني أ ط

ما بناء عىل دعوة أ حد ال طراف أ و املدير العام أ و  -2 ولهذا الغرض، جيوز للك من ادلول احلامية، اإ

مببادرة مهنا، أ ن تقرتح عىل أ طراف الزناع تنرمي اجامتع ملمثلهيا، وبصفة خاصة للسلطات املسؤو ة عن حامية 

ذا ارت ي ذكل مناس با، عىل أ رايض دو ة ليست طرفا يف الزناع. وتكون أ طراف الزناع امل  متلاكت الثقافية، اإ

لهيا لعقد الاجامتع. وتقرتح ادلول احلامية عىل أ طراف الزناع، قصد  ملزمة بتنفيذ الاقرتاحات املوهجة اإ

ىل دو ة ليست طرفا يف الزناع، أ و  خشصا يقرتحه املدير العام، ويدعى احلصول عىل موافقهتا، خشصا ينمتي اإ

ىل املشاركة يف الاجامتع بوصفه رديسا هل  .هذا الشخص اإ
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 36املادة 

 التوفيق عندما ل تودد دول حامية

يف حا ة نزاع مل تعني هل دول حامية، للمدير العام أ ن يقدم مساعيه امحليدة أ و أ ن يقوم بأ ي شلك  -1

آخر من أ شاكل التوفيق أ و الوساطة هبدف   .تسوية اخللفأ

بناء عىل دعوة من أ حد ال طراف أ و من املدير العام، لرديس اللجنة أ ن يقرتح عىل أ طراف الزناع  -2

ذا اعتمرب ذكل  تنرمي اجامتع ملمثلهيا، وبصفة خاصة للسلطات املسؤو ة عن حامية املمتلاكت الثقافية، اإ

 .ملمئا، عىل أ رض دو ة ليست طرفا يف الزناع

 37املادة 

 مجة والتقاريرالرت 

ىل املدير  -1 ىل لغاهتا الرمسية وتبلغ هذه الرتجامت الرمسية اإ تتوىل ال طراف ترمجة هذا الربوتوكول اإ

 .العام

ىل اللجنة لك أ ربع س نوات تقريرا عن تنفيذ هذا الربوتوكول -2  .تقدم ال طراف اإ

 38املادة 

 مسؤولية ادلول

سؤولية اجلنادية الفردية يف مسؤولية ادلول مبوجب ل يؤثر أ ي حمك يف هذا الربوتوكول يتعلق ابمل 

 .القانون ادلويل، مبا يف ذكل واجب تقدمي تعويضات

 الفصل التاسع

 أ حاكم ختامية

 39املادة 

 اللغات

حرر هذا الربوتوكول ابللغات الإس بانية والإجنلزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية،  

 .والنصوص الس تة متساوية يف جحيهتا
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 40املادة 

 التوقيع

آذار  26حيمل هذا الربوتوكول اترخي  ويفتح ابب التوقيع عليه أ مام مجيع ال طراف  1999مارس/ أ

 .1999ديسمرب/ اكنون ال ول  31حىت  1999مايو/ أ اير  17السامية املتعاقدة، يف لهاي، من 

 41املادة 

 التصديق أ و القبول أ و املوافقة

 ال طراف السامية املتعاقدة اليت وقعت عىل الربوتوكول للتصديق عليه يعرض هذا الربوتوكول عىل -1

جراءات املقررة يف دس تور لك مهنا  .أ و قبوهل أ و املوافقة عليه وفقا للإ

 .تودع دلى املدير العام صكوك التصديق أ و القبول أ و املوافقة -2

 42املادة 

 الانضامم

ىل هذا الربوتوكول أ ما -1 يناير/  1م سائر ال طراف السامية املتعاقدة اعتبارا من يفتح ابب الانضامم اإ

 .2000اكنون الثاين 

يداع صك انضامم دلى املدير العام -2  .يمت الانضامم ابإ

 43املادة 

 دخول الربوتوكول حزي التنفيذ

يداع عرشين صك تصديق أ و  -1 يدخل هذا الربوتوكول حزي التنفيذ بعد انقضاء ثلثة أ شهر عىل اإ

 .افقة أ و انضاممقبول أ و مو 

يداعه  -2 وبعددذ، يدخل الربوتوكول حري التنفيذ ابلنس بة للك طرف بعد انقضاء ثلثة أ شهر عىل اإ

 .صك التصديق أ و القبول أ و املوافقة أ و الانضامم

 44املادة 

 دخول الربوتوكول حزي التنفيذ يف حالت الزناع املسلح

لهيا يف املادتني  التفاقية تصبح صكوك التصديق عىل هذا  من 19و 18يف احلالت املشار اإ

ليه اليت تودعها أ طراف الزناع سواء قبل العمليات  الربوتوكول أ و قبوهل أ و املوافقة عليه أ و الانضامم اإ
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العسكرية أ و الاحتلل أ و بعدهام، انفذة املفعول فورا. ويف هذه احلالت يرسل املدير العام الإخطارات 

لهيا يف املادة   .من هذا الربوتوكول بأ رسع وس يةل ممكنة 46املشار اإ

   45املادة 

 اإهناء الارتباط ابلربوتوكول 

هناء ارتباطه هبذا الربوتوكول -1  .للك طرف أ ن يعلن اإ

 .يكون الإخطار ابلإهناء كتابة يف صك يودع دلى املدير العام -2

م صك الإهناء. غري أ نه يصبح هذا الإهناء انفذ املفعول بعد انقضاء س نة واحدة عىل اترخي اس تل -3

ذا حدث وقت انقضاء تكل الفرتة أ ن اكن الطرف اذلي أ هنيى ارتباطه مشتباك يف نزاع مسلح، ظل الإهناء  -اإ

ىل وطهنا  عادة املمتلاكت الثقافية اإ ىل أ ن تمت معليات اإ غري انفذ املفعول حىت انهتاء العمليات العسكرية أ و اإ

 .ال صيل، أ هيام اس تغرق فرتة أ طول

 46 املادة

 الإخطارات

يداع مجيع صكوك التصديق أ و  خيطر املدير العام مجيع ال طراف السامية املتعاقدة وال مم املتحدة ابإ

هناء الارتباط  42و 41القبول أ و املوافقة أ و الانضامم املنصوص علهيا يف املادتني  خطارات اإ وكذكل ابإ

 .45املنصوص علهيا يف املادة 

 47املادة 

 املتحدةالتسجيل دلى ال مم 

من ميثاق ال مم املتحدة، يسجل هذا الربوتوكول يف أ مانة ال مم املتحدة بناء عىل  102معل ابملادة 

 .طلب املدير العام

ثباات ملا تقدم وقع عىل هذا الربوتوكول املوقعون أ دانه املفوضون رمسيا  .واإ

آذار  ، يف نسخة 1999عام حرر يف مدينة لهاي يف هذا اليوم السادس والعرشين من شهر مارس/ أ

واحدة س تودع يف حمفوظات منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، وتسمل منه صور رمسية طبق 

 ال صل مجليع ال طراف السامية املتعاقدة.



228
 

 بتنفيذ  (2016فرباير  3)1437من ربيع الآخر   23صادر يف  1.16.14ظهـري رشيف رمق 

 جبه عىل اتفاقية املعهد ادلويل لتوحيد القانون اخلاص )يونيدروا( املوافق مبو  42.15القانون رمق 

 املعمتدة من  بشأ ن املمتلاكت الثقافية املرسوقة أ و املصدرة بطرق غري مرشوعة،

1995يونيو  24اإىل  7قبل املؤمتر ادلبلومايس املنعقد بروما من 
162

 

 امحلد هلل وحده،

 :بداخهل -الطابع الرشيف

 محمد بن يوسف هللا وليه()محمد بن احلسن بن 

 : يعمل من ظهريان الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا 

 )الفقرة الثانية( منه، 55و 50و 42بناء عىل ادلس تور ول س امي الفصول  

 :أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل

وجبه عىل املوافق  مب 42.15ينفذ وينرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، القانون رمق 

اتفاقية املعهد ادلويل لتوحيد القانون اخلاص )يونيدروا( بشأ ن املمتلاكت الثقافية املرسوقة أ و املصدرة بطرق 

ىل  7غري مرشوعة، املعمتدة من قبل املؤمتر ادلبلومايس املنعقد بروما من  ، كام وافق عليه 1995يونيو  24اإ

  جملس النواب وجملس املستشارين.

 (. 2016فرباير  3) 1437من ربيع الآخر  23البيضاء يف وحرر ابدلار  
 :وقعه ابلعطف

 رديس احلكومة،

 .الإمضاء: عبد الإهل ابن كريان
* 

*   * 

 لتوحيد القانون اخلاص )يونيدروا(  يوافق مبوجبه عىل اتفاقية املعهد ادلويل 42.15قانون رمق 

 مرشوعة، املعمتدة من قبل املؤمتر املرسوقة أ و املصدرة بطرق غري بشأ ن املمتلاكت الثقافية

 1995يونيو  24اإىل  7ادلبلومايس املنعقد بروما من 

                                                           
162

 .940( ص 2016فرباير  18) 1437جامدى ال وىل  9الصادرة بتارخي  6440اجلريدة الرمسية عدد   

منا القانون رمق )مل ينرش نص التفاق   املوافق مبوجبه عىل هذه التفاقية(. 42.15ية واإ
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 مادة فريدة

يوافق عىل اتفاقية املعهد ادلويل لتوحيد القانون اخلاص )يونيدروا( بشأ ن املمتلاكت الثقافية املرسوقة 

ىل  7نعقد بروما من أ و املصدرة بطرق غري مرشوعة، املعمتدة من قبل املؤمتر ادلبلومايس امل  يونيو  24اإ

1995. 
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 اتفاقية املعهد ادلويل لتوحيد القانون اخلاص )يونيدروا( 

بشأ ن املمتلاكت الثقافية املرسوقة أ و املصدرة بطرق غري مرشوعة
163

 

ن ادلول ال طراف يف التفاقية،    اإ

ىل   7لفرتة من يف روما، بناء عىل دعوة من حكومة امجلهورية الإيطالية، يف ا اجمتعتوقد   يونيو   24اإ

يف مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد مرشوع التفاقية اخلاصة ابلإعادة ادلولية للممتلاكت الثقافية   1995

 املرسوقة  أ و املصدرة بشلك غري قانوين، 

 بني ابل مهية ال ساس ية محلاية الرتاث الثقايف وللمبادلت الثقافية ابلنس بة لتعزيز التفامه اقتناعا مهناو  

 الشعوب، ولنرش الثقافة من أ دل رفاهة البرشية وتقدم احلضارة، 

ذ يساورها قلق ابلغ  زاء الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية وما يلحقه يف كثري من ال حيان   واإ اإ

لية أ و من رضر ل ميكن اصلحه هبذه املمتلاكت ذاهتا وابلرتاث الثقايف للجامعات الوطنية أ و القبلية أ و احمل 

غريها من امجلاعات وكذكل برتاث مجيع الشعوب، ول س امي من خلل هنب املواقع ال ثرية وما يرتتب عليه 

 من فقدان معلومات أ ثرية واترخيية وعلمية ل ميكن تعويضها،

عىل الاسهام الفعال يف ماكحفة الاجتار غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية من خلل اختاد  وتصمامي مهنا

عادة املمتلاكت ا لتدبري الهام القامئ عىل وضع القدر ال دىن اللزم من القواعد القانونية العامة من أ دل رد واإ

 الثقافية بني ادلول املتعاقدة، بغية حتسني صون وحامية الرتاث الثقايف ملصلحة امجليع،

ذ تشدد عادهتا وأ ن اشرتاط عىل أ ن الهدف من هذه التفاقية هو تيسري رد املمتلاكت الثقافية و  واإ اإ

تقدمي حلول منصفة، مثل التعويض، لتنفيذ معلييت الرد والإعادة يف بعض ادلول ل يعين وجوب اعامتد هذه 

 احللول يف دول أ خرى،

أ ن اعامتد هذه التفاقية تلبية ملتطلبات املس تقبل، ل يضفي بأ ي حال صفة القبول أ و  وتؤكد

 يت قد تكون أ جريت قبل نفاذ التفاقية،املرشوعية عىل أ ي نوع من املعاملت ال
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 https://www.unidroit.org/fr/autres-langues-cp/arabeاملصدر:  
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أ ن هذه التفاقية ل متثل حبد ذاهتا حل للمشالكت النامجة عن الاجتار غري املرشوع، بل  وتدرك

جتار الرشعي  عطاء دور مناسب للإ تشلك منطلقا لعملية من شأ هنا تعزيز التعاون الثقايف ادلويل واإ

 قافية،وللتفاقات بني ادلول من أ دل املبادلت الث

بأ ن تنفيذ هذه التفاقية ينبغي أ ن يكون مشفوعا بتدابري فعا ة أ خرى محلاية املمتلاكت الثقافية،  وتعرتف

عداد السجلت واس تخداهما، وامحلاية املادية للمواقع ال ثرية، والتعاون التقين،  مثل اإ

 اتفاقية اليونسكو لعام ابلعمل اذلي تضطلع به هيئات متنوعة محلاية املمتلاكت الثقافية، لس اميوتقر 

رساء قواعد للسلوك يف القطاع اخلاص، 1970  بشأ ن الإجتار غري املرشوع واإ

 عىل ماييل: اتفقت

 جمال تطبيق التفاقية وتعريفها -الفصل ال ول 

 1املادة 

 تطبق هذه التفاقية عىل املطالبات ذات الطابع ادلويل املتعلقة مبا ييل:

 املرسوقة؛ )أ ( رد املمتلاكت الثقافية

عادة املمتلاكت الثقافية املنقو ة من أ رايض دو ة متعاقدة مبا خيالف قانوهنا هبدف حامية تراهثا  )ب( اإ

ىل هذه املمتلاكت فامي ييل بعبارة "املمتلاكت الثقافية املصدرة بطرق غري مرشوعة"(.  الثقايف )ويشار اإ

 2املادة 

ت الثقافية، املمتلاكت اليت تتسم ابل مهية، لعتبارات ل غراض هذه التفاقية، تعترب يف عداد املمتلاك

ىل عمل الآاثر أ و عمل ما قبل التارخي أ و عمل التارخي أ و ال دب أ و الفن أ و العمل،  دينية أ و دنيوية، ابلنس بة اإ

حدى الفئات املذكورة يف ملخص هذه التفاقية.  واليت تندرج يف اإ

عادة املمتلاكت الثقافية ا -الفصل الثاين   ملرسوقةاإ

 3املادة 

 ( عىل لك من حبوزته ممتكل ثقايف مرسوق أ ن يرده.1)

( ل غراض هذه التفاقية، يعترب قطعة مرسوقة أ ي ممتكل ثقايف يس تخرج عن طريق معليات 2)

تنقيب غري مرشوعة أ و يس تخرج بطريقة مرشوعة وحيتفظ به بطرق غري مرشوعة، طبقا لقانون ادلو ة اليت 

 تنقيب.جترى فهيا أ عامل ال 
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( تقدم املطالبة برد أ ي ممتكل ثقايف يف غضون فرتة أ قصاها ثلث س نوات اعتبارا من التارخي اذلي 3)

يعمل فيه املطالب مباكن وجود املمتلاكت وهوية حائزه، ويف مجيع احلالت تقدم املطالبة يف غضون فرتة 

 أ قصاها مخسون س نة اعتبارا من اترخي حدوث الرسقة.

املطالبة برد ممتكل ثقايف يشلك جزءا أ ساس يا من معمل أ و موقع أ ثري حمدد، أ و  ( ومع ذكل فاإن4)

جزءا من "مجموعة مقتنيات عامة"، ل ختضع لتحديد زمين سوى فرتة ثلث س نوات اعتبارا من التارخي 

 اذلي يعمل فيه املطالب مباكن وجود املمتكل الثقايف وهوية حائزه.

ابقة، جيوز ل ي دو ة متعاقدة أ ن تعلن أ ن املطالبة جيب أ ن تقدم ( اس تثناء من أ حاكم الفقرة الس5)

س نة أ و أ ي همةل أ طول من ذكل ينص علهيا قانوهنا. وتطبق هذه املهةل القانونية  75يف غضون همةل أ قصاها 

أ يضا عىل املطالبة املقدمة يف دو ة متعاقدة أ خرى لرد ممتكل ثقايف منقول من معمل أ و موقع أ ثري أ و مجموعة 

 مقتنيات عامة موجودة يف ادلو ة املتعاقدة اليت أ علنت حتديد هذه املهةل.

ليه يف الفقرة السابقة عند توقيع هذه التفاقية أ و املصادقة علهيا أ و قبولها أ و 6) ( يمت الإعلن املشار اإ

لهيا.  املوافقة علهيا أ و الانضامم اإ

ت عامة"، أ ي مجموعة من املمتلاكت الثقافية ( ل غراض هذه التفاقية، يقصد بعبارة "مجموعة مقتنيا7)

 تكون قد أ عدت هبا قامئة حرص أ و مت حتديدها بطريقة أ خرى، وتكون ملاك لإحدى اجلهات التالية:

 )أ ( دو ة متعاقدة؛

قلميية أ و حملية دلو ة متعاقدة؛  )ب( سلطة اإ

 )ج( مؤسسة دينية يف دو ة متعاقدة؛

تربوي أ و علمي يف دو ة متعاقدة، ومعرتف هبا يف تكل )د( مؤسسة منشأ ة أ ساسا لغرض ثقايف أ و 

 ادلو ة بوصفها مؤسسة ختدم املصلحة العامة.

( وعلوة عىل ذكل، تطبق املهةل القانونية املعمتدة بشأ ن مجموعات املقتنيات العامة عىل املطالبة برد 8)

لية يف دو ة متعاقدة ابعتباره ممتكل ثقايف مقدس أ و ذي أ مهية جامعية متلكه وتس تخدمه جامعة قبلية أ و حم 

 جزءا من املامرسات التقليدية أ و الشعائرية لتكل امجلاعة.
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 4املادة 

( حيق للك من حبوزته ممتكل ثقايف مرسوق وعليه أ ن يعيده، أ ن يتلقى عند رده تعويضا عادل 1)

متكل اذلي حبوزته ومعقول، رشيطة أ ل يكون قد عمل، أ و ما اكن هل يف حدود املعقول أ ن يعمل، أ ن امل 

 مرسوق، وأ ن ميكنه أ ن يثبت أ نه اكن قد اختذ عند اقتناده ما يلزم من احتياطات.

ليه يف الفقرة السابقة، تبذل هجود معقو ة 2) ( مع عدم الإخلل حبق احلائز يف التعويض املشار اإ

آخر، بدفع  ىل احلائز، أ و أ ي انقل سابق أ لزام الشخص اذلي نقل املمتكل الثقايف اإ ذا اكن هذا لإ التعويض اإ

 الإجراء ممتش يا مع قانون ادلو ة اليت تقدم فهيا املطالبة.

ن قيام املطالب بدفع تعويض للحائز، عندما يكون هذا الإجراء مطلواب، ل خيل حبق املطالب 3) ( اإ

آخر.  يف اسرتداد هذا التعويض من أ ي خشص أ

ذا اكن احلائز قد اختذ الاحتياطات4) اللزمة، تؤخذ يف احلس بان مجيع  ( ودلى البت يف ما اإ

ملبسات احلصول عىل املمتكل الثقايف، مبا يف ذكل صفة ال طراف املعنية ابلصفقة والمثن املدفوع فهيا، وما 

ىل أ ية معلومات أ و واثدق أ خرى  ىل أ ي جسل متاح للممتلاكت الثقافية املرسوقة أ و اإ ذا اكن احلائز قد رجع اإ اإ

ماكنه يف حد ذا اكن احلائز قد استشار الواكلت املعنية ذات صةل واكن ابإ ود املعقول أ ن حيصل علهيا، وما اإ

آخر يفرتض أ ن يتخذه الشخص العاقل يف مثل هذه الرروف. جراء أ  أ و اختذ أ ي اإ

( ل جيوز حلائز املمتكل الثقايف أ ن يمتتع مبزااي تفوق ما اكن سيمتتع به الشخص اذلي تنازل هل عن 5)

 أ و بأ ية صورة أ خرى جمانية.ذكل املمتكل ابلتوريث 

عادة املمتلاكت الثقافية اليت صدرت بطرق غري مرشوعة -الفصل الثالث   اإ

 5املادة 

( جيوز لدلو ة املتعاقدة أ ن تطلب من احملمكة أ و من أ ية سلطة خمتصة أ خرى يف دو ة متعاقدة 1)

عادة ممتكل ثقايف صدر من أ رايض ادلو ة الطالبة بطريقة غ  ري مرشوعة.أ خرى أ ن تأ مر ابإ

( يعترب مصدرا بطريقة غري مرشوعة املمتكل الثقايف اذلي يكون قد صدر مؤقتا من أ رايض ادلو ة 2)

جراء حبوث عليه أ و ترمميه، مبوجب ترخيص صادر طبقا لقانوهنا اذلي  الطالبة ل غراض يذكر مهنا عرضه أ و اإ

لهيا وف  قا ل حاكم الرتخيص املذكور.ينرم هذا التصدير هبدف حامية تراهثا الثقايف، ومل يرد اإ
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عادة املمتكل الثقايف املصدر 3) ( تأ مر احملمكة أ و أ ية سلطة خمتصة أ خرى يف ادلو ة اليت يطلب مهنا اإ

عادة املمتكل املعين عندما تثبت ادلو ة الطالبة أ ن نقل املمتكل من أ راضهيا يلحق  بطريقة غري مرشوعة، ابإ

حدى املصاحل التالية:  رضرا خطريا ابإ

 الصون املادي للممتكل أ و للموقع اذلي اكن يودد فيه؛ )أ (

 )ب( تاكمل ممتكل ثقايف مركب؛

 )ج( صون املعلومات اليت تتسم بطابع علمي أ و اترخيي عىل سبيل املثال؛

)د( الاس تعامل التقليدي أ و الشعائري للممتكل املعين من دانب جامعة قبلية أ و حملية، أ و تثبت أ ن 

ىل هذه امجلاعة القبلية أ و احمللية.املمتكل ينطوي عىل أ مه   ية ثقافية ابلغة ابلنس بة اإ

من هذه املادة باكفة املعلومات الوقادعية أ و القانونية اليت  1( يشفع أ ي طلب مبوجب أ حاكم الفقرة 4)

عادة املمتكل الثقايف  يكون من شأ هنا أ ن متكن احملمكة أ و أ ية سلطة خمتصة أ خرى يف ادلو ة اليت يطلب مهنا اإ

ذا اكنت الرشوط املنصوص علهيا يف الفقرات من  ىل  1املعين من البت فامي اإ  قد اس توفيت. 3اإ

عادة يف غضون فرتة أ قصاها ثلث س نوات اعتبارا من التارخي اذلي علمت 5) ( يقدم أ ي طلب للإ

 غضون فرتة فيه ادلو ة الطالبة مباكن وجود املمتكل الثقايف وهوية حائزه، ويف مجيع احلالت يقدم الطلب يف

عادة املمتكل مبوجب  أ قصاها مخسون س نة اعتبارا من اترخي التصدير أ و من التارخي اذلي اكن يتعني فيه اإ

ليه يف الفقرة   من هذه املادة. 2الرتخيص املشار اإ

 6املادة 

( حيق حلائز املمتكل الثقايف، اذلي يكون قد اقتىن هذا املمتكل بعد تصديره بطريقة غري مرشوعة، 1)

عادة املمتكل، تعويضا عادل ومعقول، رشيطة أ ل يكون قد عمل أ و ما اكن أ   ن يتلقى من ادلو ة الطالبة، عند اإ

 هل يف حدود املعقول أ ن يعمل، عند اقتناده املمتكل، أ ن هذا املمتكل قد صدر بطريقة غري مرشوعة.

ذا اكن احلائز قد عمل، أ و ما اكن هل يف حدود امل2) عقول أ ن يعمل، أ ن املمتكل ( ودلى البت يف ما اإ

الثقايف قد صدر بطريقة غري مرشوعة، تؤخذ يف احلس بان ملبسات احلصول عىل هذا املمتكل، مبا يف ذكل 

 عدم وجود شهادة تصدير تكون لزمة مبوجب قانون ادلو ة الطالبة.

ىل ادلو ة الطالبة 3) عادة هذا املمتكل اإ جراء  -أ ن يقرر ( جيوز حلائز املمتكل الثقايف املطالب ابإ اكإ

 مبا ييل: -بديل عن املطالبة بتعويض، وابلتفاق مع تكل ادلو ة 
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 )أ ( الاحتفاظ مبلكية املمتكل الثقايف؛ أ و

ىل خشص خيتاره ويكون مقامي يف ادلو ة الطالبة  -مبقابل أ و بدون مقابل  -)ب( نقل هذه امللكية  اإ

 ويقدم الضامانت اللزمة.

عادة املمتكل الثقايف وفقا ل حاكم هذه املادة، وذكل ( تتحمل ادلو ة الطالبة 4) النفقات املرتتبة عىل اإ

آخر.  دون املساس حبق هذه ادلو ة يف اسرتداد تكل النفقات من أ ي خشص أ

( ل جيوز حلائز املمتكل الثقايف أ ن يمتتع مبزااي تفوق ما اكن سيمتتع به الشخص اذلي تنازل هل عن 5)

 أ ية صورة أ خرى جمانية.ذكل املمتكل ابلتوريث أ و ب

 7املادة 

 ( ل تنطبق أ حاكم هذا الفصل يف احلالتني التاليتني:1)

عادته؛ ذا اكن تصدير املمتكل الثقايف قد أ صبح مرشوعا عند املطالبة ابإ  )أ ( اإ

ذا اكن املمتكل الثقايف قد صدر أ ثناء حياة الشخص اذلي ابتدعه أ و خلل مخسني س نة  )ب( اإ

 ته.اعتبارا من اترخي وفا

ذا اكن 2) ( اس تثناء من أ حاكم الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة السابقة، تنطبق أ حاكم هذا الفصل اإ

املمتكل الثقايف قد صنعه فرد أ و أ فراد من جامعة قبلية أ و حملية لغرض الاس تعامل التقليدي أ و الشعائري 

ىل امجلاع  ة املذكورة.من دانب تكل امجلاعة، واكن من املقرر أ ن يعاد هذا املمتكل اإ

 أ حاكم عامة -الفصل الرابع 

 8املادة 

ىل 1) ( جيوز رفع املطالبة مبوجب أ حاكم الفصل الثاين ورفع الطلب مبوجب أ حاكم الفصل الثالث اإ

ىل احملامك أ و  احملامك أ و أ ية سلطات خمتصة أ خرى يف ادلو ة املتعاقدة اليت يودد فهيا املمتكل الثقايف، ابلإضافة اإ

 ة ال خرى اليت يكون لها اختصاص قضايئ مبوجب القواعد السارية يف ادلول املتعاقدة.السلطات اخملتص

( وجيوز للطرفني أ ن يتفقا عىل عرض الزناع عىل أ ية حممكة أ و أ ية سلطة خمتصة أ خرى أ و عىل 2)

 هيئة حتكمي.



236
 

ىل الإجراءات املؤقتة، مبا يف ذكل الإجراءات التحفرية، املنصوص ع3) لهيا يف قانون ( وجيوز اللجوء اإ

عادته قد رفع  ذا اكنت املطالبة برد املمتكل أ و طلب اإ ادلو ة املتعاقدة اليت يودد فهيا املمتكل الثقايف، حىت اإ

ىل احملامك أ و أ ية سلطات خمتصة أ خرى يف دو ة متعاقدة أ خرى.  اإ

 9املادة 

ي قواعد أ خرى غري ( ل حيول أ ي من أ حاكم هذه التفاقية دون قيام أ ي دو ة متعاقدة بتطبيق أ  1)

عادة ممتلاكت ثقافية مرسوقة أ و  القواعد املنصوص علهيا يف هذه التفاقية ميكن أ ن تكون أ كرث ملمئة لرد أ و اإ

 مصدرة بصورة غري مرشوعة.

لزاما ابلعرتاف أ و بتطبيق أ ي قرار يصدر عىل 2) ( ل جيوز تأ ويل هذه املادة عىل أ هنا تشلك اإ

 ن أ ي حممكة أ و سلطة خمتصة أ خرى يف دو ة أ خرى من ادلول املتعاقدة.أ ساس أ حاكم هذه التفاقية ع

 10املادة 

ل بشأ ن املمتلاكت الثقافية اليت ترسق بعد 1) ( ل ترسي أ حاكم الفصل الثاين من هذه التفاقية اإ

 :اترخي نفاذ هذه التفاقية ابلنس بة لدلو ة اليت تتلقى طلبا خبصوص هذه املمتلاكت وذكل رشيطة ما ييل

)أ ( أ ن يكون املمتكل قد رسق من أ رايض دو ة متعاقدة، بعد اترخي نفاذ هذه التفاقية ابلنس بة لهذه 

 ادلو ة؛ أ و

  .لها ابلنس بة التفاقية هذ نفاذ اترخي بعد متعاقدة دو ة يف موجودا املمتكل يكون أ ن( ب)

ل التفاقية هذه من الثالث الفصل أ حاكم ترسي ل( 2)  بصورة تصدر اليت الثقافية املمتلاكت بشأ ن اإ

 بشأ ن طلبا تتلقى اليت لدلو ة ابلنس بة وكذكل الطالبة لدلو ة ابلنس بة التفاقية نفاذ اترخي بعد مرشوعة غري

 .املمتلاكت هذه

 اكن هما مرشوعة غري جتارية معامةل أ ي رشعية ال شاكل من شلك بأ ي التفاقية هذه تكرس ل( 3)

( 2) أ و( 1) الفقرة مبوجب أ حاكهما طادةل من يس تثىن مما أ و التفاقية هذه نفاذ اترخي قبل حيدث قد مما نوعها

طار يف املطالبة يف خشص أ ي أ و دو ة أ ي حق من حتد ل أ هنا كام هذه، من  املتاحة الرشعية الوسادل اإ

عادة أ و رد أ دل من التفاقية هذه نطاق خارج  بلق  رشعية غري بصورة مصدر أ و مرسوق ثقايف ممتكل أ ي اإ

 .التفاقية هذه نفاذ اترخي
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 ختامية أ حاكم -اخلامس الفصل

 11 املادة

 اتفاقية مرشع لعامتد ادلبلومايس للمؤمتر اخلتايم الاجامتع يف التفاقية هذه عىل التوقيع ابب يفتح( 1)

عادة بشأ ن اخلاص القانون لتوحيد دلويل املعهد  مرشوعة ريغ بطرق املصدرة أ و املرسوقة الثقافية املمتلاكت اإ

 حزيران/ يونيو 30 حىت ادلول مجليع روما يف مفتوحا التفاقية عىل التوقيع ابب ويرل ويل، ادل الصعيد عىل

1996. 

برام التفاقية هذه ختضع( 2)  .علهيا وقعت اليت ادلول دانب من التصديق أ و القبول أ و للإ

لهي تنضم أ ن التفاقية عىل املوقعة غري ادلول مجليع جيوز( 3)  .علهيا التوقيع ابب فتح اترخي من اعتبارا ااإ

يداع التفاقية عىل التصديق أ و القبول أ و الابرام يمت  دلهيا تودع اليت اجلهة عند بذكل رمسية وثيقة ابإ

 .التفاقية

 12 املادة

يداع اترخي بعد السادس الشهر من ال ول اليوم يف انفذة التفاقية هذه تصبح( 1)  وثيقة خامس اإ

لهيا للنضامم أ و علهيا التصديق أ و لقبولها أ و لإبراهما  .اإ

يداع اترخي بعد( 2) برام وثيقة خامس اإ لهيا، للنضامم أ و علهيا للتصديق أ و لقبولها أ و التفاقية هذه لإ  اإ

يداع اترخي بعد السادس الشهر من ال ول اليوم يف عضو دو ة ل ي ابلنس بة انفذة التفاقية تصبح  هذه اإ

 .الانضامم أ و التصديق أ و القبول أ و برامالا لوثيقة ادلو ة

 13 املادة

 وحتتوي قانونيا الزتاما متعاقدة دو ة أ ي هبا تلزتم دولية تقنينية وثيقة أ ي عىل التفاقية هذه تؤثر ل( 1)

ل التفاقية هذه تنرمها بأ مور تتعلق أ حاكم عىل ذا اإ  خلف املعنية التقنينية ابلوثيقة امللزتمة ادلول أ علنت اإ

 .ذكل

 بغية املتعاقدة، ادلول بني من أ كرث أ و دو ة أ ي مع اتفاقات تربم أ ن متعاقدة دو ة ل ي جيوز( 2)

 هذا من اتفاق أ ي تربم اليت ادلول وعىل. ادلول هذه بني تربط اليت العلقات س ياق يف تطبيقها حتسني

ىل منه نسخة ترسل أ ت بيهنا فامي النوع  .الإيداع هجة اإ
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قلميية هيئات يف أ و الاقتصادي للتاكمل منرامت يف وال عضاء تعاقدةامل  لدلول جيوز( 3)  يف تعلن أ ن اإ

طار  الواردة ابل حاكم ابلتايل الزتاهما وعدم والهيئات املنرامت لهذه النرم بتطبيق الالزتام بيهنا، فامي علقهتا اإ

 .النرم بتكل العمل نطاق مع تطبيقها نطاق يتطابق واليت التفاقية هذه يف

 14 ادةامل

ذا( 1)  لنرر برصف فاإهنا واحدة منطقة من أ كرث عىل موزعة متعاقدة دلو ة الإقلميية ال رايض اكنت اإ

دا عام  أ و الإقلميية أ راضهيا لك عىل ساراي التفاقية هذه تتناولها اليت ابل مور اخلاص القانوين النرام اكن اإ

يداع عند أ و التفاقية عىل عالتوقي عند لها جيوز أ خرى، دون مهنا منطقة يف عنه خيتلف  أ و الابرام وثيقة اإ

 منطقة عىل أ و الإقلميية أ راضهيا لك عىل التفاقية هذه رساين عن تعلن أ ن الانضامم، أ و التصديق أ و القبول

علهنا عن وقت أ ي يف تس تعيض أ ن جيوز كام فهيا، أ كرث أ و علن هذا اإ آخر ابإ  .أ

علانت هبذه اقيةالتف دلهيا املودع اجلهة تبليغ ينبغي( 2)  مناطق رصاحة تذكر أ ن ينبغي اليت الإ

 .التفاقية علهيا ترسي اليت الإقلميية ال رايض

طار يف مقدم لإعلن وفقا التفاقية، هذه رساين اقتصار حا ة يف (3)  أ و منطقة عىل املادة، هذه اإ

 :التالية التفسريات تعمتد متعاقدة، دلو ة الإقلميية ال رايض لك من بدل الإقلميية ال رايض من أ كرث

ىل 1 املادة يف الإشارة تفهم)أ (   مناطق من منطقة تعين أ هنا عىل متعاقدة، دلو ة الإقلميية ال رايض اإ

 ؛ادلو ة لتكل الإقلميية ال رايض

ىل الإشارة تفهم)ب(  ىل أ و احملمكة اإ لهيا املوده ادلو ة يف أ و املتعاقدة ادلو ة يف أ خرى خمتصة سلطة اإ  اإ

 ؛ادلو ة لتكل الإقلميية ال رايض مناطق من منطقة يف أ خرى خمتصة سلطة أ ي أ و احملمكة تعين اأ هن عىل

ىل( 1) 8 املادة يف الإشارة تفهم)ج(   تعين أ هنا عىل الثقايف املمتكل فهيا يودد اليت املتعاقدة ادلو ة اإ

 ؛ادلو ة تكل يف املمتكل فهيا يتوادد اليت املنطقة

ىل( 3) 8 ادةامل يف الإشارة تفهم( د)  عىل املمتكل فهيا يودد اليت املتعاقدة ادلو ة يف الساري القانون اإ

 لتكل الإقلميية ال رايض من جزءا تشلك واليت املمتكل فهيا يتوادد اليت املنطقة يف الساري القانون تعين أ هنا

 ؛ادلو ة

ىل 9 املادة يف الإشارة تفهم( ه)  الإقلميية ال رايض مناطق من ةمنطق تعين أ هنا عىل املتعاقدة، ادلو ة اإ

 .ادلو ة لتكل
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ذا( 4)  علان متعاقدة دو ة أ ي تقدم مل اإ طار يف اإ ن املادة، هذه من 1 الفقرة اإ  عىل ترسي التفاقية فاإ

 .الاقلميية أ راضهيا مناطق لك

 15 املادة

برام عند( 1)  التوقيع عند مقدم اعلن أ ي تأ كيد جيب علهيا، التصديق أ و قبولها أ و التفاقية هذه اإ

 .علهيا

ىل رمسيا وتبلغ وحتريراي وتأ كيداهتا الإعلانت تقدم( 2)  .التفاقية دلهيا املودع اجلهة اإ

 ومع املعنية، لدلو ة ابلنس بة انفذة التفاقية تصبح اذلي نفسه الوقت يف انفذا اعلن أ ي يصبح( 3)

 ال ول اليوم يف انفذا يصبح التفاقية، نفاذ اترخي بعد به رمسيا تبليغا الايداع هجة تتلقى اعلن أ ي فاإن ذكل،

 .املعنية اجلهة دلى ايداعه اترخي بعد السادس الشهر من

 مبوجب وقت أ ي يف اعلهنا تسحب أ ن التفاقية هذه اطار يف اعلان قدمت دو ة ل ي جيوز( 4)

 الشهر من ولال   اليوم يف انفذا الاعلن حسب ويصبح. الايداع هجة اىل حتريراي يوده رمسي اشعار

 .الشعار ايداع اترخي بعد السادس

 16 املادة

 اس تعدادها الانضامم، أ و التصديق أ و القبول أ و الابرام أ و التوقيع عند متعاقدة، دو ة لك تعلن( 1)

 عن وذكل ،8 املادة مبوجب دو ة أ ي تقدهما لردها، طلبات أ و ثقافية ممتلاكت لإعادة مطالبات اي لتلقي

 : التالية الاجرادية ال ساليب من رثأ ك أ و واحد طريق

 .املعلنة ادلو ة يف أ خرى خمتصة سلطات أ ي اىل أ و احملامك اىل التوده( أ  )

 املطالبات هذه مثل ابس تلم ادلو ة هذه من امللكفة السلطات او السلطة اىل التوده( ب)

 .ادلو ة هذه يف اخملتصة السلطات من غريها أ و احملامك اىل ويرفعها والطلبات

 .القنصلية او ادلبلوماس ية القنوات اس تخدام( ج)

 برد ال مر لإصدار املؤهةل ال خرى اخملتصة السلطات أ و احملامك حتدد أ ن متعاقدة دو ة للك وجيوز( 2)

 . التفاقية هذه من والثالث الثاين الفصلني أ حاكم مبوجب ثقافية ممتلاكت اعادة أ و
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 2 و 1 الفقرتني اطار يف تصدر اعلانت أ ي لتعديل وقت أ ي يف دديدة اعلانت اصدار جيوز( 3)

 .املادة هذه من

 ال طراف متعددة أ و ثنادية اتفاقات أ ي عىل املادة هذه من 3 و 2 و 1 الفقرات أ حاكم تؤثر ل( 4)

 .والتجارية املدنية الشؤون يف القانونية ابملساعدة يتعلق فامي املتعاقدة ادلول بني تودد قد

 17 املادة

 لوثيقة ايداعها اترخي بعد أ شهر س تة عىل تزيد ل مدة خلل الايداع، هجة اىل متعاقدة دو ة لك تقدم

حدى حتريرية معلومات الانضامم، أ و التصديق أ و القبول أ و الابرام  عن للتفاقية الرمسية اللغات ابإ

آخرو  حني بني املعلومات هذه وتس توىف. الثقافية ممتلاكهتا تصدير تنرم اليت الترشيعات  النحو عىل أ

 .املناسب

 18 املادة

بداء يسمح ل  التفاقية هذه يف رصاحة هبا املرخص التحفرات غري حتفرات أ ي ابإ

 19 املادة

 لهذه ابلنس بة نفاذها اترخي بعد وقت أ ي يف التفاقية من تنسحب أ ن طرف دو ة ل ي جيوز( 1)

 .اعالايد هجة دلى الغرض لهذا وثيقة ايداع طريق عن وذكل ادلو ة،

 دلى الانسحاب وثيقة ايداع بعد السادس الشهر من ال ول اليوم يف انفذا انسحاب أ ي يصبح( 2)

 انفذا الانسحاب اصبح الانسحاب، لنفاذ ذكل من أ طول فرتة الانسحاب وثيقة حددت واذا. الايداع هجة

 .اعالايد هجة دلى الانسحاب وثيقة ايداع اترخي من اعتبارا ال طول الفرتة انهتاء بعد

 ممتلاكت برد مطالبات ل ي ابلنس بة سارية التفاقية تبقى انسحاب، أ ي اعلن من الرمغ عىل( 3)

 .الانسحاب نفاذ اترخي قبل تقدم لإعادهتا، طلبات أ و ثقافية

 20 املادة

 يف أ و منترمة فرتات عىل يشلك أ ن( يونيدروا)اخلاص القانون لتوحيد ادلويل املعهد لرديس جيوز 

 هذه لتطبيق العملية الطرادق لس تعراض خاصة جلنة متعاقدة، دول مخس من طلب عىل بناء وقت

 .التفاقية
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 21 املادة

 .   الإيطالية احلكومة دلى التفاقية هذه تودع( 1)

 ( تتوىل حكومة امجلهورية الإيطالية القيام مبا ييل:2)

لهيا و  علم مجيع ادلول املوقعة عىل التفاقية أ و املنضمة اإ علم رديس املعهد ادلويل لتوحيد القانون )أ ( اإ اإ

 اخلاص )يونيدروا( مبا ييل:

برام أ و قبول أ و تصديق أ و انضامم واترخي ذكل؛1) يداع دديد لوثيقة اإ  ( أ ي توقيع دديد أ و اإ

علن يقدم وفقا لهذه التفاقية؛2)  ( أ ي اإ

 ( حسب أ ي الإعلن؛3)

 ( اترخي نفاذ هذه التفاقية؛4

لهيا يف املادة ( التفاقات املش5)  ؛13ار اإ

يداع أ ي وثيقة انسحاب من التفاقية من اترخي هذا الإيداع واترخي نفاذ الانسحاب.6)  ( اإ

لهيا  ىل مجيع ادلول املوقعة علهيا أ و اليت تنضم اإ رسال نسخ أ صلية معمتدة من هذه التفاقية اإ )ب( اإ

ىل رديس املعهد ادلويل لتوحيد القانون اخلاص )يونيدروا  (؛وكذكل اإ

 )ج( أ داء أ ي همام أ خرى معتادة ابلنس بة جلهات الإيداع.

ثباات ملا تقدم ، قام املفوضون فوق العادة واملرخصون الرتخيص اللزم، بتذييل هذه الوثيقة واإ

 بتواقيعهم.

يف روما يف هذا اليوم الرابع والعرشين من شهر يونيو/حزيران من عام أ لف وتسعامدة ومخسة  حررت

 أ صلية واحدة ابللغتني الإجنلزيية والفرنس ية مع اعتبار النصني متساويني يف احلجية.تسعني، يف نسخة 

 امللحق

)أ ( اجملموعات والامنذج النوعية النادرة من النبااتت واحليواانت، واملعادن، والهيالك العرمية، والقطع 

 اليت تنطوي عىل أ مهية من هجة نرر عمل الإحاثة؛

ارخي، مبا يف ذكل اترخي العمل والتكنولوجيا والتارخي العسكري والاجامتعي، )ب( املمتلاكت املتعلقة ابلت

 وحبياة الزعامء واملفكرين والعلامء والفنانني الوطنيني وابل حداث ذات ال مهية الوطنية؛

 )ج( مس تكشفات التنقيبات ال ثرية )النرامية والرسية( أ و نتاجئ الاكتشافات من الآاثر؛
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آاثر فنية   أ و اترخيية أ و مواقع اترخيية تعرضت للتفكيك؛)د( عنارص أ

ىل أ كرث من مادة عام، مثل التحف اخلطية وال يقوانت  )هـ( التحف ال ثرية اليت يعود عهدها اإ

 وال ختام املنقوشة؛

ثنولوجية؛  )و( القطع ذات ال مهية الإ

 )ز( املمتلاكت ذات ال مهية الفنية مثل:

يدواي بأ مكلها همام اكنت مادة دعامهتا )ابس تثناء ( الصور واللوحات والرسوم املصنوعة 1)

 التصماميت الصناعية واملواد املصنوعة املزينة يدواي(؛

 ( ال عامل ال صلية من فن صنع الامتثيل وأ شغال النحت همام اكنت مادهتا؛2)

 ( النقوش والبصامت ونتادات الطباعة احلجرية ال صلية؛3)

 صلية همام اكنت موادها؛( الرتكيبات والتوليفات الفنية ال  4)

)ح( اخملطوطات والكتب البالغة القدم والكتب والواثدق واملطبوعات القدمية ذات ال مهية اخلاصة 

)من الناحية التارخيية، أ و الفنية، أ و العلمية، أ و ال دبية، أ و غري ذكل( سواء اكنت منفردة أ و يف شلك 

 مجموعات؛

 ها سواء اكنت منفردة أ و يف شلك مجموعات؛)ط( الطوابع الربيدية واملالية وما شاهب 

 )ي( احملفوظات، مبا فهيا حمفوظات التسجيلت الصوتية والصور الفوتوغرافية واحملفوظات السيامندية؛

ىل ما قبل مادة عام، وال دوات املوس يقية القدمية.  )ك( قطع ال اثث القدمية اليت يعود اترخيها اإ
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 (2003ماي  12) 1424ربيع ال ول  10صادر يف  1.03.59ظهري رشيف رمق 

املتعلق حبامية واس تصلح البيئة 11.03بتنفيذ القانون رمق 
164

 

 امحلد هلل وحده،

 : بداخهل -الطابع الرشيف 

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 : يعمل من ظهريان الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا

 منه، 58و 26لني بناء عىل ادلس تور ولس امي الفص

 :أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل

املتعلق حبامية  11.03ينفذ وينرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، القانون رمق 

 .واس تصلح البيئة، كام وافق عليه جملس النواب وجملس املستشارين

 (.2003ماي  12) 1424ربيع ال ول  10وحرر ابلرابط يف 

 : وقعه ابلعطف

 لوزير ال ول،ا

دريس جطو  .الإمضاء: اإ
* 

*         * 

  يتعلق حبامية واس تصلح البيئة 11.03قانون رمق 

  الباب ال ول

  مقتضيات عامة

  الفصل ال ول

  ال هداف واملبادئ العامة

  1املادة 

ىل وضع القواعد ال ساس ية واملبادئ العامة للس ياسة الوطنية يف جمال حامية  البيئة هيدف هذا القانون اإ

ىل ال هداف التالية  : واس تصلهحا. وتريم هذه القواعد واملبادئ اإ

                                                           
164

 .1900( ص 2003يونيو  19) 1424ربيع الاخر  18بتارخي  5118اجلريدة الرمسية عدد  
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 حامية البيئة من لك أ شاكل التلوث والتدهور أ اي اكن مصدره؛ –

طار وظروف عيش الإنسان؛ –  حتسني اإ

طار الترشيعي والتقين واملايل املتعلق حبامية وتدبري البيئة؛ –  وضع التوهجات ال ساس ية للإ

صلح ال رضار البيئية وتعويض املترضرينوضع نرام خاص ابملس –  .ؤولية يضمن اإ

  2املادة 

 : يرتكز تنفيذ أ حاكم هذا القانون عىل املبادئ العامة التالية

حامية البيئة واس تصلهحا وحسن تدبريها جزء من الس ياسة املندجمة للتمنية الاقتصادية  –

 والاجامتعية والثقافية؛

منفعة عامة ومسؤولية جامعية تتطلب املشاركة والإعلم حامية البيئة واس تصلهحا وحتسيهنا  –

 وحتديد املسؤوليات؛

عداد  – قرار التوازن الرضوري بني متطلبات التمنية الوطنية ومتطلبات حامية البيئة حني اإ اإ

دماج مفهوم التمنية املس تدامة حني وضع وتنفيذ هذه اخملططات؛  اخملططات القطاعية للتمنية واإ

عداد الرتاب ال خذ بعني الاعتبا – ر حامية البيئة والتوازن البي ي حني وضع وتنفيذ خمططات اإ

 الوطين؛

جناز وتدبري املشاريع الاقتصادية  – تفعيل مبدأ  "املس تعمل املؤدي" ومبدأ  "امللوث املؤدي" يف اإ

 والاجامتعية وتقدمي اخلدمات؛

ا عند وضع اخملططات احرتام املواثيق ادلولية املتعلقة ابلبيئة مبقتضياهتا ومراعاة مقتضياهت –

عداد الترشيع البي ي  .والربامج التمنوية واإ

  الفصل الثاين

  تعاريف

  3املادة 

 : مبوجب هذا القانون، يقصد ابملصطلحات املس تعمةل املعاين التالية
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آت البرشية وكذا العوامل الاقتصادية والاجامتعية والثقافية  -1 البيئة: مجموعة العنارص الطبيعية واملنشأ

 .يت متكن من توادد الاكدنات احلية وال نشطة الإنسانية وتساعد عىل تطورهاال

حامية البيئة: احملافرة عىل مكوانت البيئة والارتقاء هبا ومنع تدهورها أ و تلوهثا أ و التقليص من  -2

 .حدة تلوهثا

ال القادمة تمنية مس تدامة: مسلسل تمنية حيقق حاجيات ال جيال احلارضة دون هتديد قدرة ال جي - 3

 .عىل حتقيق حاجياهتا

توازن بي ي: علقات احلادة املتباد ة بني العنارص املكونة للبيئة اليت متكن من توادد وتطور وتمنية  -4

 .الإنسان وابيق الاكدنات احلية

مس توطنات برشية: التجمعات احلرضية والقروية، أ اي اكن نوعها أ و جحمها ، وكذا مجموع البنيات  -5

 .اليت جيب أ ن تتوفر علهيا لضامن حياة حصية وملمئة لساكنهتا التحتية

تراث اترخيي وثقايف: مجموع املمتلاكت املنقو ة أ و غري املنقو ة اليت تمتزي بطابع خاص من الناحية  -6

 .ال ثرية أ و التارخيية أ و املعامرية أ و ال دبية أ و الشعبية أ و الفنية أ و ادلينية أ و الاجامتعية

خاصة محمية: مناطق برية أ و حبرية ذات قمية طبيعية أ و ثقافية خاصة تتخذ وتطبق داخلها مناطق  -7

لزامية ل دل حاميهتا وتدبريها جراءات اإ  .اإ

التنوع البيولويج: لك أ صناف الاكدنات احلية من وحيش ونبيت اليت تعيش داخل خمتلف  -8

 .ال نرمة البيئية الربية والبحرية واملادية

رية: لك املياه السطحية واجلوفية ابس تثناء مياه البحر واملياه اجلوفية املاحلة. وتشمل املياه املياه القا -9

السطحية: مياه الوداين وال هنار والبحريات الطبيعية وحقينات السدود ومياه الضاايت واملردات والقنوات 

آخر لتجمع املياه يف تقعرات  ال رض. وتشمل املياه والساقيات وقنوات دلب املاء الرشوب ولك شلك أ

 .اجلوفية: مياه الفرشات املادية ومياه العيون واخلطارات واملصارف اجلوفية

الهواء: الغلف الغازي اذلي حييط ابل رض واذلي يؤدي تغري خصادصه الفزيايدية أ و الكمييادية  -10

ىل هتديد الاكدنات احلية وال نرمة البيئية والبيئة بصفة عامة، ويشمل هذا الت عريف هواء أ ماكن العمل اإ

 .وهواء ال ماكن العامة املغلقة وش به املغلقة

 .املاكن العام: املاكن املعد لس تقبال العموم أ و فئة معينة من الناس ل ي غرض من ال غراض -11
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ل من خلل  -12 املاكن العام املغلق: املاكن العام اذلي هل شلك البناء املتاكمل ول يدخهل الهواء اإ

 .عدة ذلكل، وتعترب يف حمك املاكن العام املغلق وسادل النقل العمويممنافذ م

احلدادق واحملميات الطبيعية: لك جمال مصنف من الرتاب الوطين مبا يف ذكل املكل العمويم  -13

البحري عندما يس تدعي التوازن البي ي رضورة احملافرة عىل حيواانته ونبااتته وأ رضه وجوفها وجوه ومياهه 

املعدنية ومس تحثاته وبصفة عامة عىل وسطه الطبيعي. ولهذه احلدادق واحملميات الطبيعية أ مهية  وموارده

 .خاصة تس تدعي احملافرة عىل هذا الوسط ضد لك نشاط برشي هيدد مرهره أ و تكوينه أ و تطوره

ولك املوارد  املوارد البحرية: املياه البحرية واملياه العذبة اجلوفية املوجودة عىل الرشيط الساحيل -14

البيولوجية وغري البيولوجية املتواددة يف املناطق البحرية الواقعة حتت الس يادة أ و السلطة الوطنية كام 

 .حددها القانون

جراء التحاليل وقياس خمتلف الثوابت العلمية  -15 مقياس: مرجع يسمح بتوحيد طرق وكيفية اإ

 .والتقنية

لزايم ل يسمح بتج - 16  .اوزهمعيار: حد أ قىص اإ

تلوث البيئة: لك تأ ثري أ و تغيري مبارش أ و غري مبارش للبيئة انجت عن أ ي معل أ و نشاط برشي  - 17

أ و عامل طبيعي من شأ نه أ ن يلحق رضرا ابلصحة والنرافة العمومية وأ من وراحة ال فراد، أ و يشلك خطرا 

 .ةعىل الوسط الطبيعي واملمتلاكت والقمي وعىل الاس تعاملت املرشوعة للبيئ

دخال بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة يف البيئة البحرية ل ية مواد من  - 18 لقاء أ و اإ التلوث البحري: اإ

حلاق أ رضار ابلاكدنات والنبااتت البحرية، أ و أ ن تكون مصدر خطر عىل الصحة البرشية وعادقا  شأ هنا اإ

فسادا خملتلف ال نشطة البحرية مبا يف ذكل صيد ال سامك والاس تعاملت ال خرى ا ملرشوعة ملياه البحر واإ

 .لنوعية وجودة هذه املياه

مصاحل مس هتدفة: لك مصلحة ذات قمية تراثية ميكهنا التأ ثر بصفة مبارشة أ و غري مبارشة مؤقتة  - 19

 .أ و دامئة بتلوث ما

جماري: مقذوفات سادةل مس تعمةل أ و لك سادل صادر ابخلصوص عن املنازل أ و الفلحة أ و  - 20

أ و احمللت التجارية والصناعية ، متت معاجلته أ م ل ، وأ لقي بصفة مبارشة أ و غري مبارشة يف  املستشفيات

 .الوسط املايئ
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مياه مس تعمةل: املياه اليت مت اس تعاملها ل غراض مزنلية أ و فلحية أ و جتارية أ و صناعية أ و حرفية  - 21

 .معاجلة أ ن تسبب تلواث وتغريت طبيعهتا ومكوانهتا واليت ميكن لإعادة اس تعاملها بدون

آت مصنفة: لك منشأ ة وردت تسميهتا يف النصوص املنرمة للمحلت املرضة ابلصحة  - 22 منشأ

واملزجعة واخلطرة مس تغةل أ و مملوكة من طرف أ ي خشص مادي أ و معنوي، معويم أ و خاص، ميكهنا أ ن 

زعادا للجوار أ و عىل الصحة وال من والنرافة العمومية أ   و عىل الفلحة والصيد البحري تشلك خطرا أ و اإ

آثر أ و عىل أ ي عنرص من عنارص البيئة  .واملواقع واملأ

نتاج أ و  - 23 نفاايت: لك اخمللفات والبقااي الناجتة عن معليات اس تخلص أ و اس تغلل أ و حتويل أ و اإ

 يلزم صاحهبا اس هتلك أ و اس تعامل أ و مراقبة أ و تصفية وبصفة عامة لك املواد وال ش ياء املتخىل عهنا أ و اليت

 .ابلتخلص مهنا هبدف عدم الإرضار ابلصحة والنرافة العمومية وابلبيئة

نفاايت خطرة: لك أ نواع النفاايت اليت تشلك، بسبب طبيعهتا اخلطرة أ و السامة أ و املتفاعةل أ و  - 24

حددته املقاييس  القابةل للنفجار أ و للش تعال أ و البيولوجية أ و اجلرثومية هتديدا للتوازن البي ي حسب ما

ضافية حتدد مبقتىض نصوص تنرميية  .ادلولية يف هذا اجملال أ و ما ورد يف لواحئ اإ

شعاعات أ و حرارة أ و  - 25 املواد والعوامل امللوثة: لك مواد صلبة أ و سادةل أ و غازية أ و ضوضاء أ و اإ

ىل تلوث ا  .لبيئة أ و تدهورهااهزتازات صوتية تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بشلك مبارش أ و غري مبارش اإ

 .ملوث: لك خشص مادي أ و معنوي يسبب حا ة تلوث أ و يسامه فهيا - 26

جمالت حبرية: املوارد الطبيعية البحرية البيولوجية واملعدنية املتواددة يف قعر البحار أ و يف املياه  - 27

 .اجملاورة لها أ و يف جوفها

  الباب الثاين

  حامية البيئة واملس توطنات البرشية

  الفصل ال ول

  املس توطنات البرشية

  4املادة 

عداد الرتاب الوطين والتعمري  طار خمططات وواثدق اإ يدخل تصممي وهتيئة املس توطنات البرشية يف اإ

 .اليت جيب أ ن تضمن تنرامي منسجام لل رايض مع احرتام ظروف عيش وراحة ساكهنا
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  5املادة 

ية البيئة مبا يف ذكل احرتام املواقع الطبيعية تأ خذ واثدق التعمري بعني الاعتبار متطلبات حام

 .واخلصوصيات الثقافية واملعامرية أ ثناء حتديد املناطق اخملصصة لل نشطة الاقتصادية والسكن وللرتفيه

  6املادة 

تسمل رخص البناء ورخص التجزئي طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل بعد التأ كد من التأ ثري احملمتل عىل 

ذا اكن من شأ ن هذه البناايت أ و التجزدات البيئة. ومي كن أ ن يرفض تسلميها أ و أ ن ختضع ملواصفات خاصة اإ

 : أ ن

 تكون لها عواقب مرضة ابلبيئة وبأ من الساكن وراحهتم وحصهتم؛ –

آثر –  .هتدد بشلك ما ال ماكن اجملاورة أ و املأ

  7املادة 

توطنات من الآاثر السلبية النامجة عن تتخذ الإدارات املعنية لك التدابري اللزمة من أ دل حامية املس  

أ ي شلك من أ شاكل التلوث والإزعاج من نفاايت صلبة ومقذوفات سادةل أ و غازية وكذا لك أ شاكل 

الضجيج والاهزتازات اليت ل تتوافق مع مقاييس ومعايري جودة البيئة املتعني حتديدها بنصوص ترشيعية أ و 

ابري اللزمة محلاية املس توطنات البرشية من الكوارث الطبيعية تنرميية. كام تتخذ يف هذا الشأ ن لك التد

 .والتكنولوجية

  الفصل الثاين

  الرتاث التارخيي والثقايف

  8املادة 

تعترب حامية وتمثني الرتاث التارخيي والثقايف واحملافرة عليه مسأ  ة ذات أ مهية وطنية، فهيي متثل جزءا 

 .اية واس تصلح البيئةل يتجزأ  من الس ياسة الوطنية الرامية محل

حتدد النصوص الترشيعية والتنرميية خمتلف التدابري اللزم اختاذها من أ دل حامية عنارص الرتاث 

 .التارخيي والثقايف واحملافرة علهيا ضد لك أ شاكل التدهور
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  الفصل الثالث

آت املصنفة   املنشأ

  9املادة 

ىل رخصة أ و ترصحي حسب التس  آت املصنفة اإ  .مية واملسطرة احملددتني بنصوص تطبيقيةختضع املنشأ

 10املادة 

ذا اكن مرفقا برخصة أ و بتوصيل  ل اإ ل تقبل الإدارة طلب تسلمي رخصة بناء متعلقة مبنشأ ة مصنفة اإ

 .من هذا القانون 50و 49ترصحي أ و دراسة التأ ثري عىل البيئة كام تنص عىل ذكل املاداتن 

  11املادة 

منشأ ة مصنفة أ ن يتخذ لك التدابري اللزمة للوقاية وحملاربة تلوث عىل لك خشص ميكل أ و يس تغل 

البيئة وتدهور الوسط الطبيعي وذكل طبقا للمقتضيات الترشيعية والتنرميية واملقاييس واملعايري البيئية 

 .اجلاري هبا العمل. كام عليه أ ن خيضع للك مراقبة أ و تفتيش حممتل من طرف السلطات اخملتصة

  12املادة 

لهيا يف جي ب عىل لك منشأ ة مصنفة أ و غري مصنفة أ ن حترتم مقاييس ومعايري جودة البيئة املشار اإ

آت اجلديدة أ ن تدمج يف دفرت التحملت املقاييس واملعايري املعمول هبا  54املادة  من هذا القانون وعىل املنشأ

 .أ ثناء طلب رخصة البناء

آت املوجودة، حتدد بنصوص تنرميي ة توارخي تطبيق واحرتام املقاييس واملعايري اخلاصة فامي خيص املنشأ

 .جبودة البيئة

  13املادة 

دارة  يف حا ة وجود خطر كبري ومؤكد وملحوظ عىل حصة الإنسان أ و عىل البيئة بصفة عامة، ميكن للإ

نذار املس تغل، وطبقا للقوانني اجلاري هبا العمل أ ن تصدر قرارا ابلتوقيف اجلزيئ أ و  اللكي اخملتصة، بعد اإ

ىل حني صدور قرار احلمك عن قايض املس تعجلت  ل نشطة املنشأ ة املصنفة املسؤو ة عن هذا اخلطر، اإ

جراءات اس تعجالية، تأ مر الإدارة  التابع للمحمكة اخملتصة. ويف حا ة التحقق من خطر وش يك يس تدعي اإ

نذار املس تغل  .بتوقيف نشاط املنشأ ة جزديا أ و لكيا دون اإ
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ىل حني تصدر احملمكة اخمل  لهيا ادلعوى أ مرها مبنع اس تغلل املنشأ ة اخملالفة للقانون اإ تصة اليت رفعت اإ

جناز هذه ال شغال والإصلحات مبعية الإدارة  القيام ابل شغال والإصلحات اللزمة، كام ميكهنا أ ن تأ مر ابإ

 .وعىل نفقة ماكل أ و مس تغل املنشأ ة

  14املادة 

دارة أ ن تفرض عىل مس تغل منش أ ة مصنفة، حسب الرشوط احملددة يف النصوص التنرميية، ميكن للإ

أ ن يضع جتهزيات قياس للتلوث وأ ن يوافهيا بصفة دورية ابلنتاجئ احملصل علهيا واخلاصة بطبيعة ومكية 

 .املقذوفات السادةل أ و الصلبة أ و الغازية

  15املادة 

وال ثرية حول مناطق ال نشطة  ميكن أ ن حتدث جمالت محلاية حصة الإنسان وحامية املواقع الطبيعية

آت املصنفة وكذا ال خطار والهتديدات احملمتةل  الاقتصادية. وحتدد هذه اجملالت حسب طبيعة أ نشطة املنشأ

آت ابلنس بة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة عامة  .اليت ميكن أ ن تشلكها هذه املنشأ

  16املادة 

لعمل فامي خيص تنرمي وتسمية احمللت املرضة تراجع املقتضيات الترشيعية والتنرميية اجلاري هبا ا

 .ابلصحة واملزجعة واخلطرة وفقا ل حاكم هذا القانون

  الباب الثالث

  حامية الطبيعة واملوارد الطبيعية

  الفصل ال ول

  الرتبة وما حتت الرتبة

  17املادة 

ضد أ ي شلك من تعترب الرتبة وما حتت الرتبة من ثروات وموارد حمدودة أ و غري متجددة محمية 

 .أ شاكل التدهور وجيب أ ن تس تغل بطريقة معقلنة

  18املادة 

تتخذ تدابري وقادية خاصة من أ دل حماربة التصحر والفيضاانت واختفاء الغاابت والتعرية وضياع 

ال رايض الصاحلة للزراعة وتلوث الرتبة ومواردها خاصة بسبب اس تعامل املواد واملبيدات الكمييادية. وميكن 

 .تعلن هذه التدابري ذات منفعة معومية وتفرض عىل لك مس تغل أ و مس تفيدأ ن 
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  19املادة 

خيضع ختصيص أ و هتيئة ال رايض ل غراض فلحية أ و صناعية أ و منجمية أ و س ياحية أ و جتارية أ و 

تعمريية وكذا أ شغال التنقيب عن الآاثر أ و اس تغلل موارد جوف ال رض واليت من شأ هنا أ ن هتدد البيئة 

ىل رخصة مس بقة حسب احلالت ووفق رشوط حتددها النصوص الترشيعية والتنرميية. وحتدد هذه اإ 

النصوص اجلهات املاحنة للرتاخيص ورشوط منحها وكذا تسمية ال نشطة أ و الاس تعاملت املمنوعة بسبب 

 .ال خطار اليت تشلكها عىل ال رض وجوفها أ و عىل مواردها

  الفصل الثاين

  التنوع البيولويجالوحيش والنبيت و 

  20املادة 

جيب حامية الوحيش والنبيت والتنوع البيولويج بواسطة تدبري معقلن يسمح ابحملافرة عىل لك 

 .ال صناف ويضمن التوازن البي ي

  21املادة 

مينع أ و خيضع لرخصة مس بقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص الترشيعية والتنرميية، لك نشاط من شأ نه 

 .ف احليواانت والنبااتت أ و وسطها الطبيعيأ ن هيدد أ صنا

  22املادة 

 : حتدد النصوص الترشيعية والتنرميية عىل اخلصوص

 لحئة أ نواع احليواانت والنبااتت اليت جيب أ ن تس تفيد من حامية خاصة؛ –

املنع املؤقت أ و ادلامئ ل ي نشاط حيول دون حامية ال نواع النادرة أ و املهددة ابلنقراض وكذا  –

 ة وسطها الطبيعي؛حامي

لهيا يف الفقرة السابقة؛ –  رشوط اس تغلل وتسويق واس تعامل ونقل وتصدير ال نواع املشار اإ

دخال لك نوع من احليواانت والنبااتت أ اي اكن مصدره، من شأ نه أ ن هيدد ال نواع  – رشوط اإ

 .احملمية أ و وسطها الطبيعي
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  23املادة 

ثابة ممتلاكت ذات منفعة مشرتكة. من واجب الإدارة تعترب الغاابت سواء العمومية أ و اخلاصة مب 

 .واخلواص احملافرة علهيا واس تغللها بشلك يضمن توازهنا واحرتام ال نرمة البيئية

  24املادة 

جيب أ ن تس تغل الغاابت بشلك معقلن ومتوازن. وتدمج الاعتبارات البيئية يف خمططات التس يري 

د اس تعاملهتا الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والرتفهيية وظادفها وأ شغال الهتيئة والاس تغلل حبيث ل هتد

 .امحلادية

  25املادة 

جيب حامية الغاابت من لك أ شاكل التدهور والتلوث وادلمار الناجتة عن الاس تغلل املكثف والرعي 

دخال أ صناف غري ملمئة  .واحلرادق والآفات أ و اإ

  26املادة 

غاابت ما عدا يف حا ة احلصول عىل رخصة مس بقة تسلمها الإدارة طبقا مينع القيام بقطع أ جشار ال

 .للرشوط احملددة مبوجب النصوص الترشيعية والتنرميية الغابوية

  الفصل الثالث

  املياه القارية

  27املادة 

جراء جرد نرايم ودوري وكذا تدبري معقلن للمياه  تتخذ الإدارة التدابري اللزمة من أ دل ضامن اإ

 .ية وكذا وقايهتا وحماربة لك أ شاكل تلوهثا، وذكل طبقا للنصوص الترشيعية والتنرميية اجلاري هبا العملالقار 

  28املادة 

مع مراعاة النصوص الترشيعية والتنرميية اجلاري هبا العمل، تتخذ الإدارة لك الإجراءات اللزمة 

ىل رخصة مس بقة. كام ميكن  اختاذ تدابري أ كرث تشددا يف حا ة قةل املياه لإخضاع لك اس تغلل للمياه القارية اإ

آاثر اجلفاف  .أ و ل دل احلد من أ
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  29املادة 

مع مراعاة املقتضيات الترشيعية والتنرميية املتعلقة ابملاء، حتدد بنص تنرميي لحئة املواد اخلطرية اليت 

دخالها بشلك مبارش أ و غري مبارش يف املي فراغها وغطسها أ و اإ خضاعها جيب منع قذفها واإ اه القارية أ و اإ

 .لرخصة مس بقة تسلمها الإدارة

دارة أ ن حتدث مناطق محمية متنع داخلها لك ال نشطة اليت من شأ هنا أ ن هتدد جودة املياه  كام ميكن للإ

 .اخملصصة للس تعامل العمويم

  الفصل الرابع

  الهواء

  30املادة 

ضعاف جيب حامية الهواء ضد لك أ شاكل التلوث اليت تسامه يف تد هور جودته ويف تسخني املناخ واإ

 .طبقة ال وزون

  31املادة 

آلك أ و املشعة يف  مينع انبعاث أ ية مادة ملوثة وخاصة ادلخان والغبار والغازات السامة واملسببة للتأ

 .الهواء بصفة تفوق احلدود املنصوص علهيا يف النصوص الترشيعية والتنرميية

  32املادة 

التنرميية التدابري اللزم القيام هبا من أ دل احملافرة عىل جودة الهواء حتدد النصوص الترشيعية و 

 .واملقاييس اللزمة للمراقبة والتتبع

  الفصل اخلامس

  اجملالت واملوارد البحرية مبا فهيا الساحل

  33املادة 

ابري قانونية بغرض حامية اجملالت واملوارد البحرية الواقعة حتت الس يادة أ و السلطة الوطنية، تتخذ تد

ىل تدهور جودة املياه واملوارد  وتنرميية من أ دل الوقاية أ و احلد من ال نشطة اليت من شأ هنا أ ن تؤدي اإ

 .البحرية أ و ترض ابلإنسان وابحليوان وابلنبات وابملنافع وابلبيئة البحرية والشاطئية بصفة عامة
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  34املادة 

 : حتدد النصوص الترشيعية والتنرميية

 شاف واس تغلل وتمنية املوارد البحرية؛رشوط اس تك  –

التدابري اللزمة من أ دل الوقاية من التلوث البحري وحماربته مبا يف ذكل التلوث البحري  –

 الصادر عن احلوادث البحرية الطاردة؛

 .املعايري اللزمة لتصنيف املناطق اخلاصة احملمية –

  35املادة 

، تتخذ تدابري قانونية وتنرميية من أ دل ضامن تدبري بغرض حامية واس تصلح الساحل واحملافرة عليه 

 .مندمج ومس تدام للنرام البي ي الساحيل ووقاية موارده من لك تدهور

  36املادة 

آليات ووسادل حامية اجملالت واملوارد البحرية، وعىل اخلصوص  :حتدد النصوص الترشيعية والتنرميية أ

 لساحل؛كيفية ضبط تصاممي وخمططات هتيئة واس تغلل ا –

من هذا  38الاعتبارات اللزمة لتصنيف جزء من الساحل مكناطق خاصة محمية تعرفها املادة  –

 القانون؛

 .رشوط اس تغلل املوارد الساحلية والاس تفادة مهنا وكذا تمنيهتا واس تصلهحا –

  الفصل السادس

  ال رايف واملناطق اجلبلية

  37املادة 

ىل ال نرمة البيئية ابل رايف واملناطق اجلبلية واس تصلهحا، بغرض حامية العامل القروي واحملافرة ع

تتخذ تدابري قانونية وتنرميية من أ دل ضامن تدبري مندمج ومس تدام لهذه ال نرمة ووقايهتا من لك تدهور 

 .ملواردها وجلودة البيئة بصفة عامة

 : حتدد النصوص الترشيعية والتنرميية خاصة

 ئة والتدبري املندمج لل رايف واملناطق اجلبلية؛كيفية ضبط تصاممي وخمططات الهتي  –
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 38الرشوط اللزمة لتصنيف ال رايف واملناطق اجلبلية مكناطق خاصة محمية كام تعرفها املادة  –

 من هذا القانون؛

 .رشوط اس تغلل وحامية وتمنية موارد ال رايف واملناطق اجلبلية –

  الفصل السابع

 املناطق اخلاصة احملمية، 

  حملميات الطبيعية والغاابت احملميةاحلدادق وا

  38املادة 

جراء  تنشأ  بنص تنرميي مكناطق خاصة محمية بعد استشارة امجلاعات احمللية والهيئات املعنية وبعد اإ

حبث معويم، مناطق برية وحبرية من الرتاب الوطين اليت متثل بيئهتا الطبيعية والبرشية أ مهية خاصة جتب 

افرة عىل هذه املناطق وحاميهتا من لك تدخل أ و نشاط من شأ نه تغيريها أ و التسبب احملافرة علهيا. وتمت احمل

 .يف تدهورها

ىل حديقة طبيعية  عندما تكون أ مهية املنطقة احملمية تس تدعي ذكل، ميكن للسلطة اخملتصة أ ن حتولها اإ

 .رمييةأ و محمية طبيعية وفقا للمسطرة اجلاري هبا العمل مبقتىض النصوص الترشيعية والتن 

  39املادة 

عندما يتسبب قرار تصنيف أ ية منطقة خاصة محمية أ و حديقة أ و محمية طبيعية يف رضر مادي مبارش 

ومؤكد وذكل ابحلد من ال نشطة السابقة هبذه املنطقة، حيق للامكل أ و املالكني أ و ذوي احلقوق احلصول عىل 

 .والتنرميية اجلاري هبا العمل تعويض وذكل وفقا للرشوط احملددة مبوجب النصوص الترشيعية

  40املادة 

عندما تتطلب احملافرة عىل التوازن البي ي ذكل، ميكن ل ي جزء من الغابة، أ اي اكن مالكها، أ ن 

يصنف كغابة محمية مينع فهيا القيام بأ ي نشاط أ و اس تغلل لل رض من شأ نه أ ن هيدد جودة ال جشار. هذا 

 .أ عله 39نفس الرشوط احملددة يف املادة التصنيف يعطي احلق ابلتعويض وفقا ل 
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  الباب الرابع

  أ شاكل التلوث والإيذاءات

  الفصل ال ول

  النفاايت

  41املادة 

آهتا لك التدابري الرضورية قصد احلد من خطورة النفاايت وتدبريها  تتخذ الإدارة وامجلاعات احمللية وهيأ

آاثرها املرضة بصحة الإنسان وابملوارد الطبيعية ومعاجلهتا والتخلص مهنا بطريقة ملمئة تزيل أ و حت د من أ

 .وابحليواانت والنبااتت وجبودة البيئة بصفة عامة

  42املادة 

أ عله، حتدد النصوص الترشيعية والتنرميية رشوط ومعليات تدبري النفاايت  41تطبيقا للامدة 

رياد أ و وضع يف مطارح مراقبة أ و والتخلص مهنا ولس امي معليات مجع وفرز وختزين ونقل وتصدير أ و اس ت

آخر من أ شاكل املعاجلة والتدبري والتخلص الهنايئ من  عادة اس تعامل أ و تدوير أ و أ ي شلك أ اس تغلل أ و اإ

 .النفاايت

  الفصل الثاين

  املقذوفات السادةل والغازية

  43املادة 

من شأ هنا أ ن تلحق  مينع قذف لك السوادل أ و الغازات أ اي اكن مصدرها يف الوسط الطبيعي واليت

 .رضرا بصفة الإنسان وجبودة البيئة بصفة عامة واليت تتجاوز املعايري واملقاييس املعمول هبا

  44املادة 

 : حتدد النصوص الترشيعية والتنرميية بصفة خاصة

لحئة املواد السادةل والغازية املمنوع قذفها وكذا تكويهنا ودردات تركزيها وكذا املواد اخلاضع  –

دارية أ و ترصحي مس بقني؛تداو   لها لرخصة اإ

عادة اس تعاملها  – الرشوط اليت جيب أ ن يمت فهيا مجع وختزين ومعاجلة وتدوير املقذوفات واإ

 والتخلص الهنايئ مهنا؛
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 .املواصفات العلمية للمقذوفات السادةل والغازية من الناحية الكاميوية واجلرثومية –

  الفصل الثالث

  املواد املرضة واخلطرية

  45ادة امل

ما  حيرر تداول املواد املرضة واخلطرية بغري ترخيص من الإدارة، وخيضع اس تعاملها ملراقبة وتتبع الإدارة اإ

نرمة احليوية عند قذفها يف الوسط  بسبب خصادصها السامة أ و املشعة أ و مدى تركزيها وهتديدها لل 

 .الطبيعي

  46املادة 

 : صةحتدد النصوص الترشيعية والتنرميية بصفة خا

لحئة املواد املرضة واخلطرة اليت مينع قذفها يف الوسط الطبيعي أ و يتطلب ذكل رخصة  –

 مس بقة أ و ترصحيا من الإدارة؛

لحئة املواد املرضة واخلطرة اليت مينع نقلها داخل الرتاب الوطين أ و مرورها عرب احلدود أ و  –

 ختضع لرخصة مس بقة أ و ترصحي من الإدارة؛

 .املواد وكذا طريقة خزهنا ومسار وتوارخي نقلها رشوط وطرق تكييف هذه –

  الفصل الرابع

  الإزعادات الصوتية والرواحئ

  47املادة 

ذا اكن من شأ هنا  جيب احلد أ و القضاء عىل الضجيج والاهزتازات الصوتية همام اكن نوعها ومصدرها اإ

زعادا للجوار أ و ترض بصحة الإنسان أ و ابلبيئة بصفة عامة، خاص ة عند مبارشة ال نشطة أ ن تسبب اإ

آلت التنبيه ومكربات الصوت، وذكل مبقتىض  آلت واملعدات واس تخدام أ نتاجية واخلدماتية وتشغيل ال الإ

نصوص ترشيعية وتنرميية مطبقة لهذا القانون. وحتدد هذه النصوص احلدود القصوى املسموح هبا ملس توى 

يج أ و اهزتازات صوتية وكذا طرق القياس الصوت واحلالت والرشوط اليت مينع فهيا انبعاث أ ي ض 

 .وأ ساليب املراقبة
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  48املادة 

صدار الرواحئ اليت ميكهنا، حبمك طبيعهتا أ و تركزيها، أ ن تكون مرضة وتتجاوز املعايري اليت جيب  مينع اإ

 .حتديدها مبقتىض نصوص تنرميية

  الباب اخلامس

آليات تدبري وحامية البيئة   أ

  الفصل ال ول

  أ ثري عىل البيئةدراسات الت

  49املادة 

آت أ و مشاريع، يشلك هتديدا للبيئة بسبب جحمها أ و وقعها  جناز هتيئات أ و منشأ ذا اكن اإ يف حا ة ما اإ

جراء دراسة متكن من تقيمي  عىل الوسط الطبيعي، فاإن صاحب املرشوع أ و طالب الرخصة، يكون ملزما ابإ

 .ية البيئةالتأ ثري البي ي للمرشوع ومدى موافقته ملتطلبات حام

  50املادة 

آت وال نشطة واملشاريع ومعليات الهتيئة اخلاضعة  حتدد مبقتىض نصوص قانونية وتنرميية املنشأ

دلراسات التأ ثري عىل البيئة، وكذا أ هداف ومضمون ادلراسة وطرق مراقبة مدى احرتام املعايري والتدابري 

 .الوقادية

  الفصل الثاين

  اخملططات الاس تعجالية

  51 املادة

عداد خمططات اس تعجالية ملواهجة احلالت احلردة الناجتة عن تلوث خطري للبيئة  تقوم الإدارة ابإ

آت املعنية  بسبب حوادث طاردة أ و كوارث طبيعية أ و تكنولوجية وذكل بتعاون مع امجلاعات احمللية والهيأ

 .وفقا للرشوط احملددة مبوجب نصوص تطبيقية

  52املادة 

عداد اخملططات الاس تعجالية وحمتواها حتدد النصوص التطبي  قية لهذا القانون جمالت ورشوط اإ

وكيفيات تنفيذها، وكذا الرشوط واحلالت اليت تتطلب اس تدعاء ال شخاص ومصادرة املمتلاكت واللجوء 

ملك اخلاصة واملرور مهنا ىل الاحتلل املؤقت لل   .اإ
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  53املادة 

ة أ ن ينجز خمططا اس تعجاليا خاصا مبنشأ ته جيب عىل مس تغل لك منشأ ة مصنفة خاضعة لرخص

خلء العاملني ووسادل احلد من أ س باب الكوارث  علم السلطات اخملتصة والساكن اجملاورين واإ يتضمن اإ

 .اليت ميكن أ ن تسبهبا املنشأ ة

آدال انتقالية حتدد مبقتىض نصوص تنرميية لوضع  آت املتواددة قبل صدور هذا القانون أ متنح للمنشأ

 .جايل وفقا ملقتضيات الفقرة السابقةخمطط اس تع

  الفصل الثالث

  مقاييس ومعايري جودة البيئة

  54املادة 

 .حتدد النصوص الترشيعية والتنرميية املقاييس واملعايري اللزمة للمحافرة عىل جودة البيئة

  55املادة 

لهيا يف املاد  : النقط التالية 54ة تؤخذ بعني الاعتبار أ ثناء حتديد املقاييس واملعايري املشار اإ

 املعطيات العلمية ال كرث حداثة يف هذا اجملال؛ –

فراغات واملقذوفات؛ –  حا ة الوسط املس تقبل للإ

 قدرة املاء أ و الهواء أ و الرتبة عىل التطهري اذلايت؛ –

 متطلبات التمنية الاقتصادية والاجامتعية الوطنية املس تدامة؛ –

 املردودية املالية للك قطاع معين؛ –

 .بات الصحيةاملتطل  –

  56املادة 

آت املعنية،  ىل حتديد املقاييس واملعايري ذات البعد الوطين، حتدد الإدارة بتعاون مع الهيأ ابلإضافة اإ

مقاييس ومعايري أ كرث رصامة خاصة ببعض القطاعات امللوثة أ و املناطق املترضرة أ و املهددة ابلتلوث أ و اليت 

 .يمتزي توازهنا البي ي حبساس ية خاصة
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  57ادة امل

تقمي الإدارة وفقا لرشوط حتددها النصوص التطبيقية لهذا القانون مرصدا وطنيا للبيئة وش باكت رصد 

هجوية للبحث واملراقبة والتتبع املس متر جلودة البيئة، وتقوم هذه الش باكت لك يف جمال اختصاصها برصد 

اتحة البياانت للجهات املعنية،  وميكهنا طلب الاس تعانة مبراكز البحوث مكوانت وملواثت البيئة دوراي، واإ

 .واملعاهد العلمية واجلامعية واجلهات اخملتصة

  الفصل الرابع

  التحفزيات املالية واجلبادية

  58املادة 

مبثابة ميثاق  18.95يؤسس مبوجب نصوص تطبيقية ملقتضيات هذا القانون والقانون الإطار رمق 

ىل حامية البيئة للستامثر نرام للتحفزيات املالية واجلب ادية ل دل تشجيع الاستامثر ومتويل املشاريع الهادفة اإ

 .واس تصلهحا

  59املادة 

لهيا يف املادة  أ عله، املساعدات املالية اليت تقدهما ادلو ة،  58حتدد النصوص التطبيقية املشار اإ

يةل ال مد وذات الفاددة والإعفاءات اجلزدية أ و اللكية من الرسوم امجلركية واجلبادية، وكذا القروض طو 

 .اخملفضة ولك الإجراءات التحفزيية امللمئة

  الفصل اخلامس

  الصندوق الوطين اخلاص حبامية واس تصلح البيئة

  60املادة 

ينشأ  صندوق وطين خاص حبامية واس تصلح البيئة. وحيدد مبوجب نص تطبيقي الإطار القانوين لهذا 

 .الصندوق وهمامه وموارده ونفقاته

  61ادة امل

 .ترشف السلطة احلكومية امللكفة ابلبيئة عىل متابعة أ نشطة وهمام هذا الصندوق

  62املادة 

تس تعمل موارد الصندوق الوطين اخلاص لمتويل التدابري التحفزيية املنصوص علهيا يف هذا القانون 

 .وبصفة اس تثنادية لمتويل املشاريع المنوذجية البيئية والتجريبية
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  الباب السادس

  قواعد املسطرة

  الفصل ال ول

  النرام اخلاص ابملسؤولية املدنية

  63املادة 

ثبات خطأ  ما، لك خشص مادي أ و معنوي خيزن أ و ينقل أ و  ىل اإ يعترب مسؤول، دون احلادة اإ

يس تعمل حمروقات أ و مواد مرضة وخطرية، وكذا لك مس تغل ملنشأ ة مصنفة كام حيددها النص التطبيقي 

حلاق رضر جسدي أ و مادي هل علقة مبارشة أ و غري مبارشة مبامرسة ال نشطة لهذا القانون،  تس ببت يف اإ

لهيا أ عله  .املشار اإ

  64املادة 

صلح الرضر املذكور يف املادة  أ ن يطلب حتديد  63ميكن للشخص اذلي تقع عليه مسؤولية اإ

جاميل عن لك حادثة. وحيدد هذا املبلغ مبقتىض نص تنر   .مييمسؤوليته يف مبلغ اإ

  65املادة 

ليه يف املادة  ذا اكن احلدث انجتا عن خطاإ ارتكبه الشخص املشار اإ فل حيق هل الاس تفادة من  63اإ

 .أ عله 64التحديد املنصوص عليه يف املادة 

  66املادة 

، جيب عىل الشخص املسؤول 64قصد الاس تفادة من حتديد املسؤولية املنصوص علهيا يف املادة 

صلح الرضر أ   شارة احملمكة امللكفة ابلقضية قامي مالية تعادل قمية حتديد مسؤوليته. وميكن عن اإ ن يضع رهن اإ

أ ن تكون هذه القمي عىل شلك مبلغ مايل أ و تقدمي ضامنة بنكية أ و أ ية ضامنة أ خرى مقبو ة حسب القوانني 

 .اجلاري هبا العمل

  67املادة 

 .ادنني بصفة متناس بة مع توزيع ادليون احملددةبني ادل 66توزع هذه القمي املنصوص علهيا يف املادة 
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  68املادة 

صلح الرضر بعد احلدث بدفع تعويض عن  ذا قام الشخص اذلي تقع عليه مسؤولية اإ يف حا ة ما اإ

نه يعفى من حقوق الشخص املعوض اخملو ة هل مبوجب  لهيا أ عله، فاإ رضر التلوث قبل توزيع القمي املشار اإ

 .ملبلغ اذلي قام بدفعههذا القانون يف حدود ا

  الفصل الثاين

عادة اس تصلح البيئة   اإ

  69املادة 

دارة أ ن تفرض عىل مرتكب لك خمالفة ينتج عهنا  مع مراعاة النصوص اجلاري هبا العمل ميكن للإ

ذا أ مكن ذكل مع الاحتفاظ حبق النرر يف تطبيق العقوابت اجلنادية  تدهور للبيئة اس تصلح هذه ال خرية اإ

 .علهيا يف القانون املعمول به واملتعلق ابلتعويضات املدنية املنصوص

  70املادة 

ن اكن  ىل تدهور للبيئة ابس تصلهحا حىت واإ دارة أ ن تلزم لك مس تغل ميارس نشاطا أ دى اإ ميكن للإ

 .هذا التدهور غري انجت عن خمالفة ملقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية

  71املادة 

أ عله، حتدد الإدارة يف لك حا ة أ هداف اس تصلح  70و 69لهيا يف املادتني يف احلالت املنصوص ع

البيئة الواجب بلوغها وتوارخي تطبيق معليات الاس تصلح. ويف هناية ال شغال، تقوم الإدارة بتفقد املواقع 

خلء اذلمة يف حا ة تطابق ال شغال املنجزة ملتطلباهتا  .وتتخذ قرارا ابإ

  72املادة 

أ عله، ويف حا ة عدم وجود  71مت اس تصلح البيئة وفقا للرشوط احملددة يف املادة عندما ل ي

نذار املعين ابلتدابري املقررة، أ ن تنفذ  دارة بعد اإ مساطر خاصة حتددها نصوص ترشيعية أ و تنرميية ميكن للإ

 .مبعرفهتا هذه ال شغال مع حتمل املعين ابل مر للنفقات
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  الفصل الثالث

  حاكممسطرة حتويل ال  

  73املادة 

ذا تطلب ال مر ذكل، أ ن حتول اخملالفات  ميكن للسلطة اخملتصة بعلقة مع السلطة امللكفة ابلبيئة اإ

املرتكبة واملعاقب علهيا من طرف هذا القانون ونصوصه التطبيقية. وتقيد هذه السلطة هذا التحويل مبحرض 

ل بعد النطق ابحلمك الهنايئ كام ل حيدد رشوطها وكذا قميهتا وتوارخي تنفيذها. ول ميكن اإ  جراء هذا التحويل اإ

 .ميكن لقميهتا أ ن تكون أ قل من قمية الغرامة املنصوص علهيا يف القانون

  74املادة 

أ عله مع الاحتفاظ حبق النرر يف التعويضات املدنية  73يمت تنفيذ التحويل املنصوص عليه يف املادة 

 .عهتا أ مام احملامك املدنيةاحملمتةل جتاه حضااي رضر ما ومتاب

  75املادة 

ل بعد تسديد لك املبالغ املس تحقة عن التحويل كام حددهتا السلطة  ل تلغى املتابعات القضادية اإ

ليه يف املادة  ، تمت 73اخملتصة ابتفاق مع اخملالف. ويف حا ة عدم احرتام الرشوط احملددة يف احملرض املشار اإ

 .ديةمتابعة تطبيق املسطرة اجلنا

  الفصل الرابع

  املسطرة ومتابعة اخملالفات

  76املادة 

شعاع أ و حرارة  لك خشص مادي أ و معنوي تعرض لنبعاث أ و قذف مادة أ و صوت أ و اهزتاز أ و اإ

جراء حتقيق وذكل  حلاق رضر بصحته أ و مبمتلاكته هل احلق يف أ ن يطلب من الإدارة اإ ىل اإ أ و راحئة أ دى اإ

بلغ املش تيك بنتاجئ هذا التحقيقخلل تسعني يوما من ملحرت  .ه لل رضار. وجيب اإ

بلغه خلل مدة ل تتعدى  يف حا ة طلب مس تعجل من طرف املش تيك، يتوجب عىل الإدارة اإ

 .س تني يوما. كام جيب تربير لك رفض أ و حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة

  77املادة 

النصوص الترشيعية والتنرميية اجلاري هبا العمل  يلكف مبعاينة اخملالفات ل حاكم هذا القانون مع مراعاة

ونصوصه التطبيقية ضباط الرشطة القضادية واملوظفون وال عوان املنتدبون لهذا الغرض من دلن الإدارة 
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اخملتصة، وموظفو امجلاعات احمللية املفوض هلم بذكل من طرف رهساء اجملالس امجلاعية وكذا احمللفون وفقا 

ني املفروض أ داهها عىل املأ مورين حمرري احملارض، ولك خبري أ و خشص معنوي لكف للترشيع اخلاص ابلمي

 .هبذه املهمة بصفة اس تثنادية من طرف الإدارة

  78املادة 

لهيم أ عله، لك يف جمال اختصاصه ويف حدود املسؤوليات  يسمح لل شخاص املشار اإ

لهيا، ابدلخول وفقا ىل أ رض  والاختصاصات اخملو ة للجهة اليت ينمتون اإ ملقتضيات قانون املسطرة اجلنادية، اإ

جراء  أ و منشأ ة أ و بناء غري دور السكن، أ و عربة متحركة قصد أ خذ عينات أ و وضع أ هجزة قياس أ و اإ

ىل خمالفة مقتضيات هذا القانون  حتاليل عند وجود احامتل ممارسة حالية أ و سابقة لنشاط ميكنه أ ن يؤدي اإ

 .ونصوصه التطبيقية

  79املادة 

قوم ال شخاص امللكفون مبعاينة اخملالفات بتحرير حمارض تبني فهيا بوده خاص ظروف ونوع اخملالفة ي

ىل احملمكة اخملتصة وعامل  والإيضاحات اليت يديل هبا مرتكب اخملالفة. وتوده هذه احملارض يف أ قرص وقت اإ

آدال معينة لختاذ  العام ة أ و الإقلمي املعين، ما مل تودد مقتضيات ترشيعية أ و تنرميية أ خرى تنص عىل أ

لزامه ابلس تصلحات الرضورية ودربه  نذار مرتكب اخملالفة واإ الإجراءات الإدارية السابقة عن رفع دعوى لإ

 .عىل رفع الآاثر املرضة ابلبيئة

  الباب السابع

  مقتضيات هنادية

  80املادة 

واخملالفة ل حاكمه ومبادده العامة ويبدأ  تنسخ لك املقتضيات القانونية والتنرميية السابقة لهذا القانون 

 العمل به ابتداء من اترخي نرشه يف اجلريدة الرمسية.
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 ( بنرش 2003ديسمرب  4) 1424شوال  9صادر يف  1.02.132ظهري رشيف رمق 

2000ديسمرب  12ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة املوقعة ببالريمو يف  اتفاقية
165

 

 امحلد هلل وحده،

 بداخهل: -طابع الرشيف ال

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 يعمل من ظهريان الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا: 

 ؛2000ديسمرب  12بناء عىل اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة املوقعة ببالريمو يف  

يداع واثدق مصادقة اململكة املغربي   20ة عىل التفاقية املذكورة املوقع بنيويورك يف وعىل حمرض اإ

 ،2002سبمترب 

 أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل: 

تنرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة  

 .2000ديسمرب  12املوقعة ببالريمو يف 

 (.2003 ديسمرب 4) 1424شوال  9وحرر مبراكش يف  

 وقعه ابلعطف:

 الوزير ال ول،

دريس جطو.  الإمضاء: اإ
* 

*      * 

 اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة عرب الوطنية

 1املادة 

........ 

 5املادة  

 جترمي املشاركة يف جامعة اإجرامية منرمة 
                                                           

165
 . 494( ص 2004فرباير 12) 1424ذو احلجة  21الصادرة بتارخي  5186اجلريدة الرمسية رمق  
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دابري أ خرى لتجرمي ال فعال يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تعمتد ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وت -1

 التالية جناديا عندما تمرتكب معدا:

)أ ( أ ي من الفعلني التاليني أ و لكهيام، ابعتبارهام جرميتني جناديتني ممتزيتني عن اجلرامئ اليت تنطوي 

متامه:  عىل الرشوع يف النشاط الإجرايم أ و اإ

آخر أ و أ كرث عىل ارتاكب جرمية خطرية لغرض1" هل صةل مبارشة أ و غري مبارشة  " التفاق مع خشص أ

ابحلصول عىل منفعة مالية أ و منفعة مادية أ خرى وينطوي، حيامث يشرتط القانون ادلاخيل ذكل، عىل فعل 

جرامية منرمة؛  يقوم به أ حد املشاركني يساعد عىل تنفيذ التفاق، أ و تضلع فيه جامعة اإ

جرامية منرمة ونشاطه2" ا الإجرايم العام أ و بعزهما عىل " قيام الشخص، عن عمل هبدف جامعة اإ

 ارتاكب اجلرامئ املعنية، بدور فاعل يف:

 ال نشطة الإجرامية للجامعة الإجرامية املنرمة؛ -أ  

أ نشطة أ خرى تضطلع هبا امجلاعة الإجرامية، مع علمه بأ ن مشاركته ستسهم يف حتقيق الهدف  -ب

 الإجرايم املبني أ عله؛

يعاز ابرتاكب تكل اجلرمية )ب( تنرمي ارتاكب جرمية خطرية تضل جرامية منرمة، أ و الإ ع فهيا جامعة اإ

سداء املشورة بشأ نه.  أ و املساعدة أ و التحريض عليه أ و تيسريه أ و اإ

ليه يف الفقرة  -2 من  1ميكن الاس تدلل عىل العمل أ و القصد أ و الهدف أ و الغرض أ و التفاق املشار اإ

 ة.هذه املادة من امللبسات الوقادعية املوضوعي

جرامية منرمة لتجرمي  -3 يتعني عىل ادلول ال طراف اليت يشرتط قانوهنا ادلاخيل ضلوع جامعة اإ

" من هذه املادة أ ن تكفل مشول قانوهنا ادلاخيل مجيع اجلرامئ 1)أ ( " 1ال فعال املنصوص علهيا يف الفقرة 

جرامية منرمة. ويتعني عىل تكل ادلول ال   طراف، وكذكل عىل ادلول اخلطرية اليت تضلع فهيا جامعات اإ

تيان فعل يساعد عىل تنفيذ التفاق، لتجرمي ال فعال املنصوص علهيا  ال طراف اليت يشرتط قانوهنا ادلاخيل اإ

" من هذه املادة، أ ن تبلغ ال مني العام لل مم املتحدة بذكل وقت توقيعها عىل هذه 1)أ ( " 1يف الفقرة 

يداعها صكوك التصديق عل لهيا.التفاقية أ و وقت اإ قرارها أ و الانضامم اإ  هيا أ و قبولها أ و اإ
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  6املادة 

 جترمي غسل العاددات الإجرامية 

يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تعمتد، وفقا للمبادئ ال ساس ية لقانوهنا ادلاخيل، ما قد يلزم من  -1

 تدابري ترشيعية وتدابري أ خرى لتجرمي ال فعال التالية جناديا يف حال ارتاكهبا معدا:

خفاء أ و متويه املصدر غري 1( ")أ   جرامية، بغرض اإ " حتويل املمتلاكت أ و نقلها، مع العمل بأ هنا عاددات اإ

املرشوع لتكل املمتلاكت أ و مساعدة أ ي خشص ضالع يف ارتاكب اجلرم ال صيل اذلي تأ تت منه عىل 

 الإفلت من العواقب القانونية لفعلته؛

خفاء أ و متويه الطبيعة احلقيقية للم 2" متلاكت أ و مصدرها أ و ماكهنا أ و كيفية الترصف فهيا أ و " اإ

جرامية؛  حركهتا أ و ملكيهتا أ و احلقوق املتعلقة هبا، مع العمل بأ هنا عاددات اإ

 )ب( ورهنا ابملفاهمي ال ساس ية لنراهما القانوين:

جرام 1"  ية؛" اكتساب املمتلاكت أ و حيازهتا أ و اس تخداهما مع العمل، وقت تلقهيا، بأ هنا عاددات اإ

آمر عىل ارتاكهبا، 2" " املشاركة يف ارتاكب أ ي من اجلرامئ املقررة وفقا لهذه املادة، أ و التواطؤ أ و التأ

سداء املشورة بشأ نه.  وحماو ة ارتاكهبا واملساعدة والتحريض عىل ذكل وتسهيهل واإ

 من هذه املادة: 1ل غراض تنفيذ أ و تطبيق الفقرة  -2

ىل تطبيق الفقرة )أ ( يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تس من هذه املادة عىل أ وسع مجموعة من  1عى اإ

 اجلرامئ ال صلية؛

)ب( يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تدرج يف عداد اجلرامئ ال صلية لك جرمية خطرية، حسب 

من هذه التفاقية. ويف  23و 8و 5من هذه التفاقية، واجلرامئ املقررة وفقا للمواد  2التعريف الوارد يف املادة 

ا ة ادلول ال طراف اليت حتدد ترشيعاهتا قامئة جرامئ أ صلية معينة، يتعني علهيا أ ن تدرج يف تكل القامئة، ح

جرامية منرمة؛  كحد أ دىن، مجموعة شامةل من اجلرامئ املرتبطة جبامعات اإ

)ج( ل غراض الفقرة الفرعية )ب(، يتعني أ ن تشمل اجلرامئ ال صلية اجلرامئ املرتكبة داخل وخارج 

ولية القضادية لدلو ة الطرف املعنية. غري أ نه ل تكون اجلرامئ املرتكبة خارج الولية القضادية لدلو ة الطرف ال

جراميا مبقتىض القانون ادلاخيل لدلو ة اليت ارتكب فهيا وأ ن  ذا اكن الفعل ذو الصةل فعل اإ ل اإ جرامئ أ صلية اإ

جراميا مبقتىض القانون ادلاخيل لدلو ة ا ذا ارتكب هناك؛ميثل فعل اإ  لطرف اليت تنفذ أ و تطبق هذه املادة اإ
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)د( يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تزود ال مني العام لل مم املتحدة بنسخ من قوانيهنا املنفذة لهذه 

 املادة ونسخ من أ ي تغيريات جترى عىل تكل القوانني لحقا أ و بوصف لها؛

ذا اكنت املبادئ ال ساس ية للقانون ادلاخيل ل دلو ة الطرف تقتيض ذكل، جيوز النص عىل أ ن )هـ( اإ

 من هذه املادة ل تنطبق عىل ال شخاص اذلين ارتكبوا اجلرم ال صيل؛ 1اجلرامئ املبينة يف الفقرة 

)و( جيوز الاس تدلل عىل عنرص العمل أ و القصد أ و الغرض، اذلي يلزم توافره يف أ ي جرم مبني يف 

 الوقادعية املوضوعية.من هذه املادة، من امللبسات  1الفقرة 

 11املادة  

 امللحقة واملقاضاة واجلزاءات 

من هذه  23و 8و 6و 5يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن جتعل ارتاكب أ ي جرم مقرر وفقا للمواد  -1

 التفاقية خاضعا جلزاءات تراعى فهيا خطورة ذكل اجلرم.

ىل ضامن أ ن أ ية صلحيات قا -2 نونية تقديرية يتيحها قانوهنا يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تسعى اإ

ادلاخيل فامي يتعلق مبلحقة ال شخاص لرتاكهبم جرامئ مشمو ة هبذه التفاقية تمامرس من أ دل حتقيق الفعالية 

يلء الاعتبار الواجب لرضورة ردع  نفاذ القوانني اليت تتخذ بشأ ن تكل اجلرامئ، ومع اإ القصوى لتدابري اإ

 ارتاكهبا.

من هذه التفاقية، يتعني عىل لك دو ة طرف  23و 8و 6و 5ملقررة وفقا للمواد يف حا ة اجلرامئ ا -3

يلء الاعتبار الواجب حلقوق ادلفاع، ضامان ل ن تمراعى  أ ن تتخذ تدابري ملمئة، وفقا لقانوهنا ادلاخيل ومع اإ

فراج ابنترار الاس تئناف  يف الرشوط املفروضة فامي يتعلق ابلقرارات اخلاصة ابلإفراج ابنترار احملامكة أ و الإ

 رضورة ضامن حضور املدعى عليه يف الإجراءات اجلنادية اللحقة.

يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تكفل مراعاة حمامكها أ و سلطاهتا اخملتصة ال خرى خطورة اجلرامئ  -4

ماكنية الإفراج املبكر أ و املرشوط عن ال شخاص املدانني ابرتاكب  املشمو ة هبذه التفاقية دلى النرر يف اإ

 تكل اجلرامئ.

طار قانوهنا ادلاخيل، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويةل  -5 يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن حتدد يف اإ

تس هتل أ ثناءها الإجراءات اخلاصة بأ ي جرم مشمول هبذه التفاقية، ومدة أ طول عندما يكون اجلاين املزعوم 

 قد فر من وده العدا ة.
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ميس ابملبدأ  القادل بأ ن توصيف اجلرامئ املقررة وفقا لهذه التفاقية ليس يف هذه التفاقية ما  -6

وتوصيف ادلفوع القانونية املنطبقة أ و املبادئ القانونية ال خرى اليت حتمك مرشوعية السلوك حمفوظ حرصا 

 لقانون ادلو ة الطرف ادلاخيل، وبوجوب ملحقة ومعاقبة تكل اجلرامئ وفقا ذلكل القانون.

 12املادة 

 صادرة والضبطامل

ىل أ قىص حد ممكن يف حدود نرمها القانونية ادلاخلية، ما  -1 يتعني عىل ادلول ال طراف أ ن تعمتد، اإ

 قد يلزم من تدابري للمتكني من مصادرة:

)أ ( العاددات الإجرامية املتأ تية من اجلرامئ املشمو ة هبذه التفاقية، أ و ممتلاكت تعادل قميهتا قمية تكل 

 العاددات؛

املمتلاكت أ و املعدات أ و ال دوات ال خرى اليت اس تخدمت أ و يراد اس تخداهما يف ارتاكب  )ب(

 جرامئ مشمو ة هبذه التفاقية.

يتعني عىل ادلول ال طراف أ ن تعمتد ما قد يلزم من تدابري للمتكني من التعرف عىل أ ي من  -2

لهيا يف الفقرة  ا أ و جتميدها أ و ضبطها، بغرض مصادرهتا يف من هذه املادة أ و اقتفاء أ ثره 1ال صناف املشار اإ

 هناية املطاف.

ىل ممتلاكت أ خرى، وجب  -3 ولت أ و بمدلت، جزديا أ و لكيا، اإ ذا اكنت العاددات الإجرامية قد حم اإ

لهيا يف هذه املادة. خضاع تكل املمتلاكت، بدل من العاددات، للتدابري املشار اإ  اإ

ذا اكنت العاددات الإجرامية قد اختلط -4 ت مبمتلاكت اكتسبت من مصادر مرشوعة، وجب اإ

خضاع تكل املمتلاكت للمصادرة يف حدود القمية املقدرة للعاددات اخملتلطة، دون مساس بأ ي صلحيات  اإ

 تتعلق بتجميدها أ و ضبطها.

لهيا يف هذه املادة، عىل ذات النحو وبنفس القدر املطبقني  -5 يتعني أ ن ختضع أ يضا للتدابري املشار اإ

عاددات الإجرامية، الإيرادات أ و املنافع ال خرى املتأ تية من العاددات الإجرامية، أ و من املمتلاكت عىل ال

لهيا أ و بدلت هبا، أ و من املمتلاكت اليت اختلطت هبا العاددات الإجرامية. ولت العاددات الإجرامية اإ  اليت حم
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 دو ة طرف أ ن ختول حمامكها أ و من هذه التفاقية، يتعني عىل لك 13ل غراض هذه املادة واملادة  -6

سلطاهتا اخملتصة ال خرى أ ن تأ مر بتقدمي السجلت املرصفية أ و املالية أ و التجارية أ و ابلتحفظ علهيا. ول 

 جيوز لدلول ال طراف أ ن ترفض العمل بأ حاكم هذه الفقرة حبجة الرسية املرصفية.

لزام اجلاين -7 ماكنية اإ بأ ن يبني املصدر املرشوع للعاددات  جيوز لدلول ال طراف أ ن تنرر يف اإ

لزام مع مبادئ قانوهنا  الإجرامية املزعومة أ و املمتلاكت ال خرى املعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذكل الإ

 ادلاخيل ومع طبيعة الإجراءات القضادية والإجراءات ال خرى.

 نة النية.ل جيوز تفسري أ حاكم هذه املادة مبا ميس حقوق ال طراف الثالثة احلس   -8

لهيا  -9 ليس يف هذه املادة ما ميس ابملبدأ  القادل برضورة أ ن يكون حتديد وتنفيذ التدابري اليت تشري اإ

 وفقا ل حاكم القانون ادلاخيل لدلو ة الطرف ورهنا بتكل ال حاكم.

 13املادة 

 التعاون ادلويل ل غراض املصادرة 

 ة طرف أ خرى لها ولية قضادية عىل جرم يتعني عىل ادلو ة الطرف اليت تتلقى طلبا من دو -1

جرامية أ و ممتلاكت أ و معدات أ و  قلميها من عاددات اإ مشمول هبذه التفاقية من أ دل مصادرة ما يودد يف اإ

لهيا يف الفقرة  طار  12من املادة  1أ دوات أ خرى مشار اإ ىل أ قىص حد ممكن يف اإ من هذه التفاقية، أ ن تقوم اإ

 ا ييل:نراهما القانوين ادلاخيل مب

ىل سلطاهتا اخملتصة لتس تصدر مهنا أ مر مصادرة، ولتنفذ ذكل ال مر يف حال  )أ ( أ ن حتيل الطلب اإ

 صدوره؛ أ و

قلمي ادلو ة الطرف الطالبة  ىل سلطاهتا اخملتصة أ مر املصادرة الصادر عن حممكة يف اإ )ب( أ ن حتيل اإ

در املطلوب، من حيث أ نه يتعلق بعاددات من هذه التفاقية، هبدف تنفيذه ابلق 12من املادة  1وفقا للفقرة 

لهيا يف الفقرة  جرامية أ و ممتلاكت أ و معدات أ و أ دوات أ خرى مشار اإ قلمي  12من املادة  1اإ وموجودة يف اإ

 ادلو ة الطرف متلقية الطلب.

ثر تلقي طلب من دو ة طرف أ خرى لها ولية قضادية عىل جرم مشمول هبذه التفاقية، يتعني  -2 اإ

الطرف متلقية الطلب أ ن تتخذ تدابري للتعرف عىل العاددات الإجرامية أ و املمتلاكت أ و املعدات عىل ادلو ة 

لهيا يف الفقرة  من هذه التفاقية واقتفاء أ ثرها وجتميدها أ و  12من املادة  1أ و ال دوات ال خرى املشار اإ
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ة أ و، معل بطلب مقدم ضبطها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف بأ مر صادر عن ادلو ة الطرف الطالب

 من هذه املادة، بأ مر صادر عن ادلو ة الطرف متلقية الطلب. 1مبقتىض الفقرة 

من هذه التفاقية عىل هذه املادة، مع ما تقتضيه احلال من تغيريات.  18تنطبق أ حاكم املادة  -3

ىل املعلومات احملددة يف الفقرة  لطلبات املقدمة معل هبذه ، يتعني أ ن تتضمن ا18من املادة  15وابلإضافة اإ

 املادة ما ييل:

)أ ( من هذه املادة، وصفا للممتلاكت املراد مصادرهتا، وبياان  1)أ ( يف حا ة طلب ذي صةل ابلفقرة 

لهيا ادلو ة الطرف الطالبة يكفي لمتكني ادلو ة الطرف متلقية الطلب من اس تصدار أ مر  ابلوقادع اليت تستند اإ

طار قانوهنا   ادلاخيل؛املصادرة يف اإ

)ب( من هذه املادة، نسخة مقبو ة قانوان من أ مر املصادرة  1)ب( يف حا ة طلب ذي صةل ابلفقرة 

ليه الطلب واذلي هو صادر عن ادلو ة الطرف الطالبة، وبياان ابلوقادع ومعلومات بشأ ن  اذلي يستند اإ

 النطاق املطلوب لتنفيذ ال مر؛

لهيا ادلو ة الطرف من هذه  2)ج( يف حا ة طلب ذي صةل ابلفقرة  املادة، بياان ابلوقادع اليت تستند اإ

جراءات املطلوبة.  الطالبة وعرضا للإ

يتعني عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن تتخذ القرارات أ و الإجراءات املنصوص علهيا يف  -4

اهدة أ و اتفاق أ و من هذه املادة وفقا ل حاكم قانوهنا ادلاخيل وقواعدها الإجرادية أ و أ ي مع 2و 1الفقرتني 

 ترتيب ثنايئ أ و متعدد ال طراف قد تكون ملزتمة هبا جتاه ادلو ة الطرف الطالبة ورهنا به.

مم املتحدة بنسخ من قوانيهنا ولواحئها اليت  -5 يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تزود ال مني العام لل 

 تكل القوانني واللواحئ أ و بوصف جتعل هذه املادة انفذة املفعول، وبنسخ من أ ي تغيريات تدخل لحقا عىل

 لها.

لهيا يف الفقرتني  -6 ذا اختارت ادلو ة الطرف أ ن جتعل اختاذ التدابري املشار اإ من هذه املادة  2و 1اإ

مرشوطا بوجود معاهدة هبذا الشأ ن، وجب عىل تكل ادلو ة الطرف أ ن تعترب هذه التفاقية مبثابة ال ساس 

 التعاهدي اللزم والاكيف.

ذا مل يكن اجلرم اذلي يتعلق به الطلب جيو  -7 ز لدلو ة الطرف أ ن ترفض التعاون مبقتىض هذه املادة اإ

 جرما مشمول هبذه التفاقية.
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 ل جيوز تفسري أ حاكم هذه املادة مبا ميس حقوق ال طراف الثالثة احلس نة النية. -8

برام معاهدات أ و اتفاقات أ و -9 ترتيبات ثنادية أ و متعددة  يتعني عىل ادلول ال طراف أ ن تنرر يف اإ

 ال طراف لتعزيز فاعلية التعاون ادلويل املضطلع به معل هبذه املادة.

 14املادة 

 الترصف يف العاددات الإجرامية املصادرة أ و املمتلاكت املصادرة 

جرامية أ و ممتلاكت معل ابملادة  -1  1، أ و الفقرة 12يتعني عىل ادلو ة الطرف اليت تصادر عاددات اإ

جراءاهتا  13ن املادة م من هذه التفاقية، أ ن تترصف يف تكل العاددات أ و املمتلاكت وفقا لقانوهنا ادلاخيل واإ

 الإدارية.

جراء ما بناء عىل طلب دو ة طرف أ خرى، وفقا للامدة  -2 من هذه  13عندما تتخذ ادلول ال طراف اإ

ذا ما التفاقية، يتعني عىل تكل ادلول أ ن تنرر عىل سبيل ال ولوية،  ابلقدر اذلي يسمح به قانوهنا ادلاخيل واإ

ىل ادلو ة الطرف الطالبة، ليك  طلب مهنا ذكل، يف رد العاددات الإجرامية املصادرة أ و املمتلاكت املصادرة اإ

ىل أ حصاهبا  ىل حضااي اجلرمية أ و رد تكل العاددات الإجرامية أ و املمتلاكت اإ يتس ىن لها تقدمي تعويضات اإ

 الرشعيني.

جراء بناء عىل طلب مقدم من دو ة طرف أ خرى وفقا للامدتني جيو  -3 ز لدلو ة الطرف، عند اختاذ اإ

برام اتفاقات أ و ترتيبات بشأ ن: 13و 12  من هذه التفاقية، أ ن تنرر بعني الاعتبار اخلاص يف اإ

اددات )أ ( التربع بقمية تكل العاددات الإجرامية أ و املمتلاكت أ و ابل موال املتأ تية من بيع تكل الع

ىل احلساب اخملصص وفقا للفقرة  من هذه  30)ج( من املادة  2الإجرامية أ و املمتلاكت، أ و جبزء مهنا، اإ

ىل الهيئات ادلولية   احلكومية املتخصصة يف ماكحفة اجلرمية املنرمة؛ -التفاقية واإ

العاددات  )ب( اقتسام تكل العاددات الإجرامية أ و املمتلاكت، أ و ال موال املتأ تية من بيع تكل

جراءاهتا الإدارية، مع دول أ طراف أ خرى، عىل أ ساس  الإجرامية أ و املمتلاكت، وفقا لقانوهنا ادلاخيل أ و اإ

 منترم أ و حسب احلا ة.
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 15املادة 

 الولية القضادية 

يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تعمتد ما قد يلزم من تدابري لتأ كيد رساين وليهتا القضادية عىل  -1

 من هذه التفاقية يف احلالت التالية: 23و 8و 6و 5قررة مبقتىض املواد اجلرامئ امل

قلمي تكل ادلو ة الطرف؛ أ و  )أ ( عندما يمرتكب اجلرم يف اإ

)ب( عندما يمرتكب اجلرم عىل منت سفينة ترفع عمل تكل ادلو ة الطرف أ و طائرة مسجةل مبوجب 

 قوانني تكل ادلو ة وقت ارتاكب اجلرم.

من هذه التفاقية، جيوز لدلو ة الطرف أ ن تؤكد أ يضا رساين وليهتا القضادية  4املادة  رهنا بأ حاكم -2

 عىل أ ي جرم من هذا القبيل يف احلالت التالية:

 )أ ( عندما يمرتكب اجلرم ضد أ حد مواطين تكل ادلو ة الطرف؛

د ماكن )ب( عندما يمرتكب اجلرم أ حد مواطين تكل ادلو ة الطرف أ و خشص عدمي اجلنس ية يود

قلميها؛ أ و قامته املعتاد يف اإ  اإ

 )ج( عندما يكون اجلرم:

قلميها  5من املادة  1" واحدا من اجلرامئ املقررة وفقا للفقرة 1" من هذه التفاقية، ويمرتكب خارج اإ

قلميها؛  هبدف ارتاكب جرمية خطرية داخل اإ

هذه التفاقية، ويمرتكب  من 6" من املادة 2)ب( " 1" واحدا من اجلرامئ املقررة وفقا للفقرة 2"

قلميها هبدف ارتاكب جرم مقرر وفقا للفقرة  من هذه  6" من املادة 1" أ و )ب( "2" أ و "1)أ ( " 1خارج اإ

قلميها.  التفاقية داخل اإ

من هذه التفاقية، يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تعمتد ما قد  16من املادة  10ل غراض الفقرة  -3

وليهتا القضادية عىل اجلرامئ املشمو ة هبذه التفاقية، عندما يكون اجلاين  يلزم من تدابري لتأ كيد رساين

قلميها ول تقوم بتسلمي ذكل الشخص حبجة وحيدة يه كونه أ حد رعاايها.  املزعوم موجودا يف اإ

يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تعمتد أ يضا ما قد يلزم من تدابري لتأ كيد رساين وليهتا القضادية عىل  -4

قلميها ول تقوم بتسلميه.اجلرا  مئ املشمو ة هبذه التفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف اإ
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ذا أعبلغت ادلو ة الطرف اليت متارس وليهتا القضادية مبقتىض الفقرة  -5 من هذه املادة، أ و  2أ و  1اإ

قا أ و تقوم مبلحقة علمت بطريقة أ خرى، أ ن دو ة واحدة أ و أ كرث من ادلول ال طراف ال خرى جتري حتقي

جراء قضاديا بشأ ن السلوك ذاته، يتعني عىل السلطات اخملتصة يف هذه ادلول ال طراف  قضادية أ و تتخذ اإ

 أ ن تتشاور فامي بيهنا، حسب الاقتضاء، هبدف تنس يق ما تتخذه من تدابري.

ي ولية قضادية دون املساس بقواعد القانون ادلويل العام، ل حتول هذه التفاقية دون ممارسة أ   -6

 جنادية تؤكد ادلو ة الطرف رسايهنا وفقا لقانوهنا ادلاخيل.

 16املادة 

 تسلمي اجملرمني 

تنطبق هذه املادة عىل اجلرامئ املشمو ة هبذه التفاقية، أ و يف احلالت اليت تنطوي عىل ضلوع  -1

ليه يف الفقرة  جرامية منرمة يف ارتاكب جرم مشار اإ وعىل وجود  3ن املادة )أ ( أ و )ب( م 1جامعة اإ

قلمي ادلو ة الطرف متلقية الطلب، رشيطة أ ن يكون اجلرم  الشخص اذلي هو موضوع طلب التسلمي يف اإ

اذلي يلمتس بشأ نه التسلمي معاقبا عليه مبقتىض القانون ادلاخيل للك من ادلو ة الطرف الطالبة وادلو ة 

 الطرف متلقية الطلب.

ذا اكن طلب التسلمي يتضمن عد -2 ة جرامئ خطرية منفصةل، وبعض مهنا ليس مشمول هبذه املادة، اإ

 داز لدلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن تطبق هذه املادة أ يضا فامي يتعلق ابجلرامئ ال خرية.

يعترب لك جرم من اجلرامئ اليت تنطبق علهيا هذه املادة مدردا يف عداد اجلرامئ اخلاضعة للتسلمي يف  -3

دراج تكل اجلرامئ يف عداد أ ية معاهدة لتسلمي اجمل رمني سارية بني ادلول ال طراف. وتتعهد ادلول ال طراف ابإ

 اجلرامئ اخلاضعة للتسلمي يف أ ية معاهدة لتسلمي اجملرمني تربم فامي بيهنا.

ذا تلقت دو ة طرف، جتعل تسلمي اجملرمني مرشوطا بوجود معاهدة، طلب تسلمي من دو ة  -4 اإ

عاهدة لتسلمي اجملرمني، داز لها أ ن تعترب هذه التفاقية يه ال ساس القانوين طرف أ خرى ل ترتبط معها مب

 للتسلمي فامي يتعلق بأ ي جرم تنطبق عليه هذه املادة.

 يتعني عىل ادلول ال طراف اليت جتعل تسلمي اجملرمني مرشوطا بوجود معاهدة: -5



275
 

يداعها صك التصد يق عىل هذه التفاقية أ و قبولها أ و )أ ( أ ن تبلغ ال مني العام لل مم املتحدة، وقت اإ

ذا اكنت س تعترب هذه التفاقية يه ال ساس القانوين للتعاون بشأ ن تسلمي  لهيا، مبا اإ قرارها أ و الانضامم اإ اإ

 اجملرمني مع سائر ادلول ال طراف يف هذه التفاقية؛

برام معاهدات بشأ ن تسلمي اجملرمني مع س ىل اإ ائر ادلول )ب( أ ن تسعى، حيامث اقتىض ال مر، اإ

ذا اكنت ل تعترب هذه التفاقية يه ال ساس القانوين  ال طراف يف هذه التفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، اإ

 للتعاون بشأ ن تسلمي اجملرمني.

يتعني عىل ادلول ال طراف اليت ل جتعل تسلمي اجملرمني مرشوطا بوجود معاهدة أ ن تعترب اجلرامئ  -6

 ة جرامئ خاضعة للتسلمي فامي بيهنا.اليت تنطبق علهيا هذه املاد

يكون تسلمي اجملرمني خاضعا للرشوط اليت ينص علهيا القانون ادلاخيل لدلو ة الطرف متلقية  -7

الطلب أ و معاهدات تسلمي اجملرمني املنطبقة، مبا يف ذكل الرشط املتعلق ابحلد ال دىن للعقوبة املسوغة 

لهيا يف رفض التسلمي. للتسلمي وال س باب اليت جيوز لدلو ة الطرف  متلقية الطلب أ ن تستند اإ

ىل  -8 جراءات التسلمي واإ ىل تعجيل اإ يتعني عىل ادلول ال طراف، رهنا بقوانيهنا ادلاخلية، أ ن تسعى اإ

ثباتية تتعلق بأ ي جرم تنطبق عليه هذه املادة.  تبس يط ما يتصل هبا من متطلبات اإ

م قانوهنا ادلاخيل وما ترتبط به من معاهدات جيوز لدلو ة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأ حاك -9

لتسلمي اجملرمني، وبناء عىل طلب من ادلو ة الطرف الطالبة، أ ن حتتجز الشخص املطلوب تسلميه واملوجود 

جراءات التسلمي، مىت اقتنعت بأ ن الرروف  قلميها، أ و أ ن تتخذ تدابري مناس بة أ خرى لضامن حضوره اإ يف اإ

 تسوغ ذكل وبأ هنا ظروف ملحة.

قلميها بتسلمي ذكل الشخص فامي يتعلق  -10 ذا مل تقم ادلو ة الطرف اليت يودد اجلاين املزعوم يف اإ اإ

جبرم تنطبق عليه هذه املادة، لسبب وحيد هو كونه أ حد مواطنهيا، وجب علهيا، بناء عىل طلب ادلو ة 

ىل سلطاهتا بطاء ل مسوغ هل اإ اخملتصة بقصد امللحقة.  الطرف اليت تطلب التسلمي، أ ن حتيل القضية دون اإ

آخر  جراءاهتا عىل النحو ذاته كام يف حا ة أ ي جرم أ ويتعني عىل تكل السلطات أ ن تتخذ قرارها وتضطلع ابإ

ذي طابع جس مي مبقتىض القانون ادلاخيل لتكل ادلو ة الطرف. ويتعني عىل ادلول ال طراف املعنية أ ن 

 ة ابل د ة، ضامان لفعالية تكل امللحقة.تتعاون معا، خصوصا يف اجلوانب الإجرادية واملتعلق
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ل  -11 عندما ل جيزي القانون ادلاخيل لدلو ة الطرف تسلمي أ حد مواطنهيا بأ ي صورة من الصور اإ

ىل تكل ادلو ة الطرف لقضاء احلمك الصادر عليه نتيجة للمحامكة أ و  برشط أ ن يعاد ذكل الشخص اإ

لب تسلمي ذكل الشخص من أ دله ا وتتفق هذه ادلو ة الطرف وادلو ة الطرف اليت الإجراءات اليت طم

طلبت تسلمي الشخص عىل هذا اخليار وعىل ما تراينه مناس با من رشوط أ خرى، يتعني اعتبار ذكل 

 من هذه املادة. 10التسلمي املرشوط اكفيا للوفاء ابللزتام املبني يف الفقرة 

فض طلب تسلمي، مقدم بغرض تنفيذ حمك قضايئ، حب -12 ذا رم جة أ ن الشخص املطلوب تسلميه هو اإ

ذا اكن قانوهنا ادلاخيل  من مواطين ادلو ة الطرف متلقية الطلب، وجب عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب، اإ

ذا اكن ذكل يتفق ومقتضيات ذكل القانون، وبناء عىل طلب من الطرف الطالب، أ ن تنرر  يسمح بذكل واإ

 الطالب ادلاخيل، أ و تنفيذ ما تبقى من العقوبة احملكوم هبا.يف تنفيذ احلمك الصادر مبقتىض قانون الطرف 

جراءات فامي يتعلق بأ ي من اجلرامئ اليت تنطبق علهيا  -13 يتعني أ ن تمكفل ل ي خشص تمتخذ حبقه اإ

هذه املادة معامةل منصفة يف لك مراحل الإجراءات، مبا يف ذكل المتتع جبميع احلقوق والضامانت اليت ينص 

قلميها.علهيا قانون ا  دلو ة الطرف اليت يودد ذكل الشخص يف اإ

ذا اكن دلى ادلو ة  -14 ل جيوز تفسري أ ي حمك يف هذه التفاقية عىل أ نه يفرض الزتاما ابلتسلمي اإ

الطرف متلقية الطلب دواع وجهية للعتقاد بأ ن الطلب قدم بغرض ملحقة أ و معاقبة خشص بسبب نوع 

آراده الس ياس ية، أ و أ ن الامتثال للطلب س يلحق دنسه أ و عرقه أ و داينته أ و دنسيته  أ و أ صهل الإثين أ و أ

 رضرا بوضعية ذكل الشخص ل ي سبب من تكل ال س باب.

ل جيوز لدلول ال طراف أ ن ترفض طلب تسلمي جملرد أ ن اجلرم يعترب أ يضا منطواي عىل مسادل  -15

 مالية.

ب، حيامث اقتىض ال مر، أ ن تتشاور مع قبل رفض التسلمي، يتعني عىل ادلو ة الطرف متلقية الطل -16

آراهئا ولتقدمي املعلومات ذات الصةل ابدعاءاهتا.  ادلو ة الطرف الطالبة ليك تتيح لها فرصة وافرة لعرض أ

برام اتفاقات أ و ترتيبات ثنادية ومتعددة ال طراف  -17 ىل اإ يتعني عىل ادلول ال طراف أ ن تسعى اإ

 ته.لتنفيذ تسلمي اجملرمني أ و تعزيز فاعلي 
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 17املادة 

 نقل ال شخاص احملكوم علهيم 

برام اتفاقات أ و ترتيبات ثنادية أ و متعددة ال طراف بشأ ن نقل  جيوز لدلول ال طراف أ ن تنرر يف اإ

ال شخاص اذلين حيمك علهيم بعقوبة احلبس أ و بأ شاكل أ خرى من احلرمان من احلرية، لرتاكهبم جرامئ 

قلميها ىل اإ كامل مدة عقوبهتم هناك. مشمو ة هبذه التفاقية، اإ  ليك يتس ىن ل ولئك ال شخاص اإ

 18املادة 

 املساعدة القانونية املتباد ة 

يتعني عىل ادلول ال طراف أ ن تقدم لك مهنا لل خرى أ كرب قدر ممكن من املساعدة القانونية  -1

 هبذه التفاقية، حس ام املتباد ة يف التحقيقات وامللحقات والإجراءات القضادية فامي يتصل ابجلرامئ املشمو ة

، ويتعني علهيا أ ن متد لك مهنا ال خرى تبادليا مبساعدة مماثةل عندما تكون دلى ادلو ة 3تنص عليه املادة 

ليه يف الفقرة  هو ذو  3)أ ( أ و )ب( من املادة  1الطرف الطالبة دواع معقو ة للشتباه يف أ ن اجلرم املشار اإ

 تكل اجلرامئ أ و الشهود علهيا أ و عادداهتا أ و ال دوات املس تعمةل يف طابع عرب وطين، مبا يف ذكل أ ن حضااي

جرامية منرمة ضالعة يف ارتاكب  ارتاكهبا أ و ال د ة علهيا تودد يف ادلو ة الطرف متلقية الطلب وأ ن جامعة اإ

 اجلرم.

طار قوانني ادلو ة -2 ىل أ قىص مدى ممكن مضن اإ الطرف  يتعني تقدمي املساعدة القانونية املتباد ة اإ

متلقية الطلب ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصةل، فامي يتصل ابلتحقيقات وامللحقات والإجراءات 

من هذه التفاقية  10القضادية املتعلقة ابجلرامئ اليت جيوز حتميل هيئة اعتبارية املسؤولية عهنا مبقتىض املادة 

 يف ادلو ة الطالبة.

 ة القانونية املتباد ة، اليت تقدم وفقا لهذه املادة، ل ي من ال غراض التالية:جيوز أ ن تمطلب املساعد -3

 )أ ( احلصول عىل أ د ة أ و أ قوال من ال شخاص؛

 )ب( تبليغ املستندات القضادية؛

 )ج( تنفيذ معليات التفتيش والضبط، والتجميد؛

 )د( حفص ال ش ياء واملواقع؛

 ليت يقوم هبا اخلرباء؛)هـ( تقدمي املعلومات وال د ة والتقياميت ا



278
 

)و( تقدمي أ صول املستندات والسجلت ذات الصةل، مبا فهيا السجلت احلكومية أ و املرصفية أ و 

 املالية أ و جسلت الرشاكت أ و ال عامل، أ و نسخ مصدقة عهنا؛

)ز( التعرف عىل العاددات الإجرامية أ و املمتلاكت أ و ال دوات أ و ال ش ياء ال خرى أ و اقتفاء أ ثرها 

 ل غراض احلصول عىل أ د ة؛

 )ح( تيسري مثول ال شخاص طواعية يف ادلو ة الطرف الطالبة؛

آخر من املساعدة ل يتعارض مع القانون ادلاخيل لدلو ة الطرف متلقية الطلب.  )ط( أ ي نوع أ

جيوز للسلطات اخملتصة لدلو ة الطرف، دون مساس ابلقانون ادلاخيل، ودون أ ن تتلقى طلبا  -4

ىل سلطة خمتصة يف دو ة طرف أ خرى حيامث ترى أ ن مس بقا، أ ن  حتيل معلومات متعلقة مبسادل جنادية اإ

متاهما بنجاح أ و  هذه املعلومات ميكن أ ن تساعد تكل السلطة عىل القيام ابلتحرايت والإجراءات اجلنادية أ و اإ

ىل قيام ادلو ة الطرف ال خرى بصوغ طلب معل هبذه التفاقية.  قد تمفيض اإ

حا ة املعلومات املقدمة معل ابلفقرة يتعني  -5 خلل مبا جيري من  4أ ن تكون اإ من هذه املادة دون اإ

جراءات جنادية يف ادلو ة اليت تتبعها السلطات اخملتصة اليت تقدم تكل املعلومات. ويتعني عىل  حترايت واإ

بقاء تكل املعلومات،  ولو مؤقتا، طي الكامتن، السلطات اخملتصة اليت تتلقى املعلومات أ ن متتثل ل ي طلب ابإ

جراءاهتا  أ و بفرض قيود عىل اس تخداهما. بيد أ ن هذا ل مينع ادلو ة الطرف املتلقية من أ ن تف ء يف اإ

معلومات تربئ خشصا مهتام. ويف تكل احلا ة، يتعني عىل ادلو ة الطرف املتلقية أ ن تبلغ ادلو ة الطرف احمليةل 

فشاء تكل املعلومات، وأ ن تتشاور مع ذا تعذر، يف حا ة  قبل اإ ذا ما طلب ذكل. واإ ادلو ة الطرف احمليةل اإ

شعار مس بق، وجب عىل ادلو ة الطرف املتلقية أ ن تبلغ ادلو ة الطرف احمليةل بذكل  اس تثنادية، توجيه اإ

بطاء.  الإفشاء دون اإ

راف، ل متس أ حاكم هذه املادة الالزتامات الناش ئة عن أ ية معاهدة أ خرى، ثنادية أ و متعددة ال ط -6

 حتمك املساعدة القانونية املتباد ة أ و س تحمكها لكيا أ و جزديا.

ىل  9تنطبق الفقرات  -7 ذا اكنت ادلول  29اإ من هذه املادة عىل الطلبات املقدمة معل هبذه املادة اإ

ذا اكنت تكل ادلول ال طراف مرتبطة  ال طراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية. واإ

عاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق ال حاكم املقابةل يف تكل املعاهدة، ما مل تتفق ادلول ال طراف عىل مب
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ىل  9تطبيق الفقرات  من هذه املادة بدل مهنا. وتمشجع ادلول ال طراف بشدة عىل تطبيق هذه الفقرات  29اإ

ذا اكنت تسهل التعاون.  اإ

اعدة القانونية املتباد ة وفقا لهذه املادة بدعوى الرسية ل جيوز لدلول ال طراف أ ن ترفض تقدمي املس -8

 املرصفية.

جيوز لدلول ال طراف أ ن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتباد ة مبقتىض هذه املادة حبجة انتفاء  -9

در ازدواجية التجرمي. بيد أ نه جيوز لدلو ة متلقية الطلب، عندما ترى ذكل مناس با، أ ن تقدم املساعدة، ابلق

ذا اكن السلوك ميثل جرما مبقتىض القانون ادلاخيل لدلو ة  اذلي تقرره حسب تقديرها، برصف النرر عام اإ

 الطرف متلقية الطلب.

قلمي دو ة طرف ومطلوب وجوده يف دو ة  -10 جيوز نقل أ ي خشص حمتجز أ و يقيض عقوبته يف اإ

رى يف احلصول عىل أ د ة من أ دل طرف أ خرى ل غراض التعرف أ و الإدلء بشهادة أ و تقدمي مساعدة أ خ

ذا اس تويف الرشطان  جراءات قضادية تتعلق جبرامئ مشمو ة هبذه التفاقية اإ حتقيقات أ و ملحقات أ و اإ

 التاليان:

 )أ ( موافقة ذكل الشخص طوعا وعن عمل؛

من )ب( اتفاق السلطات اخملتصة يف ادلولتني الطرفني، رهنا مبا تراه هااتن ادلولتان الطرفان مناس با 

 رشوط.

 من هذه املادة: 10ل غراض الفقرة  -11

بقاده قيد الاحتجاز، وعلهيا الزتام بذكل، ما  لهيا الشخص سلطة اإ )أ ( يكون لدلو ة الطرف اليت ينقل اإ

 مل تطلب ادلو ة الطرف اليت نقل مهنا الشخص غري ذكل أ و تأ ذن بغري ذكل؛

لهيا الشخص أ ن ىل  )ب( يتعني عىل ادلو ة الطرف اليت ينقل اإ عادته اإ بطاء، الزتاهما ابإ تنفذ، دون اإ

عهدة ادلو ة الطرف اليت نقل مهنا وفقا ملا يتفق عليه مس بقا، أ و بأ ية صورة أ خرى، بني السلطات اخملتصة 

 يف ادلولتني الطرفني؛

لهيا الشخص أ ن تطالب ادلو ة الطرف اليت نقل مهنا ببدء  )ج( ل جيوز لدلو ة الطرف اليت ينقل اإ

جراءات تسل عادة ذكل الشخص؛اإ  مي من أ دل اإ
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)د( حتتسب املدة اليت يقضهيا الشخص املنقول قيد الاحتجاز يف ادلو ة اليت نقل مهنا مضن مدة 

لهيا.  العقوبة املفروضة عليه يف ادلو ة الطرف اليت نقل اإ

 من 11و 10ما مل توافق عىل ذكل ادلو ة الطرف اليت يتوىخ نقل خشص ما مهنا، وفقا للفقرتني  -12

هذه املادة، ل جيوز ملحقة ذكل الشخص، أ اي اكنت دنسيته، أ و احتجازه أ و معاقبته أ و فرض أ ي قيود 

دانة  غفالت أ و أ حاكم اإ لهيا، بسبب أ فعال أ و اإ قلمي ادلو ة اليت ينقل اإ أ خرى عىل حريته الشخصية، يف اإ

قلمي ادلو ة اليت نقل مهنا.  سابقة ملغادرته اإ

أ ن تعني سلطة مركزية تكون مسؤو ة وخمو ة بتلقي طلبات املساعدة يتعني عىل لك دو ة طرف  -13

ىل السلطات اخملتصة لتنفيذها. وحيامث تكون لدلو ة  حالهتا اإ القانونية املتباد ة وتقوم بتنفيذ تكل الطلبات أ و ابإ

قلمي خاص ذي نرام مس تقل للمساعدة القانونية املتباد ة، جيوز لها أ ن تعني سلطة  الطرف منطقة خاصة أ و اإ

مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا فامي يتعلق بتكل املنطقة أ و بذكل الإقلمي. ويتعني عىل السلطات املركزية أ ن 

ىل سلطة  حا ة الطلب اإ حالهتا. وحيامث تقوم السلطة املركزية ابإ تكفل رسعة وسلمة تنفيذ الطلبات املتلقاة أ و اإ

طة اخملتصة عىل تنفيذ الطلب برسعة وبصورة سلمية. ويتعني خمتصة لتنفيذه، يتعني علهيا أ ن تشجع تكل السل

يداع  بلغ ال مني العام لل مم املتحدة ابمس السلطة املركزية املعينة لهذا الغرض وقت قيام لك دو ة طرف ابإ اإ

لهيا. ويتعني توجيه طلبات املساعدة  قرارها أ و الانضامم اإ صك تصديقها عىل هذه التفاقية أ و قبولها هبا أ و اإ

ىل السلطات املركزية اليت عينهتا ادلول ال طراف. ول ميس هذا  القانونية املتباد ة وأ ي مراسلت تتعلق هبا اإ

لهيا عرب القنوات  الرشط حق أ ية دو ة طرف يف أ ن تشرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملراسلت اإ

تان، عن طريق املنرمة ادلولية ادلبلوماس ية، ويف احلالت العادةل، وحيامث تتفق ادلولتان الطرفان املعني 

ن أ مكن ذكل.  للرشطة اجلنادية، اإ

نتاج جسل مكتوب بلغة مقبو ة  -14 يتعني تقدمي الطلبات كتابة أ و، حيامث ميكن، بأ ية وس يةل تس تطيع اإ

بلغ  دلى ادلو ة الطرف متلقية الطلب، وبرشوط تتيح لتكل ادلو ة الطرف أ ن تتحقق من حصته. ويتعني اإ

يداع ال مني العام  لل مم املتحدة ابللغة أ و اللغات املقبو ة دلى لك دو ة طرف وقت قيام لك دو ة طرف ابإ

لهيا. ويف احلالت العادةل، وحيامث تتفق  قرارها أ و الانضامم اإ صك تصديقها عىل هذه التفاقية أ و قبولها هبا أ و اإ

 كتابة عىل الفور.ادلولتان الطرفان عىل ذكل، جيوز أ ن تقدم الطلبات شفواي، عىل أ ن تؤكد 

 يتعني أ ن يتضمن طلب املساعدة القانونية املتباد ة ما ييل: -15
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 )أ ( هوية السلطة مقدمة الطلب؛

)ب( موضوع وطبيعة التحقيق أ و امللحقة أ و الإجراء القضايئ اذلي يتعلق به الطلب، وامس 

 ووظادف السلطة اليت تتوىل التحقيق أ و امللحقة أ و الإجراء القضايئ؛

ملخصا للوقادع ذات الصةل ابملوضوع، ابس تثناء ما يتعلق ابلطلبات املقدمة لغرض تبليغ  )ج(

 مستندات قضادية؛

جراء معني تود ادلو ة الطرف الطالبة اتباعه؛  )د( وصفا للمساعدة امللمتسة وتفاصيل أ ي اإ

 )هـ( هوية أ ي خشص معين وماكنه ودنسيته، حيامث أ مكن ذكل؛

 أ دهل ال د ة أ و املعلومات أ و التدابري. )و( الغرض اذلي تلمتس من

ضافية عندما يتبني أ هنا رضورية لتنفيذ  -16 جيوز لدلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن تطلب معلومات اإ

 الطلب وفقا لقانوهنا ادلاخيل، أ و عندما يكون من شأ ن تكل املعلومات أ ن تسهل ذكل التنفيذ.

ادلاخيل لدلو ة الطرف متلقية الطلب، وأ ن يكون، يتعني أ ن يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون  -17

جراءات  ابلقدر اذلي ل يتعارض مع القانون ادلاخيل لدلو ة الطرف متلقية الطلب وعند الإماكن، وفقا للإ

 احملددة يف الطلب.

قلمي دو ة طرف، بصفة شاهد أ و خبري، أ مام  -18 عندما يتعني سامع أ قوال خشص موجود يف اإ

دلو ة طرف أ خرى، ويكون ذكل ممكنا ومتفقا مع املبادئ ال ساس ية للقانون ادلاخيل، السلطات القضادية 

جيوز لدلو ة الطرف ال وىل أ ن تسمح، بناء عىل طلب ادلو ة ال خرى، بعقد دلسة اس امتع عن طريق 

قلمي ادلو ة الطرف الطالبة. وجي ذا مل يكن ممكنا أ و مس تصواب مثول الشخص املعين بنفسه يف اإ وز الفيديو اإ

دارة دلسة الاس امتع سلطة قضادية اتبعة لدلو ة الطرف الطالبة  لدلول ال طراف أ ن تتفق عىل أ ن تتوىل اإ

 وأ ن حترضها سلطة قضادية اتبعة لدلو ة الطرف متلقية الطلب.

ل جيوز لدلو ة الطرف الطالبة أ ن تنقل املعلومات أ و ال د ة اليت زودهتا هبا ادلو ة الطرف متلقية  -19

جراءات قضادية غري تكل املذكورة يف الطلب، الطلب ، أ و أ ن تس تخدهما يف حتقيقات أ و ملحقات أ و اإ

دون موافقة مس بقة من ادلو ة الطرف متلقية الطلب. وليس يف هذه الفقرة ما مينع ادلو ة الطرف الطالبة 

ىل تربدة خشص مهتم. ويف احلا ة ا جراءاهتا معلومات أ و أ د ة تؤدي اإ ل خرية، يتعني عىل من أ ن تف ء يف اإ

ادلو ة الطرف الطالبة أ ن تبلغ ادلو ة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأ ن تتشاور مع ادلو ة 
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شعار مس بق،  ذا تعذر، يف حا ة اس تثنادية، توجيه اإ ذا ما طلب مهنا ذكل. واإ الطرف متلقية الطلب، اإ

بطاء، حبدوث الإفشاء. وجب عىل ادلو ة الطرف الطالبة أ ن تبلغ ادلو ة الطرف متلقية  الطلب، دون اإ

جيوز لدلو ة الطرف الطالبة أ ن تشرتط عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن حتافظ عىل رسية  -20

ذا تعذر عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن متتثل  الطلب ومضمونه، ابس تثناء القدر اللزم لتنفيذه. واإ

 طرف الطالبة بذكل عىل وده الرسعة.لرشط الرسية، وجب علهيا أ ن تبلغ ادلو ة ال

 جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتباد ة: -21

ذا مل يقدم الطلب وفقا ل حاكم هذه املادة؛  )أ ( اإ

ذا رأ ت ادلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن تنفيذ الطلب يرحج أ ن ميس س يادهتا أ و أ مهنا أ و  )ب( اإ

 نراهما العام أ و مصاحلها ال ساس ية ال خرى؛

ذا اكن من شأ ن القانون ادلاخيل لدلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن حيرر عىل سلطاهتا تنفيذ )ج ( اإ

جراءات قضادية  الإجراء املطلوب بشأ ن أ ي جرم مماثل، لو اكن ذكل اجلرم خاضعا لتحقيق أ و ملحقة أ و اإ

طار وليهتا القضادية؛  يف اإ

ذا اكنت الاس تجابة للطلب تتعارض مع النرام القانو ين لدلو ة الطرف متلقية الطلب فامي يتعلق )د( اإ

 ابملساعدة القانونية املتباد ة.

ل جيوز لدلول ال طراف أ ن ترفض طلب مساعدة قانونية متباد ة جملرد اعتبار أ ن اجلرم ينطوي  -22

 أ يضا عىل مسادل مالية.

بداء أ س باب أ ي رفض لتقدمي املساعدة القانونية املتباد ة. -23  يتعني اإ

 عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن تنفذ طلب املساعدة القانونية املتباد ة يف أ قرب يتعني -24

ىل أ قىص مدى ممكن أ ي مواعيد قصوى تقرتهحا ادلو ة الطرف الطالبة وتورد  وقت ممكن، وأ ن تراعي اإ

ت أ س باهبا عىل ال فضل يف الطلب ذاته. ويتعني عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن تس تجيب للطلبا

املعقو ة اليت تتلقاها من ادلو ة الطرف الطالبة بشأ ن التقدم احملرز يف معاجلة الطلب. ويتعني عىل ادلو ة 

ىل املساعدة  الطرف الطالبة أ ن تبلغ ادلو ة الطرف متلقية الطلب عىل وده الرسعة عندما تنهتيي حاجهتا اإ

 امللمتسة.
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القانونية املتباد ة لكوهنا تتعارض مع حتقيقات  جيوز لدلو ة الطرف متلقية الطلب تأ جيل املساعدة -25

جراءات قضادية دارية.  أ و ملحقات أ و اإ

من هذه املادة، أ و  21يتعني عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب مبقتىض الفقرة  -26

ذا اكن من هذه املادة، أ ن تتشاور مع ادلو ة الطرف الطالبة للن 25قبل تأ جيل تنفيذه مبقتىض الفقرة  رر فامي اإ

ميكن تقدمي املساعدة رهنا مبا تراه رضوراي من رشوط وأ حاكم. فاإذا قبلت ادلو ة الطرف الطالبة املساعدة 

 رهنا بتكل الرشوط، وجب علهيا الامتثال لتكل الرشوط.

من هذه املادة، ل جيوز ملحقة أ ي شاهد أ و خبري أ و خشص  12دون مساس ابنطباق الفقرة  -27

آخر يوافق جراءات قضادية، أ و عىل أ ، بناء عىل طلب ادلو ة الطرف الطالبة، عىل الإدلء بشهادته يف اإ

قلمي ادلو ة الطرف الطالبة، أ و احتجاز ذكل  جراءات قضادية يف اإ املساعدة يف حترايت أ و ملحقات أ و اإ

آخر يقيد حريته ال  جراء أ خضاعه ل ي اإ قلمي الشاهد أ و اخلبري أ و الشخص الآخر أ و معاقبته أ و اإ شخصية يف اإ

قلمي ادلو ة الطرف متلقية الطلب.  دانة س بق مغادرته اإ غفال أ و حمك اإ ذكل الطرف، خبصوص أ ي فعل أ و اإ

قلمي ادلو ة  ذا بقي الشاهد أ و اخلبري أ و الشخص الآخر مبحض اختياره يف اإ وينهتيي هذا املرور الآمن اإ

مدة مخسة عرش يوما متصةل، أ و أ ية مدة  الطرف الطالبة، بعد أ ن تكون قد أ تيحت هل فرصة املغادرة خلل

تتفق علهيا ادلولتان الطرفان، اعتبارا من التارخي اذلي أ بلغ فيه رمسيا بأ ن حضوره مل يعد مطلواب من 

ىل الإقلمي مبحض اختياره بعد أ ن يكون قد غادره.  السلطات القضادية، أ و يف حال عودته اإ

تتحمل التاكليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق يتعني عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن  -28

ذا اكنت تلبية الطلب تس تلزم أ و ستس تلزم نفقات خضمة أ و  ادلولتان الطرفان املعنيتان عىل غري ذكل. واإ

ذات طابع غري عادي، وجب عىل ادلولتني الطرفني املعنيتني أ ن تتشاورا لتحديد الرشوط وال حاكم اليت 

 وكذكل كيفية حتمل تكل التاكليف. سينفذ الطلب مبقتضاها،

)أ ( يتعني عىل ادلو ة الطرف متلقية الطلب أ ن توفر لدلو ة الطرف الطالبة نسخا من السجلت  -29

اتحهتا لعامة الناس؛  أ و الواثدق أ و املعلومات احلكومية املوجودة يف حوزهتا واليت يسمح قانوهنا ادلاخيل ابإ

ىل ادلو ة الطرف الطالبة، لكيا )ب( جيوز لدلو ة الطرف متلقية الطلب ، حسب تقديرها، أ ن تقدم اإ

أ و جزديا أ و رهنا مبا تراه مناس با من رشوط، نسخا من أ ي جسلت أ و واثدق أ و معلومات حكومية، 

اتحهتا لعامة الناس.  موجودة يف حوزهتا ول يسمح قانوهنا ادلاخيل ابإ
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ماكنية عقد اتفاقات أ و ترتيبات يتعني عىل ادلول ال طراف أ ن تنرر، حسب الاقتضاء،  -30 يف اإ

ثنادية أ و متعددة ال طراف ختدم ال غراض املتوخاة من أ حاكم هذه املادة، أ و تضعها موضع التطبيق العميل، 

 أ و تعززها.

 20املادة 

 أ ساليب التحري اخلاصة 

ذا اكنت املبادئ ال ساس ية لنراهما القانوين ادلاخيل تسمح -1 بذكل،  يتعني عىل لك دو ة طرف، اإ

ماكنياهتا ووفقا للرشوط املنصوص علهيا يف قانوهنا ادلاخيل، ابختاذ ما يلزم من تدابري  أ ن تقوم، مضن حدود اإ

لإاتحة الاس تخدام املناسب ل سلوب التسلمي املراقب، وكذكل ما تراه مناس با من اس تخدام أ ساليب حتر 

راقبة، والعمليات املس ترتة، من دانب خاصة أ خرى، مثل املراقبة الإلكرتونية أ و غريها من أ شاكل امل

قلميها لغرض ماكحفة اجلرمية املنرمة ماكحفة فعا ة.  سلطاهتا اخملتصة داخل اإ

بغية التحري عن اجلرامئ املشمو ة هبذه التفاقية، تمشجع ادلول ال طراف عىل أ ن تربم، عند  -2

لس تخدام أ ساليب التحري اخلاصة هذه الاقتضاء، اتفاقات أ و ترتيبات ملمئة ثنادية أ و متعددة ال طراف 

برام تكل التفاقات أ و الرتتيبات وتنفيذها مع  يف س ياق التعاون عىل الصعيد ادلويل. ويتعني أ ن يكون اإ

املراعاة الاكمةل ملبدأ  تساوي ادلول يف الس يادة، وجيب أ ن يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأ حاكم تكل 

 التفاقات أ و الرتتيبات.

من هذه املادة، يتعني اختاذ ما  2ال عدم وجود اتفاق أ و ترتيب عىل النحو املبني يف الفقرة يف ح -3

يقيض ابس تخدام أ ساليب التحري اخلاصة هذه عىل الصعيد ادلويل من قرارات للك حا ة عىل حدة، وجيوز 

ية القضادية من دانب ادلول أ ن تراعى فهيا، عند الرضورة، الرتتيبات املالية والتفاهامت املتعلقة مبامرسة الول

 ال طراف املعنية.

جيوز، مبوافقة ادلول ال طراف املعنية، أ ن تشمل القرارات اليت تقيض ابس تخدام أ سلوب التسلمي  -4

زالهتا  املراقب عىل الصعيد ادلويل طرادق مثل اعرتاض سبيل البضادع والسامح لها مبواصةل السري ساملة أ و اإ

بدالها لكيا أ و جزديا  .أ و اإ
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 21املادة 

 نقل الإجراءات اجلنادية

جراءات امللحقة  ىل ال خرى اإ حداها اإ ماكنية أ ن تنقل اإ يتعني عىل ادلول ال طراف أ ن تنرر يف اإ

املتعلقة جبرم مشمول هبذه التفاقية، يف احلالت اليت يعترب فهيا ذكل النقل يف صاحل التس يري السلمي 

 ولايت قضادية، وذكل هبدف تركزي امللحقة. للعدا ة، وخصوصا عندما يتعلق ال مر بعدة

 22املادة 

نشاء جسل جنايئ  اإ

جيوز للك دو ة طرف أ ن تعمتد ما قد يلزم من تدابري ترشيعية أ و تدابري أ خرى ليك تأ خذ بعني 

دانة صدر سابقا حبق  الاعتبار، وفقا ملا تراه ملمئا من رشوط، وللغرض اذلي تعتربه ملمئا، أ ي حمك اإ

جراءات جنادية ذات صةل جبرم مشمول اجلاين امل زعوم يف دو ة أ خرى، بغية اس تخدام تكل املعلومات يف اإ

 هبذه التفاقية.

 24املادة 

 حامية الشهود

ماكانهتا لتوفري حامية فعا ة من أ ي  -1 يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تتخذ تدابري ملمئة يف حدود اإ

جلنادية اذلين يدلون بشهادة خبصوص اجلرامئ املشمو ة هبذه انتقام أ و ترهيب حممتل للشهود يف الإجراءات ا

 التفاقية، وكذكل ل قارهبم وسائر ال شخاص الوثيقي الصةل هبم، حسب الاقتضاء.

من هذه املادة، يف مجةل أ مور، ودون مساس حبقوق  1جيوز أ ن تشمل التدابري املتوخاة يف الفقرة  -2

 حسب ال صول: املدعى عليه، مبا يف ذكل حقه يف حمامكة

جرادية لتوفري امحلاية اجلسدية ل ولئك ال شخاص، اكلقيام مثل، ابلقدر اللزم  )أ ( وضع قواعد اإ

فشاء املعلومات املتعلقة هبوية أ ولئك  قامهتم، والسامح عند الاقتضاء بعدم اإ واملمكن معليا، بتغيري أ ماكن اإ

فشاهئا؛  ال شخاص وأ ماكن وجودمه أ و بفرض قيود عىل اإ

فري قواعد خاصة ابل د ة تتيح الإدلء ابلشهادة عىل حنو يكفل سلمة الشاهد، اكلسامح مثل )ب( تو 

ابلإدلء ابلشهادة ابس تخدام تكنولوجيا التصالت، ومهنا مثل وصلت الفيديو أ و غريها من الوسادل 

 الوافية.
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برام اتفاقات أ و ترتيبات مع دول -3 أ خرى بشأ ن تغيري  يتعني عىل ادلول ال طراف أ ن تنرر يف اإ

قامة ال شخاص املذكورين يف الفقرة   من هذه املادة. 1أ ماكن اإ

 تنطبق أ حاكم هذه املادة كذكل عىل الضحااي من حيث كوهنم شهودا. -4

 25املادة 

 مساعدة الضحااي وحاميهتم

ماكنياهتا لتوفري املساعدة وامحل -1 اية يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تتخذ تدابري ملمئة يف حدود اإ

 لضحااي اجلرامئ املشمو ة هبذه التفاقية، خصوصا يف حالت تعرضهم للهتديد ابلنتقام أ و للرتهيب.

جرادية ملمئة توفر لضحااي اجلرامئ املشمو ة هبذه  -2 يتعني عىل لك دو ة طرف أ ن تضع قواعد اإ

 التفاقية س بل احلصول عىل التعويض ودرب ال رضار.

آراء الضحااي وشواغلهم  يتعني عىل لك دو ة طرف -3 ماكنية عرض أ أ ن تتيح، رهنا بقانوهنا ادلاخيل، اإ

وأ خذها بعني الاعتبار يف املراحل املناس بة من الإجراءات اجلنادية املتخذة حبق اجلناة، عىل حنو ل ميس 

 حبقوق ادلفاع.
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 جتار القانوين الوطين ملاكحفة الإ  الإطار

غري املرشوع ابملمتلاكت الثقافية
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 (  1980دجنرب  25) 1401صفر  17بتارخي  1.80.341ظهري رشيف رمق 

 املتعلق ابحملافرة عىل املباين 22.80ال مر بتنفيذ القانون رمق  يتضمن

التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية والعادايت
166

  

 امحلد هلل وحده،

 بداخهل: -الطابع الرشيف 

 بن احلسن هللا وليه()احلسن بن محمد بن يوسف 

 يعمل من ظهريان الرشيف هذا أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا:

 منه،  26بناء عىل ادلس تور ولس امي الفصل 

 أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل:

املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت  22.80ينفذ القانون رمق  -الفصل ال ول. 

 1400من رجب  27لفنية والعادايت، املثبت نصه بعده كام وافق عليه جملس النواب يف املنقوشة والتحف ا

 (:1980يونيه  11)

 يتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر  22.80قانون رمق  

 والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية والعادايت

 اجلزء ال ول

 أ حاكم عامة

  1الفصل 

 عداد الآاثر العقارات ابل صل أ و التخصيص وكذا املنقولت اليت يف ميكن أ ن تقيد أ و ترتب يف

  احملافرة علهيا فاددة ابلنس بة لفنون املغرب أ و اترخيه أ و حضارته.

 

                                                           
166

  .162( ص 1981يرباير  18) 1401ربيع الآخر  12بتارخي  3564اجلريدة الرمسية عدد   
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 2لفصل ا
167

 

 :جتري أ حاكم الفصل ال ول 

 : فامي خيص العقارات -1 

  عىل املباين التارخيية أ و املعامل الطبيعية؛ –

بع فين أ و اترخيي أ و أ سطوري أ و طريف أ و هتم العلوم اليت تعىن عىل املناظر اليت لها طا –

  ابملايض والعلوم الإنسانية بوده عام.

وتدخل يف حمك املباين التارخيية من حيث التقييد أ و الرتتيب الصور املنقوشة والرسوم الصخرية  

ليه واللغة وال جحار املكتوبة والكتاابت عىل املباين التارخيية أ و عىل القبور أ و غريه ا أ اي اكن العهد اذلي ترجع اإ

ذا اكنت لها قمية فنية أ و اترخيية أ و أ سطورية أ و  اليت كتبت هبا أ و اخلطوط أ و ال شاكل اليت تصورها اإ

نسانية بوده عام.   طريفة أ و اكنت هتم العلوم اليت تعين ابملايض والعلوم الإ

 فامي خيص املنقولت: -2

واثدق واحملفوظات واخملطوطات اليت تكون لها بطابعها ال ثري أ و التارخيي عىل املنقولت مبا يف ذكل ال 

 .أ و العلمي أ و الفين أ و امجلايل أ و التقليدي قمية وطنية أ و عاملية

 .ميكن أ ن تتكون املنقولت املذكورة من عنارص منفردة أ و من مجموعات عنارص 

لنس بة اإىل التارخي العسكري أ حاكم الرهري تطبق عىل املنقولت اليت تكون للمحافرة علهيا قمية اب 

حداث اللجنة املغربية للتارخي 2000ماي  3) 1421من حمرم  28الصادر يف  1.99.266الرشيف رمق  ( ابإ

العسكري
168

.  

                                                           
167

 1427من جامدى ال وىل  18بتارخي  1.06.102الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق  19.05غري البند الثاين ابملادة ال وىل من القانون رمق  

 .1646( ص 2006يوليو  3) 1427جامدى الآخرة  7بتارخي  5435عدد  (، ج. ر2006يونيو  15)
168

 .1255( ص 2000)فاحت يونيو  1421صفر  28بتارخي  4800اجلريدة الرمسية عدد  
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 اجلزء الثاين

 تقييد املنقولت والعقارات

 الباب ال ول

 مسطرة التقييد

  3الفصل 

  وص التنرميية املعمول هبا.يبارش تقييد املنقولت والعقارات وفقا للنص

 الباب الثاين

آاثر املرتتبة عىل التقييد  ال

  4الفصل 

 .جيوز نرش مجيع الواثدق املتعلقة مبنقول أ و عقار مقيد، وليس ملالكه أ ن يطالب بأ ي حق عن ذكل

  5الفصل 

ثني املأ ذون يتعني عىل ملك العقارات واملنقولت املقيدة أ ن ييرسوا الاطلع علهيا ودراس هتا للباح  

  هلم يف ذكل.

  6الفصل 

دخال تغيري عليه ما مل يعمل   تلفه ول ترمميه ول اإ ل جيوز تغيري طبيعة العقار أ و املنقول املقيد ول اإ

  املاكل أ و امللك الإدارة بذكل قبل التارخي املقرر للرشوع يف ال عامل بس تة أ شهر عىل ال قل.

  7الفصل 

ع  اانت مالية مللك العقارات أ و املنقولت املقيدة قصد ترممي أ ملكهم أ و ميكن أ ن متنح الإدارة اإ

  احملافرة علهيا.

ىل صيانة العقار أ و املنقول املقيد  وميكن أ ن تتكفل الإدارة بعد موافقة امللك جبميع ال عامل الرامية اإ

  وحتسني قميته.

  8الفصل 

لهيم يف الفصل  ا للنصوص التنرميية املعمول هبا ابس تغلل أ ن يقوموا وفق 5جيوز للملك املشار اإ

  أ ملكهم ل غراض تدر علهيم رحبا طبق الرشوط احملددة يف النصوص التنرميية املذكورة.
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  9الفصل 

ميكن تفويت العقارات واملنقولت املقيدة اليت ميلكها اخلواص. غري أ نه جترى عىل هذا التفويت 

  ملتعلق حبق الشفعة اخملول لدلو ة.الرشوط املنصوص علهيا يف اجلزء اخلامس ا

 اجلزء الثالث

 ترتيب املنقولت والعقارات

 الباب ال ول

 أ حاكم عامة

  10الفصل 

  يقرر ترتيب العقارات واملنقولت طبقا للنصوص التنرميية املعمول هبا.

  11الفصل 

ث بشأ نه قصد ترتيبه يدخل يف حمك العقارات أ و املنقولت املرتبة العقار أ و املنقول اذلي أ جرى حب 

جراء  وذكل خلل مدة س نة تبتدئ من التارخي اذلي ينرش فيه ابجلريدة الرمسية املقرر الإداري الصادر ابإ

ليه ومل ينرش املقرر الإداري الصادر برتتيب  ذا انرصم ال دل املشار اإ البحث املذكور. ويسقط أ ثر البحث اإ

  العقار أ و املنقول.

جراء حبث دديد طبق نفس الكيفيات املتبعة يف البحث ول ميكن حينئذ أ ن يقرر ال ل بعد اإ رتتيب اإ

ال ول غري أ ن العقار أ و املنقول ل جيري عليه يف هذا احلا ة حمك العقار أ و املنقول املرتب حس ام ورد يف 

  املقطع السابق.

  12الفصل 

تيب خلل مدة البحث. جيب أ ن يبدي اجمللس امجلاعي التابع هل موقع العقار رأ يه يف مرشوع الرت 

ذا مل يبد رأ يه خلل ال دل املذكور   .ويعترب اجمللس موافقا عىل هذا املرشوع اإ

وميكن أ ن تطلب الإدارة اس تدعاء ممثلها حلضور اجامتع اجمللس امجلاعي املعين ابل مر قبل أ ن يبدي 

  هذا اجمللس رأ يه.

  13الفصل 

ن املواقع الطبيعية أ و املناظر الطبيعية أ و  احلرضية اليت لها طابع فين أ و اترخيي أ و أ سطوري أ و اإ

طريف أ و هتم العلوم اليت تعىن ابملايض والعلوم الإنسانية بوده عام وكذا املناطق احمليطة ابملباين التارخيية 
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ينتج عند احلادة عن ترتيهبا فرض ارتفاقات حتدد يف املقرر الإداري الصادر ابلرتتيب وعند الاقتضاء منع 

قامة  لهيا يف املقطع ال خري من الفصل اإ آت املشار اإ وذكل ل دل حامية منط البناء اخلاص جبهة أ و  23املنشأ

  حمل معني أ و طبيعة النبااتت أ و الرتبة.

  14الفصل 

عداد الرتاب الوطين ميكن أ ن تغري  ن خمططات الهتيئة والتمنية وغريها من واثدق التعمري أ و اإ اإ

  طبق الرشوط احملددة يف النصوص التنرميية املعمول هبا. 13صل الإرتفاقات املفروضة معل ابلف

  15الفصل 

ل الارتفاقات اليت تغري الغرض املعدة هل ال ماكن واس تعاملها وحالهتا يف  ل ختول احلق يف التعويض اإ

  اترخي نرش املقرر الإداري الصادر ابلرتتيب.

ل عن الرضر املبارش املادي  احملقق احلايل الناجت عن فرض الارتفاقات ول ميكن منح التعويض اإ

لهيا يف املقطع ال ول.   املشار اإ

 16الفصل 

ل ال فراد اذلين أ بدوا ملحرات خلل البحث السابق للرتتيب.   ل ميكن أ ن يطالب ابلتعويض اإ

وجيب أ ن يقدم طلب التعويض يف أ دل س تة أ شهر يبتدئ من اترخي نرش املقرر الإداري الصادر 

ل سقط احلق يف ابلرتتيب  يف اجلريدة الرمسية طبق الرشوط احملددة يف النصوص التنرميية املعمول هبا واإ

  ذكل.

ول يوقف طلب التعويض تنفيذ املقرر الإداري الصادر ابلرتتيب وكذا الشأ ن عند الاقتضاء فامي 

  خيص ادلعوى املقامة فامي بعد أ مام احملامك.

  17الفصل 

  اضاة أ و عىل يد احملمكة.حيدد مبلغ التعويض ابملر 

  ويرتتب عىل التفاق احلاصل بعد عرض ال مر عىل القضاء رفع يد احملمكة عن ادلعوى.
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  18الفصل 

ن ارتفاقات تصفيف املباين وبوده عام مجيع الارتفاقات املفروضة حبمك القانون واملبينة يف الرهري  اإ

حديد الترشيع املطبق عىل العقارات احملفرة ( بت1915يوينه  2) 1333من رجب  19الرشيف الصادر يف 

ىل تلش هيا ذا اكن من شأ ن هذه الارتفاقات أ ن تؤدي اإ   .ل تطبق عىل العقارات املرتبة اإ

  19الفصل 

ذا اكن العقار حمفرا أ و اكن موضع حتفيظ   يسجل املقرر الإداري الصادر ابلرتتيب يف الرمس العقاري اإ

 يف املس تقبل.

  تلقاديا أ و بطلب من الإدارة أ و من ماكل العقار. ويبارش هذا التسجيل

  ويعفى من مجيع الواجبات.

 الباب الثاين

 ما ينتج عن الرتتيب

 القسم ال ول

 العقارات

 الفرع ال ول

 أ ثر الرتتيب عىل العقارات

  20الفصل 

ذا أ خرج سلفا طبقا ل حاكم الفصل  ل اإ   لقانون.من هذا ا 36ل جيوز هدم العقار املرتب ولو جزديا اإ

  21الفصل 

دارية. ل بعد احلصول عىل رخصة اإ   ل جيوز ترممي العقار املرتب أ و تغيريه اإ

  22الفصل 

جناز أ ي بناء دديد يف عقار مرتب دون رخصة متنح وفقا للنصوص التنرميية املعمول هبا.   ل ميكن اإ

لهيا يف املقطع السابق تسلمي السلطة امجل  اعية اخملتصة رخصة البناء ويتوقف عىل الرخصة املشار اإ

  اللزمة عند الاقتضاء.
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  23الفصل 

دخال أ ي تغيري كيفام اكن ولس امي عن طريق التجزدة أ و التقس مي عىل مرهر ال ماكن الواقعة  ل ميكن اإ

دارية. ل بعد احلصول عل رخصة اإ   داخل دائرة العقارات املرتبة اإ

مي من دلن السلطة امجلاعية اخملتصة عىل الرخصة ويتوقف تسلمي رخصة البناء أ و التجزدة أ و التقس 

لهيا يف املقطع السابق.   املشار اإ

آت املوجودة هبا قبل صدور  وفامي خيص املناظر واملناطق املفروضة علهيا ارتفاقات منع البناء فاإن البناأ

ل بأ عامل الصيانة بعد احلصول عىل رخصة. ول جيوز ت  آت دديدة قرار الرتتيب ل ميكن القيام فهيا اإ شييد بناأ

آت اليت مت هدهما.   ماكن البناأ

قامة خطوط الكهرابء واملواصلت السلكية واللسلكية اخلارجية أ و الراهرة فتتوقف ابلإضافة  أ ما اإ

ىل ما ذكر عىل رخصة ما مل ينص عىل منعها يف املقرر الإداري الصادر ابلرتتيب.   اإ

  24الفصل 

ن الإعلانت بواسطة أ لواح الإشهار  أ و اللفتات اخلاصة أ و النقالت اخلاصة وبوده عام مجيع اإ

الإعلانت أ و الشارات كيفام اكن نوعها وصبغهتا سواء اكنت مطبوعة أ و مصورة أ و متأ لفة بأ ي طريقة مينع 

دارية.   وضعها عىل العقارات املرتبة ما عدا مبوجب رخصة اإ

  25الفصل 

علم املاكل جبميع ال عامل اليت تراها مفيدة جيوز أ ن تقرر الإدارة تلقاديا القيام عىل نفق ة ادلو ة وبعد اإ

  للمحافرة عىل العقار املرتب أ و صيانته.

ولهذا الغرض ميكن أ ن تأ ذن الإدارة يف الاحتلل املؤقت للعقار املذكور أ و العقارات اجملاورة هل. ويبلغ 

ىل امللك املعنيني ابل مر.   الإذن يف الاحتلل املؤقت اإ

  ن أ ن تتجاوز مدة الاحتلل س نة واحدة.ول ميك

 أ ما التعويض اذلي قد يس تحقه امللك فيحدد ابملراضاة أ و عند عدهما عىل يد احملامك.
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  26الفصل 

ن العقارات املرتبة اليت متلكها ادلو ة أ و ال حباس أ و امجلاعات احمللية أ و امجلاعات اجلارية علهيا أ حاكم  اإ

( بتنرمي الوصاية الإدارية عىل امجلاعات 1919أ بريل  27) 1337من رجب  26الرهري الرشيف الصادر يف 

  القبلية وسن نرام لتس يري ال ملك امجلاعية وتفويهتا ل تقبل التفويت ول التقادم.

  27الفصل 

ميكن تفويت العقارات املرتبة اليت ميلكها اخلواص. غري أ نه جترى عىل هذا التفويت الرشوط املقررة 

  اخلامس املتعلق حبق الشفعة اخملول لدلو ة.يف اجلزء 

 الفرع الثاين

آاثر الرتتيب عىل العقارات اجملاورة  أ

  28الفصل 

ىل عقار مرتب. س ناد أ ي بناء دديد اإ   ل جيوز اإ

ىل العقار املذكور عند مبارشة أ عامل  أ ما البناءات املوجودة قبل الرتتيب فل ميكن أ ن تس ند مبارشة اإ

الصيانة. ويف اجلزء املشرتك من العقار املرتب جيب أ ن يش يد امللك يف ال رض اخلاصة  فهيا ابس تثناء أ عامل

  هبم ددارا داعام لتحمل البناءات.

ىل املعنيني ابل مر. وحيدد هذا  وميكن يف هذه احلا ة منح تعويض عن احلرمان من مرفق الإس ناد اإ

  .25التعويض حس ام هو مقرر يف املقطع ال خري من الفصل 

جناز ال عامل يف عقاراهتم ابختاذ مجيع التدابري اللزمة محلاية العقار وي لزم ملك العقارات اجملاورة خلل اإ

تلف قد ينتج عن ال عامل.   املرتب من لك اإ

  وميكن عند الاقتضاء أ ن تفرض علهيم الإدارة اختاذ التدابري املذكورة.
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القسم الثاين
169

 

 املنقولت

  29الفصل 

تقادم املنقولت املقيدة أ و املرتبة وفقا ل حاكم هذا القانون والتابعة لدلو ة ولل وقاف ل تفوت ول ت 

من  26وللمؤسسات العمومية وللجامعات احمللية وللجامعات اخلاضعة ل حاكم الرهري الرشيف الصادر يف 

  (.1919أ بريل  27) 1337رجب 

  30الفصل 

  ترتيب ابتفاق مع ملكها. تكون املنقولت اململوكة للخواص حمل تقييد أ و

ذا مل حيصل اتفاق، تعلن الإدارة تلقاديا التقييد أ و الرتتيب وفق الإجراءات املقررة بنص تنرميي.   اإ

  31الفصل 

يتضمن املقرر الإداري القايض ابلتقييد أ و الرتتيب مجيع املعلومات املتعلقة ابملنقول ولس امي طبيعته  

يداعه ومالكه وكذا لك ب  آخر مبا يف ذكل احلامل الفوتوغرايف واخلطي اذلي ميكن من التعريف به وماكن اإ يان أ

  عند الاقتضاء.

  32الفصل 

ميكن تفويت املنقولت املقيدة أ و املرتبة اململوكة للخواص. غري أ ن هذا التفويت جيب أ ن يبلغه املفوت 

  خي اإجنازه.اإىل الإدارة كتابة مقابل وصل وذكل داخل امخلسة عرش يوما التالية لتار

تطبق عىل هذا التفويت الرشوط املنصوص علهيا يف اجلزء اخلامس من هذا القانون املتعلق حبق 

  الشفعة اخملول لدلو ة.

  يلزم لك من يفوت من اخلواص منقول مقيدا أ و مرتبا بأ ن خيرب بوجود تقييد أ و ترتيب للمنقول.

آاثر الرتتيب املنقول أ اي اكن حائزه.   تتبع أ

                                                           
169

وىل من جامدى ال   18بتارخي  1.06.102الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق  19.05نسخ وعوض القسم الثاين ابملادة الثانية من القانون رمق  

 . 1646( ص 2006يوليو  3) 1427جامدى الآخرة  7بتارخي  5435(، ج. ر. عدد 2006يونيو  15) 1427
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 1-32 الفصل
170

 

تلفه أ و تغيريه أ و حتريف طبيعته أ و تزييفه.   ل جيوز تشويه منقول مقيد أ و مرتب أ و اإ

يف حا ة وجود منقول، عام أ و خاص، همدد ابلتلف أ و التشوه أ و الإهامل و/أ و الضياع والبرت، تأ مر 

  الإدارة، بعد اإجراء خربة، برتتيبه تلقاديا.

ملنقولت املقيدة أ و املرتبة دون احلصول عىل ترخيص من السلطة ل جيوز اإصلح أ و تغيري أ و ترممي ا 

  اخملتصة وحتدد كيفيات منح الرتخيص وكذا حتديد أ دهل مبقتىض نص تنرميي.

 2-32الفصل  
171

 

عداد جرد عام للمنقولت املقيدة واملرتبة تصنف حسب لك عام ة  تقوم السلطة احلكومية اخملتصة ابإ

قلمي ويمت حتيني هذا اجلر    د س نواي.واإ

قلمي ويف لك مكتب   يودع نرري من اجلرد املذكور بعد لك حتيني ابلإدارة اخملتصة دلى مقر لك عام ة واإ

  ومركز جامرك عىل احلدود.

بعد لك تقييد أ و ترتيب ملنقول دديد، تودع السلطة احلكومية اخملتصة نسخة من هذا التقييد أ و  

قل مي ويف لك مكتب ومركز جامرك عىل احلدود اإىل حني اإدراده مضن الرتتيب للمنقول دلى مقر لك عام ة أ و اإ

  اجلرد العام الس نوي.

 3-32الفصل  
172

 

مينع أ ن تصدر خارج اململكة املنقولت املقيدة أ و املرتبة. غري أ نه ميكن للإدارة اخملتصة منح رخص   

  اض ادلراسة يف اخلارج.للتصدير املؤقت مبناس بة تنرمي املعارض أ و القيام بأ عامل الرتممي أ و ل غر 

 4-32الفصل  
173

 

علم املاكل جبميع أ عامل الصيانة اليت تراها    ميكن أ ن تقرر الإدارة تلقاديا القيام عىل نفقة ادلو ة، وبعد اإ

مفيدة للمحافرة عىل املنقول املقيد أ و املرتب. ولهذا الغرض، ميكن أ ن تقوم، بناء عىل مقرر معلل يبلغ اإىل 

  نقول مؤقتا يف أ دل حسب احلا ة.املاكل، حبجز امل 

  وميكن للإدارة حتديد أ دل اإضايف ل ميكن أ ن جياوز ال دل املنصوص عليه يف املقرر الصادر.

  

                                                           
170-171-172-173  
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 5-32الفصل 
174

 

جيب عىل ملك املتاحف اخلاصة مسك جرد جملموعات حتفهم مبا فهيا املقيدة أ و املرتبة وتسلمي نسخة   

  ث.منه اإىل املصاحل امللكفة ابلرتا

جيب عىل حائزي املنقولت املقيدة أ و املرتبة مسك جرد لتحفهم وتسلمي نسخة منه اإىل املصاحل  

  امللكفة ابلرتاث.

لهيم يف الفقرتني ال وىل والثانية أ عله   كام جيب عىل ملك املتاحف اخلاصة وحائزي املنقولت املشار اإ

أ ذون هلم، ابلطلع عىل اجملموعات املذكورة بغرض السامح للمصاحل املذكورة وكذا للباحثني وال شخاص امل

 .البحث وادلراسة ومىت دعت احلادة اإىل ذكل

لهيم أ عله، بناء عىل   وجيوز للإدارة، يف نطاق اتفاقيات، أ ن تقدم للمتاحف اخلاصة وللخواص املشار اإ

   ادلولية.طلهبم، املساعدة التقنية والعلمية واخلربة اللزمة لإعداد جرود تس تجيب للمعايري

لك هبة تتعلق بتحف فنية وعادايت من خواص لفاددة املتاحف الوطنية، ختول الواهب احلق يف 

  الإشارة اإىل امسه جبانب املنقول موضوع الهبة.

 القسم الثالث

 العقارات واملنقولت ادلاخةل يف حمك العقارات واملنقولت املرتبة

  33الفصل 

طيةل  11دلاخةل يف حمك العقارات أ و املنقولت املرتبة معل ابلفصل جتري عىل العقارات واملنقولت ا

ىل  15و 13رساين احلمك املذكور علهيا الفصول  من هذا الباب ابس تثناء الفصل  2و 1أ حاكم القسمني  17اإ

  ومع مراعاة ال حاكم الآتية. 20

  34الفصل 

ن العقار ادلاخل يف حمك العقار املرتب ل جيوز هدمه ولو جز    ديا دون احلصول عىل رخصة.اإ

  35الفصل 

ن مدة الاحتلل املؤقت املنصوص علهيا يف املقطع  ل ميكن أ ن تتجاوز املدة اليت  25من الفصل  2اإ

  يرسي خللها عىل العقار حمك العقارات املرتبة.

                                                           
174
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 اجلزء الرابع

 اإخراج املنقولت والعقارات

  36الفصل 

خراج العقار الك أ و بع خراج املنقول من دلن الإدارات أ و ال شخاص ميكن أ ن يطلب اإ ضا أ و اإ

  املؤهلني لطلب ترتيبه.

خراج العقار أ و املنقول طبقا للنصوص التنرميية املعمول هبا.   ويقرر اإ

 اجلزء اخلامس

 حق الشفعة اخملول لدلو ة

  37الفصل 

  لدلو ة احلق يف شفعة لك عقار أ و منقول مقيد أ و مرتب يف حا ة تفويته.

  حق الشفعة املذكور طبق الرشوط احملددة بعده. وميارس

  38الفصل 

 يتوقف التفويت الاختياري لعقار أ و منقول مقيد أ و مرتب عىل تقدمي ترصحي بذكل من دلن املاكل.

  ويعترب ملغى لك تفويت ل حيرتم هذا الرشط.

  39الفصل 

ىل املاكل خلل الشهرين املواليني لتارخي  تسمل الترصحي قرارها ابشرتاء العقار أ و جيب أ ن تبلغ الإدارة اإ

  املنقول مقابل المثن والرشوط احملددة أ و ابلعدول عن الاشرتاء.

ليه يف املقطع السابق عدول عن ممارسة حق  ويعترب عدم اجلواب عند انرصام أ دل الشهرين املشار اإ

 الشفعة.

جناز التفويت مقابل المثن وا   لرشوط احملددة يف الترصحي.ويف حا ة عدول رصحي أ و مضين ميكن اإ

  ويس توجب لك تغيري يدخل عىل المثن والرشوط احملددة تقدمي ترصحي دديد.

  40الفصل 

ذا أ راد املس تفيد من حق الشفعة ممارسة حقه ومل يربم عقد الاشرتاء خلل أ دل شهر يبتدئ من  اإ

جناز التفويت مقابل ا ىل املاكل داز لهذا ال خري اإ   لمثن والرشوط احملددة يف الترصحي.اترخي تبليغ مقرره اإ
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  41الفصل 

ميارس حق الشفعة يف حا ة بيع ابملزاد العلين مقابل مثن البيع ال صيل واملصاريف بناء عىل ترصحي يعرب 

ىل اكتب الضبط دلى احملمكة الابتدادية التابع لها موقع العقار يف رسا ة مضمونة  رادة الشفعة يوده اإ فيه عن اإ

ىل الإدارة عند انرصام أ دل  خلل الثلثني رساء املزاد من دلن املوظف املذكور اإ يوما املوالية لتبليغ حمرض اإ

  تقدمي العرض ابلزايدة عام رسا به املزاد.

ذا مل  ىل اكتب الضبط أ و، اإ ل ابتداء من التارخي اذلي تبلغ فيه الإدارة مقررها اإ ول يصبح البيع هناديا اإ

  عند انرصام أ دل الثلثني يوما املنصوص عليه يف املقطع السابق.يتخذ أ ي قرار يف هذا الشأ ن، 

 اجلزء السادس 

 حامية التحف الفنية والعادايت املنقو ة

  42الفصل 

ذ اكنت فهيا  تلف أ و تغيري طبيعة مجيع التحف الفنية والعادايت املنقو ة رغبة يف احملافرة علهيا اإ مينع اإ

رية أ و أ نرتوبولوجية أ و اكنت هتم العلوم اليت تعىن ابملايض والعلوم ابلنس بة للمغرب فاددة اترخيية أ و أ ث

  الإنسانية بوده عام.

  43الفصل  

لهيا يف الفصل السابق وادلاخةل يف ال صناف املبينة يف الفصل  ن املنقولت املشار اإ ل تقبل  26اإ

  التفويت ول التقادم.

  44الفصل 

لهيا  ، غري أ نه ميكن منح رخص للتصدير املؤقت 42يف الفصل ل جيوز تصدير املنقولت املشار اإ

  ولس امي مبناس بة تنرمي املعارض أ و ل دل البحث وادلراسة.

 اجلزء السابع

 أ عامل احلفر والاس تكشاف

  45الفصل 

ل جيوز ل ي اكن القيام دون رخصة بأ عامل احلفر والبحث يف ال رض والبحر قصد اس تكشاف مبان 

ابلنس بة للمغرب فاددة اترخيية أ و أ ثرية أ و أ نرتوبولوجية أ و هتم العلوم اليت تعىن أ و منقولت تكون فهيا 

  ابملايض والعلوم الإنسانية بوده عام.
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أ ما املنطقة البحرية املفروض علهيا املنع املذكور فهيي منطقة الصيد البحري اخلاصة احملددة يف الفصل 

( بتعيني حدود 1973مارس  2) 1371ن حمرم م 21الصادر يف  1.73.211من الرهري الرشيف رمق  4

  املياه الإقلميية املغربية ومنطقة الصيد البحري اخلاصة أ و يف النصوص الترشيعية الصادرة بتمتميه أ و تغيريه.

  46الفصل 

ثرها مبان  آاثر قدمية واكتشفت عىل اإ ذا أ جنزت خلل أ عامل ما معلية حفر مل يقصد مهنا البحث عن أ اإ

جناز هذه العملية أ ن خيرب  أ و نقود أ و حتف فنية أ و عادايت وجب عىل الشخص اذلي أ جنز أ و معل عىل اإ

يصال  ىل املعىن ابل مر اإ ابكتشافه يف احلال السلطة امجلاعية اخملتصة اليت تطلع الإدارة فورا عىل ذكل وتسمل اإ

ىل أ نه مينع عليه أ ن يتلف بأ ي وده من الوجوه أ و ينقل املب اين أ و ال ش ياء املكتشفة ما بترصحيه مع الإشارة اإ

ل فاإن معلية احلفر تعترب خرقا ل حاكم الفصل السابق.   عدا ل دل حفرها واإ

ونتيجة لهذا الترصحي فاإن ال عامل اجلارية يرسي علهيا حمك معلية احلفر املأ ذون فهيا واملراقبة وميكن 

ىل أ ن حتدد الإدارة الرشوط الهنادية اليت تفرض عىل  يقافها بصفة بذكل مواصلهتا اإ هذه ال عامل ما مل يقرر اإ

  مؤقتة.

  47الفصل 

زا ة ال جحار القدمية  ن أ عامل رفع ال نقاض أ و التنريف أ و الهدم املنجزة يف ال طلل غري املرتبة وكذا اإ اإ

  .45وكرسها واس تعاملها يرسي علهيا حمك معليات احلفر وتتوقف عىل الرخصة املنصوص علهيا يف الفصل 

  48الفصل 

لهيا يف الفصل السابق أ ن يطلب الرخصة جي تلف املواد املشار اإ ب عىل لك من يريد اس تعامل أ و اإ

 .بذكل، ويعترب عدم اجلواب يف أ دل ثلثة أ شهر مبثابة رخصة

لهيا يف الفصل السابق بعض  ذا اكتشفت خلل أ حد ال عامل املشار اإ تطبق أ حاكم اجلزء السادس اإ

( 1من الفقرة  3)املقطع  2أ و التحف الفنية والعادايت املنقو ة املبينة يف الفصل املباين أ و النقود أ و الكتاابت 

  .42والفصل 

  49الفصل 

ن التحف الفنية أ و العادايت املنقو ة املكتشفة خلل معليات حفر مأ ذون فهيا أ و خلل أ عامل ما  اإ

 .تصبح ملاك لدلو ة
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ىل حائزها، وحيدد مقدار   هذا التعويض ابملراضاة أ و عىل يد احملامك. ويف هذه احلا ة يدفع تعويض اإ

  50الفصل 

ميكن أ ن ينص يف رخصة القيام بعمليات احلفر ال ثرية عىل بعض الواجبات والرشوط اليت يلزم 

 .املس تفيد ابلوفاء هبا

وتسحب الرخصة يف حا ة عدم الوفاء ببعض الواجبات والرشوط املنصوص علهيا فهيا. وجيب أ ن 

ليه حسهبا.تنهتيي ال حباث مب   جرد ما يتسمل املس تفيد من الرخصة رسا ة مضمونة يبلغ فهيا اإ

 اجلزء الثامن

برام املصاحلات صدار العقوابت واإ ثبات اخملالفات واإ  اإ

 القسم ال ول

ثبات اخملالفات  اإ

 51الفصل 
175

 

ىل يؤهل لإثبات اخملالفات املنصوص علهيا يف هذا القانون ويف النصوص الصادرة لتطبيقه، زايدة ع

 ضباط الرشطة القضادية:

أ عوان الإدارة امللكفون ابلرتاث املعينون من بني هيأ ة مفت ء وحمافري املباين التارخيية واملناظر  –

  وحمافري املتاحف وال عوان امللكفون من رشطة الرتاث واملنتدبون لهذا الغرض؛

من بني هيأ ة املهندسني  ال عوان املؤهلون من دلن السلطة احلكومية امللكفة ابلتعمري والإساكن –

  املعامريني وأ عوان وتقنيي اإدارة الإساكن والتعمري؛

  أ عوان اإدارة امجلارك؛ –

 .أ عوان اإدارة املكل البحري فامي يتعلق ابلرتاث البحري –

                                                           
175

 15) 1427من جامدى ال وىل  18بتارخي  1.06.102الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق  19.05نسخ وعوض ابملادة الثالثة من القانون رمق   

 .1646( ص 2006يوليو  3) 1427جامدى الآخرة  7بتارخي  5435(، ج. ر عدد 2006يونيو 
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 1-51الفصل 
176

 

قلمي، حتت رداسة املمثل اجلهوي أ و الإقلميي للسلطة احلكومية امللكفة ابلرتاث،    حتدث بلك عام ة واإ

نة ملراقبة التقيد بأ حاكم هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. وحيدد تأ ليف اللجنة املذكورة بنص جل 

تنرميي، وجيب أ ن تضم ابلرضورة ضابطا من الرشطة القضادية يعينه وكيل املكل اخملتص ماكنيا، وكذا بعض 

  اخلرباء اخملتصني.

 القسم الثاين

 العقوابت

  52الفصل 

ىل عرشين يعاقب عىل اخملا لفات ل حاكم هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه بغرامة من أ لفني اإ

ىل  2.000أ لف درمه )  (.20.000اإ

ويف حا ة العود يعاقب اخملالف بغرامة ل ميكن أ ن تقل عن ضعف الغرامة احملكوم هبا سابقا من غري 

 (.40.000أ ن تتجاوز أ ربعني أ لف درمه )

  53الفصل 

ن اخملالفات للف يعاقب علهيا  13وعدم احرتام الارتفاقات املفروضة وفقا للفصل  28و 23و 22صول اإ

ىل الفصل  19طبق الرشوط املقررة يف الفصل  ذي القعدة  7من الرهري الرشيف الصادر يف  33وما يليه اإ

  ( بشأ ن التعمري مع مراعاة تطبيق أ حاكم الفصل السابق.1952يوليوز  30) 1371

 54الفصل 
177

 

-.I درمه: 20.000اإىل  5.000ب بغرامة من يعاق 

  لك خشص مل خيرب املفوت هل بوجود تقييد أ و ترتيب ملنقول؛ –

عداد اجلرد خرقا ل حاكم  – لك ماكل ملتحف خاص أ و حائز ملنقولت مقيدة أ و مرتبة مل يقم ابإ

  .5 - 32الفصل 

.II  -  درمه أ و  200.000اإىل  20.000يعاقب ابحلبس من ثلثة أ شهر اإىل س نتني وبغرامة من

حدى هاتني العقوبتني فقط لك من:   ابإ
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  أ عله؛ 32فوت منقول مقيدا أ و مرتبا دون أ ن خيرب الإدارة اخملتصة خلفا ل حاكم الفصل  –

لهيا يف الفصول  –   من هذا القانون؛ 58و 44و 3-32صدر بوده غري قانوين املنقولت املشار اإ

  أ عله. 1-32أ و زيفه خلفا ل حاكم الفصل برت منقول أ و أ تلفه أ و غريه أ و حرف طبيعته  –

 1-54الفصل 
178

 

 : ، احلمك54و 53و 52ميكن، زايدة عىل العقوابت املنصوص علهيا يف الفصول  

بغرامة تساوي عرش مرات قمية املنقول اذلي ارتكبت اخملالفة يف شأ نه. وتكتيس هذه الغرامة  –

  صبغة تعويض مدين؛

  مبصادرة املنقول املذكور. –

ويف حا ة  58و 44و 3 - 32املصادرة اإجبارية يف حا ة تصدير منقولت خلفا ل حاكم الفصول تكون 

  اس تكشافات غري مرصح هبا ومعليات حفر غري مرخص يف اإجنازها.

 2-54الفصل 
179

 

لهيم يف الفصل  أ عله أ و يعرقل قياهمم مبهاهمم كام يه حمددة يف هذا  51لك من مينع ال عوان املشار اإ

حدى هاتني  20.000اإىل  10.000عاقب ابحلبس من س تة أ شهر اإىل س نة وبغرامة من القانون ي درمه أ و ابإ

  العقوبتني فقط.

 القسم الثالث

 املصاحلات

  55الفصل 

برام املصاحلة بشأ ن اخملالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه سواء قبل صدور  دارة اإ حيق للإ

 .احلمك أ و بعده

  56الفصل 

ربم املصاحلة كتابة عىل ورق مدموغ يف عدد من النسخ ال صلية يساوي عدد ال طراف جيب أ ن ت

 .اذلين هلم مصلحة مس تقةل

                                                           
178-179 
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  57الفصل 

 .تسقط املصاحلة املربمة بدون حتفظ دعوى النيابة العامة ودعوى الإدارة عىل السواء

 .بابوتربط ال طراف بكيفية ل رجوع فهيا ول ميكن الطعن فهيا ل ي سبب من ال س  

 ويف حا ة تعدد اخملالفني ابلنس بة خملالفة واحدة:

  يرسي أ ثر املصاحلة املربمة قبل احلمك مع أ حد الرشاكء أ و املتواطئني عىل اذلي أ جنزها؛ –

  يرسي أ ثر املصاحلة بعد احلمك مع أ حد الرشاكء أ و املتواطئني عىل امجليع. –

  ل مدنيا.ويف لكتا احلالتني يرسي أ ثر املصلحة دامئا عىل املسؤو

 اجلزء التاسع

 أ حاكم خمتلفة وانتقالية

 58الفصل 
180

 

بدون رخصة  خارج اململكة، مينع أ ن تصدر 44و 3-32و 1-32الفصول زايدة عىل املوانع املقررة يف 

  مجيع أ و بعض املواد الناجتة عن هدم العقارات املقيدة أ و اخملردة من عداد الآاثر.

  59الفصل 

ن الاختصاصات اخملو ة  من هذا القانون ميارسها  46و 23و 22للسلطة امجلاعية حبمك الفصول اإ

شوال  5الصادر يف  1.76.583من الرهري الرشيف رمق  67العامل يف عام ة الرابط وسل طبقا للفصل 

( مبثابة قانون يتعلق ابلتنرمي امجلاعي1976ش تنرب  30) 1396
181

.  

  60الفصل 

( ابحملافرة عىل املباين 1945يوليوز  21) 1364شعبان من  11ينسخ الرهري الرشيف الصادر يف 

التارخيية واملناظر الهبيجة والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية والعادايت وصيانة املدن القدمية ومعامل الهندسة 

  املعامرية اجلهوية، حس ام وقع تغيريه.

                                                           
180

ليه أ عله 1.06.102الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق  19.05من القانون رمق  غري ابملادة ال وىل   .املشار اإ
181

من 144نسخ ابملادة  
 

من رجب  25صادر يف  1.02.297املتعلق ابمليثاق امجلاعي الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق  78.00القانون رمق 

من  281؛ اذلي بدوره نسخ ابملادة 3468( ص 2002نومفرب  21) 1423ن رمضا 16بتارخي  5058(، ج ر عدد 2002أ كتوبر  3) 1423

يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر يف  1.15.85املتعلق ابمجلاعات الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق  113.14القانون التنرميي رمق 

  .6660( ص 2015يوليو  23) 1436شوال  6بتارخي  6380(، ج ر عدد 2015
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  61الفصل 

من الرهري  44ة املتخذة لتطبيق الفصل يبقى العمل داراي بأ نرمة صيانة معامل الهندسة املعامري

ليه أ عله املؤرخ يف  ىل أ ن يمت تعويضها أ و 1945يوليوز  21) 1364من شعبان  11الرشيف املشار اإ ( اإ

  نسخها رصاحة.

  62الفصل 

تطبق ال حاكم اجلديدة املنصوص علهيا يف هذا القانون عىل مجيع املنقولت والعقارات اجلارية علهيا 

ليه أ عله املؤرخ يف بتارخي نرشه   1364من شعبان  11يف اجلريدة الرمسية أ حاكم الرهري الرشيف املشار اإ

  ( ولس امي فامي يتعلق مبفعول الرتتيب ومنع التصدير.1945يوليوز  21)

 .ينرش ظهريان الرشيف هذا ابجلريدة الرمسية -الفصل الثاين. 

 (.1980دجنرب  25) 1401من صفر  17وحرر ابلرابط يف  

 وقعه ابلعطف:

 الوزير ال ول،

 الإمضاء: املعطي بوعبيد.
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 ( 1981أ كتوبر  22) 1401من ذي احلجة  23صادر يف  2.81.25مرسوم رمق 

 املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت  22.80القانون رمق بتطبيق 

 ضمن ال مر بتنفيذه الرهري الرشيف املنقوشة والتحف الفنية والعادايت املت

(1980دجنرب  25) 1401من صفر  17بتارخي  1.80.341رمق 
182

 

ن الوزير ال ول،  اإ

املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة  22.80بناء عىل القانون رمق 

 1401من صفر  17بتارخي  1.80.341ف رمق والتحف الفنية والعادايت املتضمن ال مر بتنفيذه الرهري الرشي

  (؛1980دجنرب  25)

 (،1978ش تنرب 20) 1398من شوال  17وبعد دراسة املرشوع يف اجمللس الوزاري بتارخي 

 يرمس ما ييل:

  1الفصل 

دارات العامة وامجلاعات احمللية واللجنة الوطنية للمحافرة عىل البيئة احملدثة ابملرسوم رمق  جيوز للإ

( وكذا للمؤسسات العامة ونقاابت الإرشاد 1974مايو  28) 1394جامدى ال وىل  6الصادر يف  2.74.361

دراهجا يف عداد  والس ياحة وللرشاكت وامجلعيات العلمية والهيئات الفنية أ و أ رابب ال ش ياء املراد تقييدها أ و اإ

د أ و تدرج يف عداد الآاثر املنقولت الآاثر أ ن يقرتحوا عىل السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية أ ن تقي

ليه أ عله 22.80والعقارات املنصوص علهيا يف الفصل ال ول من القانون رمق   .املشار اإ

 اجلزء ال ول

 مسطرة تقييد املنقولت والعقارات

  2الفصل 

ىل السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية.  جيب أ ن يوده طلب تقييد املنقولت والعقارات اإ

                                                           
182

 .1226( ص 1981نونرب  4) 1402حمرم  6بتارخي  3601الرمسية عدد  اجلريدة 



308
 

يتضمن هذا الطلب تعيني املاكن اذلي يودد فيه املوقع أ و املبىن أ و ال ءء، ووصفه بتفصيل، وبيان و 

ليه ووضعيته القانونية  .أ صهل واترخيه أ و العهد اذلي يرجع اإ

  3الفصل  

يقيد املبىن أ و ال ءء بعد استشارة جلنة يرأ سها ممثل السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية  

عداد الرتاب الوطين وممثل لوزير ادلاخليةوتضم ممث  .ل للسلطة احلكومية امللكفة ابإ

  4الفصل  

  يمت تقييد املنقولت والعقارات بقرار تتخذه السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية 

  وينرش هذا القرار ابجلريدة الرمسية.

  5الفصل 

دها، يف جسل اجلرد العام للرتاث الثقايف أ و يف تدرج املنقولت والعقارات، اليت صدر قرار بتقيي

الفهرس الوطين للنقوش والرسوم الصخرية وال جحار املكتوبة والكتاابت املنقوشة عىل الآاثر، وتضطلع الوزارة 

حداث وتعهد لك من السجل والفهرس املذكورين.   امللكفة ابلشؤون الثقافية ابإ

 اجلزء الثاين

خراهجا منهمسطرة اإدراج العقارات واملنق آاثر واإ  ولت يف عداد ال

 الباب ال ول

 أ حاكم عامة

  6الفصل 

ىل السلطة احلكومية امللكفة   دراج املنقولت والعقارات يف عداد الآاثر اإ جيب أ ن يوده طلب اإ

  ابلشؤون الثقافية.

ان ويتضمن هذا الطلب تعيني املاكن اذلي يودد فيه املوقع أ و املبىن أ و ال ءء ووصفه بتفصيل وبي

ذا تعلق ال مر بعقار احلق ابلطلب خمطط تعني  ليه ووضعيته القانونية، واإ أ صهل واترخيه أ و العهد اذلي يرجع اإ

ن اكن، ومجيع  دراده يف عداد الآاثر وكذا رمق صكه العقاري أ و مطلب حتفيره، اإ فيه حدود العقار املراد اإ

 الواثدق املتعلقة به.

أ عله لإبداء رأ هيا يف  3ىل اللجنة املنصوص علهيا يف الفصل وتعرض طلبات الإدراج يف عداد الآاثر ع

 ذكل.
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  7الفصل 

دراج العقارات واملنقولت يف عداد الآاثر مبرسوم يتخذ ابقرتاح من السلطة احلكومية امللكفة  يمت اإ

عداد الرتاب الوطين  .ابلشؤون الثقافية وبعد استشارة الوزير امللكف ابإ

اج مبخطط تعني فيه حدود ادلائرة اليت يشملها الإدراج وكذا حدود ويشفع املرسوم القايض ابلإدر 

ن اقتىض ال مر ذكل.   منطقة امحلاية احملدثة بداخل ادلائرة املذكورة اإ

ن اقتىض ال مر ذكل، فامي خيص  وتبني يف املرسوم الارتفاقات املرتتبة عىل الإدراج كام حتدد فيه، اإ

زمة محلاية العقار وكذا أ حوال الإعفاء من الارتفاقات العامة املقررة يف منطقة امحلاية، الارتفاقات اخلاصة الل

ليه أ عله. 22.80من القانون رمق  18الفصل   املشار اإ

  8الفصل  

من  11تقيد العقارات املدردة يف عداد الآاثر، أ و العقارات اجلاري علهيا حمكها مبقتىض الفصل  

ليه أ عله، يف 22.80القانون رمق  قامئة تضعها السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية أ و يف  املشار اإ

الفهرس الوطين للنقوش والرسوم الصخرية وال جحار املكتوبة والكتاابت املنقوشة عىل الآاثر، وتضطلع وزارة 

حداث وتعهد لك من القامئة والفهرس املذكورين.  الشؤون الثقافية ابإ

دراج النقوش والرسوم والكتاابت املذكورة وضع علمة وميكن، علوة عىل ما ذكر، أ ن يرتتب   عىل اإ

يتلوها، وفق مقتىض احلال، عبارة « اململكة املغربية»خاصة تتأ لف من جنم خاميس الفروع حتيط به عبارة 

  .»كتابة أ ثرية»أ و « رمس أ ثري»أ و « نقش أ ثري»

دة يف عداد الآاثر أ و اجلاري علهيا وتقيد املنقولت املدردة يف عداد الآاثر يف فهرس املنقولت املدر  

  حمكها، اذلي تضعه السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية.

 الباب الثاين

 اإدراج العقارات واملنقولت املوقوفة أ و الــيت متلكها ادلو ة 

آاثر  أ و امجلاعات العامة احمللية أ و القبلية يف عداد ال

  9الفصل 

ن العقارات املوقوفة أ و ال  يت متلكها ادلو ة أ و امجلاعات العامة احمللية أ و امجلاعات القبلية اجلارية علهيا اإ

( بتنرمي الوصاية الإدارية عىل 1919أ بريل  27) 1337من رجب  26أ حاكم الرهري الرشيف الصادر يف 
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دراهجا يف عداد الآاثر، د جراء حبث، امجلاعات القبلية وبسن نرام لتس يري ال ملك امجلاعية وتفويهتا يمت اإ ون اإ

  ابقرتاح من السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية وبعد موافقة:

  وزير التجهزي فامي خيص العقارات اليت تدخل يف مكل ادلو ة العام؛ –

وزير املالية أ و الوزير امللكف ابلفلحة، وفق ما يقتضيه اختصاص لك مهنام، فامي يتعلق  –

   ة اخلاص؛ابلعقارات اليت تدخل يف مكل ادلو

وزير ادلاخلية فامي خيص العقارات اليت تدخل يف املكل العام أ و اخلاص للجامعات احمللية  –

  وعقارات امجلاعات القبلية؛

 الوزير امللكف ابل وقاف فامي خيص العقارات املوقوفة. –

دراده يف ع  داد وجيب أ ن يبدي اجمللس امجلاعي للجامعة اليت يودد فهيا العقار رأ يه يف مرشوع اإ

ذا ما طلبت  الآاثر بعد أ ن يس تدعى سلفا حلضور اجامتعه ممثل السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية اإ

 منه ذكل.

دراج عقار يف   عداد الرتاب الوطين عندما يرتتب عىل اإ وجيب كذكل أ ن يستشار الوزير امللكف ابإ

هتيئة أ و التمنية أ و عن واثدق أ خرى تتعلق عداد الآاثر فرض ارتفاقات أ و تغيري ارتفاقات انجتة عن خمطط لل 

عداد الرتاب الوطين.   ابلتعمري أ و اإ

  10الفصل  

دراهجا   ن املنقولت املوقوفة أ و اليت متلكها ادلو ة أ و امجلاعات العامة احمللية أ و امجلاعات القبلية يمت اإ اإ

جراء حبث ابقرتاح من السلطة احلكومية امللكفة ابل  شؤون الثقافية وبعد استشارة يف عداد الآاثر دون اإ

  الوزير املعين ابل مر.

    11الفصل 

دراج عقار أ و منقول يف عداد  تبلغ السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية املرسوم القايض ابإ

ىل املصاحل املعنية والسلطة امجلاعية اخملتصة التابع لها موقع العقار أ و  الآاثر، مبجرد نرشه ابجلريدة الرمسية، اإ

 املنقول املدرج يف عداد الآاثر.
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 الباب الثالث

آاثر  اإدراج العقارات واملنقولت اخلاصة يف عداد ال

 1القسم 

 أ حاكم مشرتكة

  12الفصل 

جراء حبث تأ مر به السلطة  دراج العقارات واملنقولت اخلاصة يف عداد الآاثر اإ جيب أ ن يس بق اإ

  ر ينرش ابجلريدة الرمسية.احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية مبوجب قرا

ن اقتىض ال مر ذكل، الارتفاقات اليت  وحيدد يف هذا القرار اترخي الرشوع يف البحث كام تبني فيه، اإ

ليه الواثدق التالية:  س ترتتب عىل الإدراج، وتضاف اإ

فامي خيص العقارات: اخملططات والبياانت والرسوم الإعدادية املفصةل أ و اجملمةل ونسخ الصكوك  –

ن اقتىض ال مر، الصور الشمس ية واخملططات املعينة فهيا الع قارية ومطالب التحفيظ وكذا، اإ

ن اكنت؛   حدود العقار املدرج يف عداد الآاثر ومنطقة الارتفاقات اإ

 فامي خيص املنقولت: الرسوم والصور الشمس ية ومجيع الواثدق املتعلقة هبا. –

 قولت شهرا واحدا.وتس تغرق مدة البحث يف العقارات شهرين ويف املن

   13الفصل 

جراء البحث بعد أ ن تطلب السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون  تتوىل السلطة امجلاعية اخملتصة اإ

جراء البحث كام  لهيا ملف الإدراج يف عداد الآاثر املش متل عىل القرار الصادر ابإ الثقافية مهنا ذكل وتوده اإ

ليه نرش ابجلريدة الرمسية وكذا الواثدق املضافة  .اإ

 14الفصل 

جراء البحث عىل ملف الإدراج يف عداد الآاثر  جيوز للك من يعنيه ال مر الاطلع خلل مدة اإ

وتضمني ما يعن هل من ملحرات يف جسل معد لهذا الغرض، كام ميكنه توجيه ملحرات برسا ة مضمونة 

ىل السلطة امجلاعية اخملتصة.  اإ
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   15الفصل 

ذا طلبت هذه السلطة دعوته جيب أ ن يس تدعي ممثل السلطة  احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية اإ

  حلضور اجامتع اجمللس امجلاعي قبل أ ن يبدي اجمللس رأ يه يف مرشوع الإدراج يف عداد الآاثر.

    16الفصل 

دراج العقار  تقرتح السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية عىل الوزير ال ول مبجرد تسمل امللف، اإ

  املنقول املقصود يف عداد الآاثر.أ و 

  وينرش املرسوم القايض ابلإدراج يف اجلريدة الرمسية.

 2القسم 

آاثر  اإدراج العقارات اخلاصة يف عداد ال

   17الفصل  

علان يعني اترخي افتتاح  تنرش السلطة امجلاعية اخملتصة مبجرد تسمل ملف الإدراج يف عداد الآاثر اإ

يداع امللف مبقر السلطة املذكورة، كام يتضمن موجز القرار الصادر البحث واترخي اختتامه، و  ىل اإ يشار فيه اإ

جراء البحث.  ابإ

وجيب أ ن ينرش هذا الإعلن مرتني تفصل بيهنام مثانية أ ايم يف جريدتني مأ ذون هلام يف نرش الإعلانت 

لس امجلاعي عىل املناداة به القانونية، وأ ن يعلق أ يضا مباكتب السلطة امجلاعية اخملتصة، ويعمل رديس اجمل

ذا تعلق ال مر بعقارات قروية.   ثلث مرات يف السوق ال س بوعية أ و السوق احمللية اإ

ىل املعنيني ابل مر.   وتقوم معليات التعليق والإشهار املنصوص علهيا يف الفقرة السابقة مقام التبليغ اإ

    18الفصل 

ن مل توده السلطة امجلاعية اخملتصة مبجرد اختتام   ىل املصلحة اجلهوية للشؤون الثقافية أ و، اإ البحث اإ

ىل السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية مبارشة نرريين من ملف املسطرة مع املستندات اليت  تودد، اإ

أ عله وكذا نسخة مشهود  15و 14و 13و 12تثبت استيفاء الإجراءات املنصوص علهيا يف الفصول 

 ملطالبات ورأ ي اجمللس امجلاعي.مبطابقهتا للك من جسل ا

  19الفصل 

ذا اكنت ممزيات الإدراج يف عداد الآاثر املقرتح وفقا للفصل  ختتلف عام هو منصوص عليه يف  16اإ

ىل املرسوم خمطط دديد تعني فيه حدود ما تشمهل معلية الإدراج. جراء البحث وجب أ ن يضاف اإ   قرار اإ
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    20الفصل 

فة ابلشؤون الثقافية أ و ممثلها اجلهوي برسا ة مضمونة قرار الإدراج يف تبلغ السلطة احلكومية امللك 

ىل امللك املعنيني ابل مر مبجرد نرش املرسوم القايض بذكل.   عداد الآاثر اإ

ىل السلطة امجلاعية اخملتصة التابع لها موقع العقار املدرج  وتوده نسخة من لك تبليغ، قصد الإخبار، اإ

  يف عداد الآاثر.

   21 الفصل

ىل احملافرة عىل ال ملك العقارية التابع  توده السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية أ و رب املكل اإ

  لها موقع العقار املدرج يف عداد الآاثر طلب تقييد املرسوم القايض بذكل يف الصك العقاري.

   3القسم 

آاثر    اإدراج املنقولت يف عداد ال

   22الفصل 

جراء  تقوم السلطة امجلاعية اخملتصة، مبجرد تسمل ملف الإدراج يف عداد الآاثر، بتبليغ القرار الصادر ابإ

شعار  جراء البحث واترخي اختتامه واإ ىل ماكل املنقول، ويتضمن هذا التبليغ اترخي اإ البحث برسا ة مضمونة اإ

ىل الاطلع عليه مبقر السلطة امجلاعية ا يداع امللف ودعوته اإ خملتصة، وتقوم السلطة املعين ابل مر ابإ

علن يتضمن اترخي  ليه أ عله يف ماكتهبا مشفوعا ابإ املذكورة، علوة عىل ما ذكر، بتعليق القرار املشار اإ

يداع ملف الإدراج يف عداد الآاثر.   افتتاح البحث واختتامه واترخي اإ

    23الفصل  

ىل السلطة  احلكومية امللكفة ابلشؤون  توده السلطة امجلاعية اخملتصة، مبجرد اختتام البحث، اإ

الثقافية نرريين من ملف املسطرة مع املستندات اليت تثبت استيفاء الإجراءات املقررة يف الفصل السابق 

 ونسخة مشهودا مبطابقهتا للك من جسل املطالبات ورأ ي اجمللس امجلاعي.

    24الفصل  

مللكفة ابلشؤون الثقافية، بتبليغ املرسوم تقوم السلطة امجلاعية اخملتصة، بطلب من السلطة احلكومية ا 

ىل امللك املعنيني ابل مر.   القايض ابلإدراج يف عدد الآاثر بعد نرشه اإ
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 الباب الرابع

آاثر  اإخراج العقارات واملنقولت من عداد ال

    25الفصل 

ىل السلطة احلكومية امللكفة  خراج عقار أ و منقول من عداد الآاثر اإ ابلشؤون  جيب أ ن يوده طلب اإ

  الثقافية.

    26الفصل 

خراج العقارات واملنقولت املوقوفة أ و اليت متلكها ادلو ة أ و امجلاعات العامة احمللية أ و امجلاعات   ن اإ اإ

دراهجا يف عداد الآاثر.   القبلية من عداد الآاثر يبارش وفق نفس الإجراءات املتبعة قصد اإ

    27الفصل  

خلاصة من عداد الآاثر مبرسوم يتخذ ابقرتاح من السلطة احلكومية امللكفة خترج العقارات واملنقولت ا 

  ابلشؤون الثقافية وبعد استشارة اجمللس امجلاعي التابع هل موقع العقار أ و املنقول وكذا املصاحل املعنية ابل مر.

ىل املر   ذا اقترصت معلية الإخراج من عداد الآاثر عىل جزء من العقار وجب أ ن يضاف اإ سوم واإ

  خمطط تعني فيه حدود اجلزء اخملرج.

خراج العقار أ و املنقول من عداد الآاثر.    وينرش يف اجلريدة الرمسية املرسوم القايض ابإ

   28الفصل  

خراج عقار أ و منقول من عداد الآاثر   تتوىل السلطة امجلاعية اخملتصة مبجرد نرش املرسوم القايض ابإ

مهنا ذكل السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية تبليغ معلية الإخراج  يف اجلريدة الرمسية وبعد أ ن تطلب

ىل احملافظ عىل ال ملك  ن تعلق ال مر بعقار، اإ ىل ال فراد املعنيني ابل مر وكذا، اإ بواسطة رسا ة مضمونة اإ

  العقارية التابع هل موقعه.

   29الفصل  

  ر من القوامئ والفهارس اليت اكنت مقيدة فهيا.حتذف العقارات واملنقولت اخملردة من عداد الآاث 
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 اجلزء الثالث

آاثر  ما يرتتب عىل الإدراج يف عداد ال

    30الفصل 

تنجز حتت مراقبة أ حد مفت ء املباين التارخيية معليات ترممي أ و تغيري العقار املدرج يف عداد الآاثر أ و 

  ور الإذن يف ذكلتغيري مرهر ال ماكن اليت تشملها دائرة الإدراج بعد صد

    31الفصل 

دخاهل عىل  ىل اإ قرار لك تغيري هتدف اإ يتوقف عىل موافقة السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية اإ

عداد  الارتفاقات املرتتبة عىل الإدراج يف عداد الآاثر خمططات الهتيئة والتمنية وغريها من واثدق التعمري واإ

  الرتاب الوطين.

    32الفصل 

ذن تصدره السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية بعد استشارة الوزير امللكف تتوق ف عىل اإ

آت تقتضهيا املصلحة العامة يف عقارات أ و جزء من عقارات مدردة يف  قامة منشأ عداد الرتاب الوطين اإ ابإ

اليت لها طابع فين أ و اترخيي أ و  عداد الآاثر اكملباين التارخيية أ و املعامل الطبيعية أ و املواقع احلرضية أ و الطبيعية

أ سطوري أ و طريف أ و هتم العلوم اليت تعىن ابملايض والعلوم الإنسانية بوده عام وكذا املناطق احمليطة 

  ابملباين التارخيية.

   33الفصل 

ل بعد أ ن يطلب من  جراء أ ي حبث من أ دل نزع ملكية عقار مدرج يف عداد الآاثر اإ ل جيوز اإ

بداء ملحراهتا يف ذكل. السلطة احلكومية   امللكفة ابلشؤون الثقافية اإ

   34الفصل 

ليه أ عله مبوجب  22.80من القانون رمق  34و 22مينح الإذن املنصوص عليه يف الفصلني  املشار اإ

مرسوم يتخذ ابقرتاح من السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية وكذا بعد استشارة الوزير امللكف 

عداد الرتاب ىل منح الإذن املنصوص عليه يف الفصل  ابإ ذا اكن املرسوم يريم اإ  .22الوطين واإ



316
 

 اجلزء الرابع

 حق الشفعة اخملول لدلو ة

    35الفصل 

رادي لعقار أ و منقول مقيد   يوده الترصحي الواجب عىل املاكل تقدميه قبل الإقدام عىل أ ي تفويت اإ

ىل السلطة احلكومية امل لكفة ابلشؤون الثقافية اليت تسمل عنه وصل يثبت فيه أ و مدرج يف عداد الآاثر اإ

 .اترخي تسمل الترصحي

دراج العقار أ و املنقول ومثن ورشوط تفويته  وجيب أ ن يتضمن الترصحي املذكور بيان رمق تقييد أ و اإ

  وامس من سيمتلكه.

   36الفصل 

من القانون رمق  39يف الفصل توده السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية التبليغ املنصوص عليه 

علم ابلتسمل. 22.80 ليه أ عله بواسطة رسا ة مضمونة مع الإ   املشار اإ

 اجلزء اخلامس

 أ عامل التنقيب

   37الفصل 

توده طلبات الإذن يف القيام بأ عامل التنقيب عن الآاثر، أ و ابل عامل اجلاري علهيا حمكها مبقتىض 

ىل السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية قبل املشا 22.80من القانون رمق  47الفصل  ليه أ عله، اإ ر اإ

جنازه بس تة أ شهر عىل ال قل.   التارخي املقرر للرشوع يف أ عامل التنقيب املزمع اإ

وتكتب الطلبات املذكورة يف اس امترة معدة لهذا الغرض ميكن أ ن يتسلمها املعنيون ابل مر يف املصاحل 

  للسلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية.الثقافية اجلهوية التابعة 

    38الفصل 

   ختتص ابلإذن يف القيام بأ عامل التنقيب أ و ال عامل اجلاري علهيا حمكها:

  السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية فامي يتعلق ابلتنقيبات ال رضية؛ –

  بات البحرية.السلطة املذكورة ووزير التجارة والصناعة معا فامي خيص التنقي  –
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    39الفصل 

ليه يف الفصل السابق صاحلا للعمل به مدة س نة واحدة تبتدئ من اترخي فتح  يرل الإذن املشار اإ

  الورش.

وجيوز جتديد الإذن عدة فرتات مدة لك مهنا س نة برشط أ ن يطلب ذكل وفق الكيفية املنصوص 

  دل صلحية الإذن بثلثة أ شهر.أ عله قبل انرصام أ   37علهيا يف الفقرة الثانية من الفصل 

ىل اترخي البت يف  ذا انهتيى أ دل صلحية الإذن خلل حبث طلب متديده مدد حبمك القانون اإ واإ

 الطلب املذكور.

    40الفصل 

ليه  22.80من القانون رمق  48يوده طلب الإذن املنصوص عليه يف الفقرة ال وىل من الفصل  املشار اإ

ىل السلطة احلكومية    امللكفة ابلشؤون الثقافية برسا ة مضمونة مع الإعلم ابلتسمل.أ عله اإ

 ويبتدئ أ دل الثلثة أ شهر املنصوص عليه يف الفصل املذكور من يوم توجيه الرسا ة املضمونة.

 اجلزء السادس

 أ حاكم خمتلفة

 41الفصل 

لهيا مبوجب  يناط ابلسلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية، علوة عىل الاختصاصات املس ندة اإ

   هذا املرسوم:

 44و 31و 25و 24و 23و 21و 5تلقي الطلبات وتسلمي ال ذون املنصوص علهيا يف الفصول  –

ليه أ عله؛ 22.80من القانون رمق  58و   املشار اإ

لهيا يف الفصل  –   من القانون املذكور؛ 6تلقي الإعلم السابق للقيام ابل عامل املشار اإ

رساء املزاد ا – ملتعلق ابملنقولت أ و العقارات املقيدة أ و املدردة يف عداد الآاثر تلقي تبليغ اإ

  وتقرير ال خذ ابلشفعة أ و عدم ال خذ هبا؛

علم املاكل يف احلا ة املنصوص علهيا يف الفصل  –   من القانون املذكور؛ 32اإ

  القيام عند الاقتضاء بنرش الواثدق املتعلقة ابملنقول أ و العقار املقيد؛ –



318
 

ليه أ عله  22.80من القانون رمق  16عويض املنصوص عليه يف الفصل تلقي طلب الت – املشار اإ

برام التفاقات ابملراضاة املنصوص علهيا يف الفصلني  من القانون املذكور مع ال فراد  49و 17واإ

  املعنيني ابل مر؛

ىل حتديد رشوط اس تغلل أ رابب العقارات أ و املنقولت املقيدة  – اختاذ مقررات تريم اإ

  تلاكهتم هاته قصد التكسب مهنا؛ملم 

ىل صيانة  – منح الإعاانت ل رابب املنقولت أ و العقارات املقيدة والقيام جبميع ال عامل الرامية اإ

براز قميته؛   العقار أ و املنقول املقيد واإ

ليه أ عله  22.80من القانون رمق  46القيام، يف احلا ة املنصوص علهيا يف الفصل  – املشار اإ

لهيا السلطة امجلاعية اخملتصة بشأ ن اكتشاف املباين أ و النقود أ و بتسمل الإعل م اذلي توهجه اإ

التحف الفنية أ و العادايت وحتديد الرشوط الهنادية ملواصةل أ عامل التنقيب أ و تقرير وقف 

  هذه ال عامل مؤقتا؛

برام املصاحلات. –   ممارسة حق اإ

    42الفصل  

ليه أ عله السلطة  22.80من القانون رمق  51ل الواردة يف الفص« الإدارة»يقصد بلكمة  املشار اإ

عداد الرتاب الوطين أ و وزير  احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية أ و وزير ادلاخلية أ و الوزير امللكف ابإ

  الفلحة والإصلح الزراعي أ و الوزير امللكف ابلتجهزي.

    43الفصل 

لهيا حبمك هذا جيوز أ ن تفوض السلطة احلكومية امللكفة ابلشؤو ن الثقافية الاختصاصات املس ندة اإ

ىل رهساء املصاحل الثقافية اجلهوية التابعة لها. ىل مفت ء املباين التارخيية واإ   املرسوم اإ
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    44الفصل 

شوال  5الصادر يف  1.76.583من الرهري الرشيف رمق  67ميارس عامل الرابط وسل، وفقا للفصل 

قانون يتعلق ابلتنرمي امجلاعي ( مبثابة1976ش تنرب  30) 1395
183

، الاختصاصات اخملو ة للسلطات 

ىل الفصل  13والفصل  11امجلاعية مبقتىض الفصل   28و 27و 24و 23و 22و 20والفصول  16وما يليه اإ

  من هذا املرسوم.

    45الفصل 

ىل وزير ادلو ة امللكف ابلشؤون الثقافية  يس ند تنفيذ هذا املرسوم اذلي ينرش ابجلريدة الرمسية اإ

عداد  ووزير ادلاخلية ووزير العدل ووزير املالية ووزير ال وقاف والشؤون الإسلمية ووزير السكىن واإ

 الرتاب الوطين لك واحد مهنم فامي خيصه.

 (.1981أ كتوبر  22) 1401من ذي احلجة  23وحرر ابلرابط يف 

 الإمضاء: املعطي بوعبيد.
 وقعه ابلعطف:

 ون الثقافية،وزير ادلو ة امللكف ابلشؤ 

 الإمضاء: احلاج محمد ااب حنيين.

 وزير ادلاخلية،

 الإمضاء:  ادريس البرصي.

 وزير العدل،

 الإمضاء: املعطي بوعبيد.

 وزير املالية،

 الإمضاء:  عبد الاكمل الرغاي.

 وزير ال وقاف والشؤون الإسلمية،

 الإمضاء:  ادلكتور أ محد رمزي.

عداد الرتاب الوطين،  وزير السكىن واإ

 الإمضاء: عباس الفايس.

                                                           
183

من  144( مبثابة قانون يتعلق ابلتنرمي امجلاعي ابملادة 1976ش تنرب  30) 1395شوال  5الصادر يف  1.76.583نسخ الرهري الرشيف رمق  

(، 2002أ كتوبر  3) 1423من رجب  25بتارخي  1.02.297 املتعلق ابمليثاق امجلاعي الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق 78.00القانون رمق 

من القانون التنرميي رمق  280؛ واذلي نسخ بدوره ابملادة 3468( ص 2002نومفرب  21) 1423رمضان  16بتارخي  5058ج ر عدد 

 6380(، ج ر عدد 2015ليو يو  7) 1436من رمضان  20بتارخي  1.15.85املتعلق ابمجلاعات الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق  113.14

 .6660( ص 2015يوليو  23) 1436شوال  6بتارخي 
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 (2011أ بريل  18) 1432من جامدى ال وىل  14صادر يف  1.10.21ظهري رشيف رمق 

القايض ابحداث "املؤسسة الوطنية للمتاحف" 01.09بتنفيذ القانون رمق 
184

 

 امحلد هلل وحده،

 بداخهل: -الطابع الرشيف 

 )محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

  الرشيف هذا، أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا:يعمل من ظهريان

 منه، 58و 26بناء عىل ادلس تور ولس امي الفصلني 

 أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل:

حداث  01.09ينفذ وينرش ابجلريدة الرمسية، عقب ظهريان الرشيف هذا، القانون رمق  القايض ابإ

 س املستشارين."املؤسسة الوطنية للمتاحف"، كام وافق عليه جملس النواب وجمل

 (.2011أ بريل  18) 1432من جامدى ال وىل  14وحرر مبراكش يف 

 وقعه ابلعطف:

 الوزير ال ول،

 الإمضاء: عباس الفايس.

* 

*     * 

  01.09قانون رمق 

 يقيض ابحداث "املؤسسة الوطنية للمتاحف"

 ديبادة

مهنا يف حتف ولقى أ ثرية تؤرخ  يمتزي الرتاث الثقايف لبلدان بغىن مكوانته واليت تمتثل يف جزء هام

ىل ابيق واثدق التأ رخي  لفرتات متعددة من اترخي بلدان العريق، وتشلك أ يضا واثدق أ ركيولوجية تضاف اإ

                                                           
184

 .2444( ص 2011ماي  5) 1432الصادرة بتارخي فاحت جامدى الآخرة  5940اجلريدة الرمسية عدد  



321
 

والارتباط بعمقنا احلضاري. وظل هذا اجلزء الهام من الرتاث حمفوظا يف بعض املواقع ال ثرية اليت وظفت 

آت الثقافية. وابلتايل فاإهنا ل تسمح بعرض لك مكتاحف، لكهنا ل تس تجيب للمواصفات احل ديثة لهذه املنشأ

 عنارص الرصيد املتوافر من هذا الرتاث ول متثل متاحف ذات وظيفة مثىل وداذبية واسعة.

ومما ل شك فيه أ ن تعزيز الغىن اذلي ميزي الإرث الثقايف الوطين ورهاانت احلفاظ عليه وتمثينه ونقهل 

ىل ال جيال املقبةل،  يس تدعي وضع س ياسة تدبري عرصي ومندمج جتعل من املتاحف فضاءات معومية اإ

رحبة ودذابة تسامه يف التعريف مبختلف أ وده الثقافة الوطنية وكذكل ادلولية ويف فهم خمتلف الثقافات من 

 فنون وأ ركيولوجيا واترخي وخربات وهندسة معامرية...

املغربية مضن مقاربة دديدة لتدبري الشأ ن الثقايف  ولبلوغ هذه الغاية، جيب أ ن يندرج تأ طري املتاحف

ماكانت املتوافرة وحتسني أ داء املوارد البرشية واملالية وذكل بتنامغ اتم مع  دارة انجعة ومثىل للإ من أ دل اإ

 مدونة أ خلقيات املتاحف.

ىل  حداث مؤسسة وطنية للمتاحف ملن شأ نه أ ن يقوي احلاكمة املتحفية الرامية اإ حتقيق وعليه، فاإن اإ

القايض بتغيري وتمتمي  19.05تلمك الغاية وتمثني رصيد متاحفنا الوطنية يف انسجام مع مقتضيات القانون رمق 

املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية  22.80القانون رمق 

 والعادايت.

 الباب ال ول

 امس املؤسسة والغرض مهنا

 1ادة  امل

ىل الرحب وتمتتع ابلشخصية املعنوية والاس تقلل املايل  حتدث مبوجب هذا القانون مؤسسة ل تسعى اإ

لهيا بعده "ابملؤسسة".  وتسمى "املؤسسة الوطنية للمتاحف"، ويشار اإ

 يكون مقر املؤسسة ابلرابط وميكن أ ن تكون لها متثيليات جبهات اململكة مىت اقتىض ال مر ذكل.

 2املادة 

دارة املتاحف وتدبري شؤوهنا واحملافرة علهيا، وحتدد قامئة هذه ت قوم املؤسسة، حلساب ادلو ة، مبهام اإ

املتاحف مبرسوم يتخذ بناء عىل اقرتاح من السلطة احلكومية امللكفة ابلثقافة. وجيب حتيني هذه القامئة لكام 

ىل ذكل وبنفس الكيفية.  دعت احلادة اإ
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الصادر  1.99.266نون الرتاث العسكري اخلاضع للرهري الرشيف رمق ل يشمل نطاق تطبيق هذا القا

حداث اللجنة املغربية للتارخي العسكري2000ماي  3) 1421من حمرم  28يف  ( ابإ
185

. 

 3املادة 

لهيا مبوجب املادة   أ عله، القيام مبا ييل: 2تتوىل املؤسسة، ل دل الاضطلع ابملهام املوكو ة اإ

  تاحف التابث واملنقول ادلاخل يف نطاق اختصاصها حسب جرد وحرص وتوثيق رصيد امل

العاملت وال قالمي ودراس ته علميا واحملافرة عليه وصيانته وحاميته وفق املعايري املتعارف علهيا 

 والقوانني املنرمة لقطاع الرتاث؛

 غناء اجملموعات املتحفية التابعة لها من خلل محلت التجميع واس متلك أ و تسهيل اس متل ك اإ

أ و رشاء، بعوض أ و ابجملان، ال عامل والتحف الفنية اليت تكون لها قمية اترخيية أ و علمية أ و 

ىل مجموعات تكل املتاحف؛ ثنولوجية هبدف مضها اإ  دينية أ و فنية أ و أ دبية أ و اإ

  ىل املتاحف التابعة لختصاصها جملموعات اللقى اليت يمت العثور علهيا القيام ابلنقل الفوري اإ

حباث ال ركيولوجية املنجزة من دلن املعهد الوطين لعلوم الآاثر والرتاث أ ومن دلن أ ي أ ثناء ال  

دارية وعلمية تضبط  هيئة أ و مؤسسة أ خرى مرخص لها لهذا الغرض، وذكل وفق ضوابط اإ

 نقل هذه التحف؛

  التعريف بوظادف ودور املتاحف يف تطور اجملمتع وتشجيع الإبداع واملهنية يف املتاحف جبميع

صدار وتوزيع منتودات فرعية عن ال عامل احملفوظة هبا واملؤلفات أ   صنافها من خلل اإ

حداث  جناز تغطية فوتوغرافية لتكل اجملموعات وتنرمي معارض أ و من خلل اإ اخملصصة لها، واإ

آت من شأ هنا تشجيع الرتاث أ و تدبريه؛  منشأ

 كني خمتلف فئات اجملمتع تمنية وتشجيع زايرة املتاحف واس تقبال امجلهور يف فراءاهتا ومت

 وابل خص ال طفال وذوي الاحتيادات اخلاصة من ولوهجا؛

 املسامهة يف التكوين والتكوين املس متر للعاملني يف جمال تدبري املتاحف؛ 

 القيام ابدلراسة العلمية جملموعات التحف؛ 

 تطوير وتمنية املعرفة يف ميادين العلوم املتحفية؛ 
                                                           

185
 .1255( ص 2000)فاحت يونيو  1421صفر  28بتارخي  4800اجلريدة الرمسية عدد   



323
 

  تحفية مبختلف الوسادل وال شاكل املمكنة؛املسامهة يف نرش الثقافة امل 

 املسامهة يف نرش ال حباث العلمية حول املتاحف؛ 

  قامة علقات رشاكة مع ال شخاص الطبيعيني أ و ال شخاص املعنويني اخلاضعني للقانون العام اإ

 أ و اخلاص اذلين ميتلكون مجموعات من التحف والنفائس؛

 دارة تنرمي التعاون عىل الصعيد الوطين وادلو يل بني املتاحف وبني اخملتصني يف تس يري واإ

 املتاحف؛

 .اسرتداع القطع املتحفية املهربة واملرسوقة أ و املعارة أ و املباعة سواء يف ادلاخل أ و يف اخلارج 

 4املادة 

تمتتع املؤسسة وحدها حبق اس تنساخ اجملموعات املتحفية ولك املنتودات الفرعية املوجودة ابملتاحف 

ىل الغري وتسجيلها ع ىل أ ي حامل من احلاملت ل غراض تسويقية، كام لها أ يضا أ ن متنح احلق املذكور اإ

 مقابل عوض وفق املقتضيات الترشيعية والتنرميية اجلاري هبا العمل.

 الباب الثاين

 الإدارة

 5املادة 

ىل الرديس. ضافة اإ  تدير املؤسسة جلنة مديرية تتأ لف من س تة أ عضاء اإ

 رشيف.يعني الرديس برهري 

يعني أ عضاء اللجنة املديرية من طرف الإدارة من بني ال شخاص املشهود هلم ابلكفاءة واخلربة يف جمال 

 اختصاص املؤسسة.

يساعد الرديس رديس منتدب واكتب عام وأ مني للصندوق واندبه، ويمت اختيار هؤلء من بني أ عضاء 

 عضوين الباقيني.اللجنة. ويصادق جملس التوجيه والتتبع عىل حتديد همام ال

لهيا، عىل سبيل الاستشارة، لك خشص ترى فاددة يف حضوره.  ميكن أ ن تضم اللجنة اإ

 6املادة 

عداد  تقرر اللجنة املديرية يف مجيع املسادل اليت هتم سري املؤسسة وتقوم عىل وده اخلصوص ابإ

 مرشوع برانمج العمل ووضع مرشوع مزيانية املؤسسة ومسك حساابهتا.
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 تقرير س نوي عن حصيةل تنفيذ برانجمها، وتعرضه للمصادقة عىل جملس التوجيه والتتبع وتقوم بتقدمي

 بعده. 9احملدث طبقا للامدة 

تضع مرشوع النرام ال سايس ملس تخديم املؤسسة ومرشوع نراهما ادلاخيل وتقدهمام للمصادقة من 

 طرف جملس التوجيه والتتبع.

 7املادة 

ي وتعقد اجامتعاهتا التنس يقية والتقيميية والتقريرية بدعوة من رديسها تش تغل اللجنة املديرية بشلك عاد

 لكام اس توجبت ذكل حادات املؤسسة ومرة لك ثلثة أ شهر عىل ال قل.

يشرتط لصحة اجامتع اللجنة املديرية حضور أ كرث من نصف أ عضاهئا. وتتخذ قراراهتا ابل غلبية املطلقة 

 رحجا يف حا ة تساوي ال صوات.لل عضاء احلارضين ويكون صوت الرديس م

 وحترر حمارض يف شأ ن مداولهتا ويوقع علهيا لك من الرديس والاكتب العام.

دارة شؤون املؤسسة وضامن سريها بزناهة وفعالية.  ويفصل النرام ادلاخيل مقتضيات همام أ عضاهئا واإ

 8املادة 

يع ال عامل أ و العمليات املتعلقة يسري الرديس املؤسسة ويترصف ابمسها ويبارش أ و يأ ذن يف مبارشة مج 

بغرضها وميثلها أ مام القضاء ولك الإدارات العمومية أ و اخلاصة ومجيع مؤسسات ادلو ة ومجيع ال غيار، ويقوم 

 جبميع ال عامل التحفرية.

 يتوىل الرديس أ يضا وضع ددول أ عامل دلسات اللجنة املديرية.

يع برامج العمل والتقرير املايل الس نوي وتقرير اجلرودات يقدم تقارير ال نشطة ومشاريع املزيانية ومشار 

وأ ي وثيقة تتصل بنشاط املؤسسة يف اجامتعات جملس التوجيه والتتبع، ويتوىل الاكتب العام للمؤسسة هممة 

 مقرر لهذه الاجامتعات.

ىل الاكتب العام مبقتىض مقررات تعمت ىل الرديس املنتدب واإ دها جيوز هل أ ن يفوض جزءا من سلطه اإ

 اللجنة املديرية ويصادق علهيا جملس التوجيه والتتبع.

دارة  ينفد الاكتب العام مقررات اللجنة املديرية اليت يتوىل همام كتابهتا ويسهر عىل حسن سري اإ

ىل اللجنة املديرية اليت تعرضهام  املؤسسة ويعد خطة معل وتقريرا س نواي عن أ نشطهتا وسري أ عاملها ويرفعهام اإ

 توجيه والتتبع.عىل جملس ال 
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ميسك أ مني الصندوق حساابت املؤسسة ويقوم بقبض املوارد ورصف النفقات حتت الإرشاف 

 املبارش للرديس ويسمل وصل عن مجيع الس ندات أ و املبالغ اليت يتسلمها أ و يدفعها.

ىل اللجنة املديرية من أ دل املصادقة عليه قبل عرضه عىل  يقدم أ مني الصندوق لك س نة تقريرا ماليا اإ

 جملس التوجيه والتتبع.

 مكرر 8املادة 

حتدد اختصاصات وتنرمي املصاحل الإدارية واملالية للمؤسسة وكيفية سري أ هجزهتا مبوجب نرام داخيل 

 تعده اللجنة املديرية وتعرضه عىل مسطرة املصادقة طبقا للترشيع اجلاري به العمل.

 الباب الثالث

 جملس التوجيه والتتبع

 9املادة 

جملس للتوجيه والتتبع، ويتكون من عرشة أ عضاء يعينون برهري رشيف من بني الشخصيات  حيدث

املشهود لها ابلزناهة والكفاءة والتجربة واخلربة يف ميدان املتاحف والرتاث والآاثر، ومن بني الغيورين عىل 

 هذا امليدان واملهمتني بتطويره والريق به.

 10املادة 

ىل ذكل ومرة لك س تة أ شهر عىل ال قل.جيمتع اجمللس بدعوة من ردي   سه لكام دعت الرضورة اإ

 يشرتط لصحة اجامتعه حضور أ كرث من نصف أ عضاده.

وتصدر قراراته ابل غلبية املطلقة لل عضاء احلارضين، ويكون صوت الرديس مرحجا يف حا ة تساوي 

 ال صوات.

 حترر حمارض يف شأ ن مداولته.

 11املادة 

 تبع ابملهام التالية:يقوم جملس التوجيه والت 

حتديد التوهجات العامة الواجب اتباعها من قبل اللجنة املديرية للمؤسسة يف ميدان تس يري  –

 املتاحف واحملافرة علهيا وصيانهتا وتطويرها.

 توفري ادلمع اللزم للمؤسسة لتمنية املتاحف؛ –
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 سسة؛املسامهة يف البحث عن المتويلت الرضورية وتعبئهتا لتحقيق أ هداف املؤ  –

ادلراسة واملصادقة عىل مرشوع برانمج العمل وعىل مرشوع املزيانية الس نوية وعىل التقرير  –

لهيا يف  الس نوي عن التدبري وعىل التقرير املايل والتقرير املتعلق حبصيةل ال نشطة املشار اإ

 أ عله؛ 8واملادة  6املادة 

ع نراهما ادلاخيل وعىل املصادقة عىل مرشوع النرام ال سايس ملس تخديم املؤسسة ومرشو –

 أ ي تعديلت قدمت خبصوصهام؛

ما بطلب منه، أ و  – قرار القيام بأ ي معلية من معليات املراقبة اللزمة للمتاحف ومش متلهتا، اإ اإ

 بناء عىل طلب من السلطة احلكومية الوصية.

 الباب الرابع

 التنرمي املايل

 مكرر 11املادة 

 صوص الترشيعية اجلاري هبا العمل.ختضع املؤسسة للمراقبة املالية طبقا للن

 12املادة 

 تتأ لف موارد املؤسسة مما ييل:

 عاانت ادلو ة وامجلاعات احمللية ولك هيئة عامة أ و خاصة؛  اإ

  مداخيل زايرة املتاحف التابعة للمؤسسة والتقاط الصور وتصوير ال فلم واملداخيل املتأ تية

املتأ تية من التراهرات الفنية أ و الثقافية  من املس تنسخات واملنتجات الفرعية وكذا املداخيل

 املرتبطة ابملتاحف التابعة للمؤسسة؛

 مثن املبيعات عند الاقتضاء؛ 

 الرسوم ش به الرضيبية احملدثة لفاددة املؤسسة؛ 

 مداخيل الرعاية والإحسان؛ 

 املداخيل املتأ تية من اخلدمات املقدمة؛ 

 الهبات والوصااي؛ 
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  آت واملؤسسات ادلو عاانت الهيأ  لية.اإ

 13املادة  

 ختضع املؤسسة ومواردها للنرام الرضييب املطبق عىل امجلعيات املعرتف لها بصفة املنفعة العامة.

ىل  جيوز لها الامتس الإحسان العمويم وفق القوانني اجلاري هبا العمل برشط أ ن ترصح بذكل مس بقا اإ

 ال مانة العامة للحكومة.

 14املادة 

لهيا مبوجب هذا القانون جيوز للمؤسسة أ ن متتكل املن قولت والعقارات اللزمة للقيام ابملهام املوكو ة اإ

 وطبقا للقوانني اجلاري هبا العمل.

 15املادة 

مبثابة مدونة حتصيل ادليون  15.97تس توىف ادليون املس تحقة للمؤسسة وفقا ل حاكم القانون رمق 

(2000ماي  3) 1421من حمرم  28رخي بتا 1.00.175العمومية الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق 
186

. 

 الباب اخلامس

 املس تخدمون

 16املادة 

لهيا مبوجب هذا القانون، عىل مس تخدمني تقوم  تتوفر املؤسسة، ل دل الاضطلع ابملهام املوكو ة اإ

بتشغيلهم وفقا للنرام ال سايس ملس تخدمهيا أ و امللحقني دلهيا من الإدارات العمومية وفقا للنصوص 

 ية والتنرميية اجلاري هبا العمل.الترشيع 

جناز همام  جيوز للمؤسسة أ يضا أ ن تس تعني مبستشارين وخرباء مغاربة أ و أ دانب أ و هام معا من أ دل اإ

طار التعاون. طار تعاقدي أ و يف اإ  حمددة يف اإ

 17املادة 

ملتاحف يلحق ابملؤسسة تلقاديا يف اترخي حيدد مبرسوم املوظفون الرمسيون واملتدربون العاملون اب

لهيا مبوجب هذا القانون.  التابعة لقطاع الثقافة الرضوريون لقياهما ابملهام املوكو ة اإ

                                                           
186

 ، كام وقع تغيريه وتمتميه.1256ص  (2000)فاحت يونيو  1421صفر  28ارخي بت 4800اجلريدة الرمسية عدد   
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دماج املوظفني امللحقني ابملؤسسة معل ابلفقرة السابقة، بطلب مهنم، يف أ طر املؤسسة وفقا  ميكن اإ

 للنرام ال سايس ملس تخدمهيا.

 18املادة 

وضعية اليت خيولها النرام ال سايس اخلاص ابملؤسسة ل جيوز، بأ ي حال من ال حوال، أ ن تكون ال

حلاقهم، تطبيقا ل حاكم املادة  دماهجم أ و اإ أ عله، أ قل من وضعيهتم ال صلية اليت اكنت  16للموظفني اذلين مت اإ

حلاقهم.  للمعنيني ابل مر يف أ طرمه ال صلية يف اترخي اإ

لهيم أ عله داخل الإدارة كام لو أ جنزت داخل  تعترب اخلدمات اليت أ جنزها املس تخدمون املشار اإ

 املؤسسة.

 19املادة 

لهيم يف هذا الباب منخرطني برمس أ نرمة املعاشات يف الصناديق اليت اكنوا  يرل املوظفون املشار اإ

حلاقهم.  يؤدون لها اشرتااكهتم يف اترخي اإ

 الباب السادس

 مقتضيات خمتلفة

 20املادة 

 اترخي صدور النصوص التطبيقية ابجلريدة الرمسية. يدخل هذا القانون حزي التنفيذ ابتداء من

 وابتداء من التارخي املذكور:

  حتل املؤسسة حمل ادلو ة يف حقوقها والزتاماهتا املتعلقة جبميع صفقات ادلراسات وال شغال

والتوريدات والنقل وكذا مجيع العقود والتفاقيات ال خرى املربمة حلساب قطاع الثقافة واليت 

 ابلختصاصات اخملو ة للمؤسسة؛لها علقة 

  شارة املؤسسة وفق كيفيات حتدد بنص تنرميي املنقولت بعد جردها وتوصيفها توضع رهن اإ

وتدويهنا، وكذكل العقارات التابعة ملكل ادلو ة اخلاص الرضورية لإجناز املهام املنوطة هبا 

 مبوجب هذا القانون؛

  ىل املؤسسة كذكل ال رش يف وامللفات بعد جردها وتوصيفها وتدويهنا واليت لها علقة ينقل اإ

 ابملهام املنوطة هبا واليت تودد يف حوزة قطاع الثقافة؛

  تلزتم املؤسسة باكفة النصوص الترشيعية والتنرميية املتعلقة ابملتاحف والتحف واللقى والرتاث

 بصفة عامة.
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 (2000ماي  3) 1421من حمرم  28صادر يف   1.99.266ظهري رشيف رمق 

حداث اللجنة املغربية للتارخي العسكرياب
187

 

 امحلد هلل وحده،

 بداخهل: -الطابع الرشيف 

 )محمد بن احلسني بن محمد بن يوسف هللا وليه(

 يعمل من ظهريان الرشيف هذا أ سامه هللا وأ عز أ مره أ ننا: 

 منه؛ 30و 29بناء عىل ادلس تور ولس امي الفصلني 

افرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف املتعلق ابحمل 22.80وعىل القانون رمق 

 25) 1401من صفر  17بتارخي  1.80.341الفنية والعادايت الصادر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق 

 (،1980ديسمرب

 أ صدران أ مران الرشيف مبا ييل:

 املادة ال وىل

ري تلحق ابل راكن العامة للقوات املسلحة حتدث جبانب دللتنا الرشيفة جلنة مغربية للتارخي العسك

 امللكية.

 املادة الثانية

 تناط ابللجنة املغربية للتارخي العسكري املهام التالية:

القيام ابدلراسات وال حباث اللزمة لتحديد املنقولت والعقارات اليت تكون يف احملافرة علهيا  –

 فاددة ابلنس بة للتارخي العسكري؛

 ملذكورة وجتميع واثدقها والعمل عىل ترتيهبا واحملافرة علهيا؛وضع جرد للممتلاكت ا –

 حتديد الواثدق التارخيية العسكرية ومجعها وتصنيفها؛ –

عداد خريطة خاصة تتعلق ابذلاكرة العسكرية؛ – حصاء وضبط املواقع العسكرية واإ  اإ
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  .1255( ص 2000)فاحت يونيو  1421صفر  28بتارخي  4800اجلريدة الرمسية عدد   
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 تطوير البحث العلمي يف جمال التارخي العسكري والعمل بتعاون مع املؤسسات املدنية –

 والعسكرية املعنية بتطوير تعلمي التارخي العسكري؛

 الإرشاف عىل البحوث العلمية يف جمال التارخي العسكري عىل املس توى الوطين؛ –

حداث مراكز ال رش يف وخزاانت ومتاحف عسكرية وطنية؛ –  اإ

 حتسني قمية املصنفات والتعريف هبا عن طريق النرش وتنرمي معارض؛ –

براز قمية التارخي والرتاث العسكري؛ القيام ابل نشطة اليت تسامه –  يف اإ

صدار منشورات  – التعريف ابخملزون ال ركيولويج وابملعامل ال ثرية العسكرية ابلبلد عن طريق اإ

 متخصصة وتنرمي ندوات ومعارض وأ نشطة أ خرى موازية؛

 التشجيع عىل نرش ال عامل املتعلقة ابلتارخي العسكري وتنس يقه واملسامهة فيه. –

ىل اللجنة املغربية للتارخي العسكري بأ ن تقرتح عىل السلطة احلكومية اخملتصة بسن يعهد كذكل  اإ

ليه أ عله رمق   التدابري الواجب اختاذها من أ دل: 22.80الإجراءات اللزمة لتطبيق القانون املشار اإ

براز قميته؛ –  صيانة الرتاث ال ثري العسكري واإ

 رمي أ وراش احلفرايت ومراقبهتا؛برجمة ال حباث ال ثرية يف اجملال العسكري وتن –

 احملافرة عىل الرتاث املتحفي العسكري مع ضامن الرشوط اللزمة لصيانته وحاميته؛ –

 اختاذ التدابري العلمية لتس يري املتاحف ومراقبهتا وتفتيشها. –

 املادة الثالثة

بل ( يعينون من ق 15تتأ لف اللجنة املغربية للتارخي العسكري من رديس ومخسة عرش عضوا )

 دللتنا الرشيفة.

 وجيوز لها أ ن حتدث يف حرريهتا جلاان حيدد تأ ليفها وطريقة تس يريها مبوجب النرام ادلاخيل.
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 املادة الرابعة

لهيا هبدف الاستشارة أ و تنفيذ بعض املهام أ طرا علمية متخصصة يمت اختيارها  ميكن أ ن تضم اللجنة اإ

 حسب املعايري احملددة وفقا لنراهما ادلاخيل.

 ملادة اخلامسةا

جيوز للجنة املغربية للتارخي العسكري القيام بأ عامل بتعاون مع املؤسسات اليت ترى فاددة يف 

 الاس تعانة هبا.

 املادة السادسة

ىل اللجنة املساعدات اللزمة لتحقيق أ هدافها والقيام مبهاهما.  تقدم الوزارات اإ

 املادة السابعة

ىل اللجنة املغربية للتارخي ال  عسكري مبهام احملافرة عىل املنقولت والعقارات اليت هتم التارخي يعهد اإ

 العسكري التابعة لإدارات أ خرى وكذا مبهام تس يريها.

ىل اللجنة املغربية للتارخي العسكري ملكية للعقارات واملنقولت املعنية اليت حيدد  ولهذه الغاية، تنقل اإ

دارة ا دلفاع الوطين والسلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون الثقافية، قوامئها لك من السلطة احلكومية امللكفة ابإ

 وذكل قصد توظيفها ابخلزاانت ومراكز ال رش يف واملتاحف احملدثة مبوجب ظهريان الرشيف هذا.

 املادة الثامنة

دارة ادلفاع الوطين. جناز همام اللجنة من مزيانية اإ  تقتطع النفقات املتعلقة ابإ

 املادة التاسعة

 الرشيف هذا يف اجلريدة الرمسية.ينرش ظهريان 

 (.2000ماي  3) 1421من حمرم  28وحرر بطنجة يف 

 وقعه ابلعطف:

 الوزير ال ول،

 الإمضاء: عبد الرمحن يوسفي.
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 ( 2006نومفرب  10) 1427من شوال  18صادر يف  2.06.328مرسوم رمق 

بتحديد اختصاصات وتنرمي وزارة الثقافة
188

 

 الوزير ال ول،

 منه؛ 63س تور ولس امي الفصل بناء عىل ادل

( بتعيني أ عضاء 2002نومفرب  7) 1423رمضان  2الصادر يف  1.02.312وعىل الرهري الرشيف 

يونيو  8) 1425من ربيع الآخر  19الصادر يف  1.04.130احلكومة، كام مت تغيريه ابلرهري الرشيف رمق 

 (؛2004

( يف شأ ن وضعية 1993أ بريل  29) 1413ذي القعدة  7الصادر يف  2.93.44وعىل املرسوم رمق 

 الكتاب العامني للوزارات؛

( املتعلق بوضعية مديري 1997يونيو  16) 1418صفر  10الصادر يف  2.97.364وعىل املرسوم رمق 

 الإدارة املركزية؛

( يف شأ ن 1975ديسمرب  30) 1395من ذي احلجة  27الصادر يف  2.75.832وعىل املرسوم رمق 

 خلاصة مبختلف الوزارات، كام وقع تغيريه وتمتميه؛املناصب العليا ا

( بشأ ن نرام 1976يناير  19) 1396من حمرم  17الصادر يف  2.75.864وعىل املرسوم رمق 

 التعويضات املرتبطة مبزاو ة املهام العليا اخلاصة مبختلف الوزارات؛

( بتحديد قواعد 2005ديسمرب  2) 1426من شوال  29الصادر يف  2.05.1369وعىل املرسوم رمق 

 تنرمي القطاعات الوزارية واللمتركز الإداري؛

 (،2006أ كتوبر  12) 1427من رمضان  19وبعد دراسة املرشوع يف اجمللس الوزاري اجملمتع يف 

 رمس ما ييل:

 1املادة 

عداد وتنفيذ س ياسة احلكومة املتعلقة ابلرتاث والت  منية تناط ابلسلطة احلكومية امللكفة ابلثقافة هممة اإ

 الثقافية والفنية.
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 .3830( ص 2006ديسمبر  7) 1427ذو القعدة  15بتاريخ  5480الجريدة الرسمية عدد   
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ىل الوزارات ال خرى مبوجب النصوص  وتتوىل لهذه الغاية مع مراعاة الاختصاصات املس ندة اإ

 الترشيعية والتنرميية اجلاري هبا العمل القيام مبا ييل:

 ىل تقوية النس يج الثقايف الوطين؛  توحيد التوهجات وتنس يق ال عامل الهادفة اإ

 واملصاحل املعنية ابلهنوض ابلثقافة الوطنية واحلفاظ عىل  املسامهة ابتصال مع الوزارات

 خاصياهتا؛

 اس تخدام الوسادل الكفيةل بضامن ازدهارها؛ 

  ىل احلفاظ عىل الرتاث اس تخدام الوسادل امللمئة ملتابعة ودمع لك معل أ و مبادرة تريم اإ

براز قميته؛  الثقايف الوطين وصيانته واإ

  ثقافية عىل املس توى اجلهوي واحمليل قصد الرفع من املس توى وضع اسرتاتيجية مندجمة للتمنية ال

 الثقايف الوطين؛

 املسامهة يف تنش يط العمل الثقايف والهنوض به؛ 

 حداث وتس يري املؤسسات الثقافية للتأ هيل والتعلمي الفين والثقايف؛  اإ

 تنش يط وتشجيع أ عامل الإبداع والبحث يف اجملالت الثقافية والفنية؛ 

  عداد النصوص  الترشيعية والتنرميية املرتبطة بقطاع الثقافة والسهر عىل تطبيقها؛اإ

  قامة علقات تعاون مع الهيئات واملؤسسات وامجلعيات الثقافية والفنية داخل املغرب اإ

 وخارده؛

  القيام ابدلراسات الاس تطلعية والتعريفية يف امليدانني الثقايف والفين عىل املس تويني احمليل

 واجلهوي؛

  قيادة معل املصاحل اللممركزة التابعة للقطاع.توجيه و 

 2املادة 

دارة مركزية ومصاحل لممركزة. ىل ديوان الوزير عىل اإ  تش متل وزارة الثقافة ابلإضافة اإ

 3املادة 

 تش متل الإدارة املركزية عىل:

 الكتابة العامة؛ 
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 املفتش ية العامة؛ 

 مديرية الرتاث الثقايف؛ 

 مديرية الفنون؛ 

  واخلزاانت واحملفوظات؛مديرية الكتاب 

 .مديرية الشؤون الإدارية واملالية 

 4املادة 

ليه أ عله رمق  ليه ابملرسوم املشار اإ  7بتارخي  2.93.44ميارس الاكتب العام الاختصاصات املس ندة اإ

 (.1993أ بريل  29) 1413ذي القعدة 

 5املادة 

سري املصاحل املركزية واللممركزة وحبث تناط ابملفتش ية العامة التابعة مبارشة للوزير هممة اطلعه عىل 

لهيا والقيام بناء عىل تعلاميته جبميع أ عامل التفتيش والبحث وادلراسة.  لك طلب يعهد به اإ

 6املادة 

ثنوغرايف واملتحفي  تناط مبديرية الرتاث الثقايف هممة السهر عىل حامية الرتاث املعامري وال ثري والإ

 واحلفاظ علهيا وترمميها وتعهدها والتعريف هبا.وخمتلف الرثوات الفنية الوطنية 

 وتتوىل لهذه الغاية:

  القيام ابدلراسات وال حباث والتحرايت اللزمة للتعريف ابلعنارص القامئ علهيا الرتاث الثقايف

براز قميهتا؛  واختاذ التدابري امللمئة للمحافرة علهيا واإ

 متابعة ادلراسات والتدخلت التقنية وتقيميها؛ 

   يق أ شغال التس يري التقين ملفتش يات املعامل التارخيية واملواقع الطبيعية؛تنس 

 برجمة ال حباث ال ثرية وتنرمي ومراقبة أ وراش احلفرايت بتنس يق مع املصاحل اخملتصة ابلوزارة؛ 

 القيام بأ عامل التنش يط املتعلقة ابلرتاث الثقايف؛ 

 ادي والغري املادي؛مجيع الواثدق اللزمة للقيام جبرد الرتاث الثقايف امل 

  تنرمي معارض ومناظرات وتراهرات أ خرى للتعريف ابلرثوات ال ثرية والإثنوغرافية وكذا

 الرثوات املتصةل ابملعامل التارخيية للبلد؛
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  نقاذ الرتاث الوطين الشفهيي، وال عراف والعادات والفنون واحلرف ال صيةل صيانة اإ

 صيل؛واحملفوظات الصوتية والتعريف بطابعها الأ 

 صيانة الرتاث املتحفي وحاميته؛ 

 براز قمية التحف والتعريف هبا؛  القيام ابدلراسات املتحفية واإ

 مراقبة وتفتيش املتاحف؛ 

  السهر عىل تطبيق النصوص الترشيعية والتنرميية املتعلقة ابحملافرة عىل الرتاث الثقايف

 وحاميته.

 7املادة 

الت املرسح واملوس يقى وفنون الرقص والفنون التشكيلية تناط مبديرية الفنون هممة تطوير وتمنية جم

ىل تشجيع ودمع الإبداع الفين والسهر عىل نرشه وتروجيه.  والفنون الشعبية وحتديد ال عامل الرامية اإ

 وتتوىل لهذه الغاية:

 الهنوض ابلإبداع الفين جبميع أ شاكهل ودمعه؛ 

  ادلولية؛تنرمي ودمع التراهرات املرسحية اجلهوية والوطنية و 

  حداث فرق يف ميادين املرسح واملوس يقى وفنون الرقص وكذا التشجيع واملساعدة عىل اإ

 امجلعيات الناشطة يف هذا اجملال؛

  جنازها ابتصال مع مؤسسات التعلمي عداد برامج التعلمي والتأ هيل الفين وتتبع اإ السهر عىل اإ

 الفين؛

  حداث قاعات للعروض وال روقة ومؤسسات ال  تكوين والتعلمي الفين؛العمل عىل اإ

 تنرمي تداريب للتكوين والتوعية والتحسيس بأ مهية اجملال الفين؛ 

  تشجيع نرش ال عامل الفنية وتنرمي ودمع ورعاية املهرداانت والعروض املوس يقية واللقاءات

 والتنش يط الثقايف؛

 تشجيع التواصل بني خمتلف املتدخلني يف اجملال الفين؛ 

 يف الهنوض ابل عامل الفنية والثقافية؛دمع امجلعيات اليت تسامه  

 تنرمي معارض وطنية وهجوية ودولية يف ميدان الفنون التشكيلية؛ 
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 العمل عىل التعريف ابلفنون والتعابري الشعبية بواسطة املنشورات وتنرمي التراهرات؛ 

  براز قمية تراث الفنون وأ ساليب التعبري الشعب ية عن القيام ابتصال مع الوزارات املعنية ابإ

نشاء اجملموعات والقيام بأ عامل التوعية والتحسيس.  طريق املسامهة يف اإ

 8املادة 

ىل الهنوض  عداد التدابري الرامية اإ تناط مبديرية الكتاب واخلزاانت واحملفوظات هممة السهر عىل اإ

لوطين ابلكتاب وطبعه ونرشه وتروجيه ودمع وتمنية ش بكة اخلزاانت وتنس يق اس تغلل تراث احملفوظات ا

 ماداي وعلميا.

 وتتوىل لهذه الغاية:

 عداد س ياسة شامةل للهنوض ابلكتاب؛  تقدمي الاقرتاحات املتعلقة ابإ

 نتاج الكتاب ونرشه وتروجيه؛  دمع املؤسسات الفاعةل للستامثر يف ميدان اإ

  تنرمي معارض للكتاب عىل املس توى الوطين واجلهوي وادلويل واملشاركة يف التراهرات

 ابخلارج؛

  نرمي الندوات واللقاءات واملناظرات الوطنية وادلولية حول احلرف املرتبطة ابلكتاب؛ت 

  شعاع الكتاب وتمنية الإبداع ال ديب عرب تشجيع مجيع التراهرات اليت من شأ هنا أ ن تسامه يف اإ

عاانت مالية؛  منح جوائز ومساعدات واإ

 مجع املنشورات الصادرة عن الوزارة والسهر عىل تروجيها؛ 

 ؛«دار املناهل»أ عامل النرش والطبع بتنس يق مع مطبعة  تتبع 

  حداث خزاانت ومراكز للمطالعة ومحلت للتوعية الهنوض ابلقراءة العمومية عن طريق اإ

 مكتبات واملكتبات املتنقةل؛ -بواسطة حافلت 

 دمع وتشجيع النرش املغريب ابقتناء كتب لفاددة اخلزاانت العامة؛ 

  كنولوجيا احلديثة يف اخلزاانت التابعة للوزارة؛تعممي اس تخدام تقنيات الت 

 التنقيب عىل الرتاث اخملطوط واقتناده والتعريف به؛ 

 حداث وجتهزي خمتربات لصيانة الرتاث اخملطوط؛  اإ

 لهيا؛  اقرتاح النصوص الترشيعية والتنرميية اللزمة لإجناز املهام املس ندة اإ
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 العمل عىل ترمجة الإبداعات الثقافية؛ 

 سة العمومية اخلاصة ابلكتاب والقراءة متاش يا مع حاجيات البلد من خلل حتديد وضع الس يا

 ال هداف ومؤرشات القياس.

 9املادة 

 تناط مبديرية الشؤون الإدارية واملالية املهام التالية:

 تدبري املوارد البرشية للوزارة، وحتديد احتياداهتا من هذه املوارد والعمل عىل تطويرها؛ 

 ري قاعدة املعطيات اخلاصة ابملوارد البرشية واحلياة الإدارية للموظفني؛القيام بتدب 

 حتديد احلاجيات يف ميدان التكوين والتكوين املس متر للموظفني؛ 

 عداد مزيانية الوزارة وتتبع تنفيذها؛  اإ

  عداد لوحات للقيادة بتنس يق مع املديرايت ال خرى حول التوقعات املتصةل ابملزيانية اإ

 فيذها؛وختصيصها وتن 

 عداد س ياسة للمشرتايت والسهر عىل تطبيقها؛  اإ

 تدبري وصيانة ومراقبة منقولت وعقارات الوزارة؛ 

  دارة دراسة وبلورة مجيع الاقرتاحات املتعلقة بتحسني وحتيني الإجراءات واملناجه اخلاصة ابإ

 شؤون الوزارة؛

 تدبري ومراقبة الصندوق الوطين للعمل الثقايف؛ 

  ارد الصندوق الوطين للعمل الثقايف؛العمل عىل تمنية مو 

 برجمة وتنفيذ دمع العمل الثقايف؛ 

 دارة النرم املعلوماتية لفاددة مصاحل الوزارة؛  ختطيط واإ

 مجع وترتيب الواثدق والسهر عىل نرشها؛ 

 عداد وتتبع النصوص الترشيعية والتنرميية املتعلقة ابختصاصات الوزارة؛  اإ

  الثقافة.معاجلة املنازعات اليت هتم وزارة 
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 10املادة 

حتدث املصاحل اللممركزة لوزارة الثقافة وحيدد تنرميها واختصاصاهتا ودوائر نفوذها الرتايب بقرار 

للسلطة احلكومية امللكفة ابلثقافة تؤرش عليه السلطة احلكومية امللكفة ابملالية والسلطة احلكومية امللكفة 

 بتحديث القطاعات العامة.

 11املادة 

ىل وزير الثقافة ووزير املالية واخلوصصة يس ند تنف  يذ هذا املرسوم اذلي ينرش ابجلريدة الرمسية اإ

 2.94.222والوزير امللكف بتحديث القطاعات العامة لك واحد مهنم فامي خيصه، وينسخ املرسوم رمق 

( بتحديد اختصاصات وتنرمي وزارة الشؤون 1994ماي  24) 1414من ذي احلجة  13الصادر يف 

حداث 1993سبمترب  8) 1414من ربيع ال ول  20الصادر يف  2.93.380فية، وكذا املرسوم رمق الثقا ( ابإ

 وتنرمي مركز ادلراسات وال حباث الغرانطية.

 (.2006نومفرب  10) 1427من شوال  18وحرر ابلرابط يف  

دريس جطو.  الإمضاء: اإ

 وقعه ابلعطف:

 وزير الثقافة،

 الإمضاء: محمد ال شعري.

 الية واخلوصصة،وزير امل

 الإمضاء: فتح هللا ولعلو.

 الوزير امللكف بتحديث القطاعات العامة،

 الإمضاء: محمد بوسعيد.
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 (1995يناير  31) 1415من شعبان  29صادر يف  2.94.619مرسوم رمق 

ابحداث وتنرمي املتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية
189

 

 الوزير ال ول،

( املتعلق 1975أ غسطس  26) 1395من شعبان  17الصادر يف  2.75.443بناء عىل املرسوم رمق 

 بتنرمي واختصاصات وزارة الشؤون الثقافية، كام وقع تغيريه وتمتميه؛

 (،1994ديسمرب  27) 1415من رجب  24وبعد دراسة املرشوع يف اجمللس الوزاري اجملمتع يف 

 رمس ما ييل:

 املادة ال وىل 

قامهتا بقرار لوزير الشؤون الثقافية.حتدث بوزارة الشؤون الثقافية م   تاحف حتدد أ سامهها وأ ماكن اإ

 املادة الثانية 

املتحف مؤسسة ثقافية دامئة تناط هبا هممة اقتناء املمتلاكت الثقافية املنقو ة وجردها واحملافرة علهيا 

الثقافية املنقو ة  وعرضها وحتسني قميهتا ودراسة ونرش املعلومات املتعلقة هبا. وميكن أ ن يكون للممتلاكت

لهيا أ عله طابع اترخيي أ و أ ثري أ و انتوغرايف أ و فين أ و علمي أ و تقين أ و أ ي قمية ثقافية أ خرى.  املشار اإ

 املادة الثالثة 

 تناط ابملتحف أ ساسا املهام التالية:

غناء حمتوايت املتاحف؛ – ىل اإ  اقتناء التحف واس تخدام الوسادل الرامية اإ

ع –  داد جسلت ودذذ اجلرد املتعلقة هبا والقيام بتعهدها اليويم؛جرد التحف املذكورة واإ

 احملافرة عىل التحف وترمميها وحاميهتا من لك مساس واختاذ التدابري املفيدة لضامن أ مهنا؛ –

 طلعه علهيا؛اعرض التحف املذكورة بكيفية تربز جامليهتا وجتعلها يف متناول امجلهور وتسهيل  –

ىل  – ىل نرش ادلراية املتداو ة يف امليدان املتحفي؛تنرمي ال عامل الرامية اإ  التوعية واإ
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املسامهة يف تكوين أ طر املتاحف عن طريق تنرمي التداريب بتعاون مع الإدارات العمومية  –

 واملراكز واملعاهد املتخصصة؛

املشاركة يف املعارض املؤقتة ذات الطابع الثقايف اليت تنرمها وزارة الشؤون الثقافية أ و أ ي  –

 خرى وفقا ل حاكم النصوص التنرميية اجلاري هبا العمل.هجة أ  

 املادة الرابعة 

يسري املتحف حمافظ يعني بقرار لوزير الشؤون الثقافية وفقا ل حاكم النصوص التنرميية اجلاري هبا 

 العمل.

 املادة اخلامسة 

ىل احملافظ من:  يتكون موظفو املتحف ابلإضافة اإ

 مساعد أ و عدة مساعدين للمتاحف؛ –

 وظفني تقنيني؛م –

داريني؛ –  موظفني اإ

 أ عوان للخدمة. –

 املادة السادسة 

ميكن أ ن يكون للمتاحف طابع متاحف وطنية أ و هجوية أ و متخصصة ابعتبار طبيعة التحف 

 املوجودة هبا وختصصها وأ مهيهتا ومدى اتساع ادلائرة الرتابية اليت تشملها.

 املادة السابعة 

دد اختصاصاهتا بقرار للسلطة احلكومية امللكفة ابلشؤون يش متل املتحف عىل بنيات داخلية حت

 الثقافية رعيا خلصوصيات لك متحف.

 املادة الثامنة 

ىل وزير املالية والاستامثرات والوزير  يس ند تنفيذ هذا املرسوم اذلي ينرش يف اجلريدة الرمسية اإ

 افية لك واحد مهنم فامي خيصه.املنتدب دلى الوزير ال ول امللكف ابلشؤون الإدارية ووزير الشؤون الثق

 (.1995يناير  31) 1415من شعبان  29وحرر ابلرابط يف 
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 الإمضاء: عبد اللطيف الفيليل.

 وقعه ابلعطف:

 وزير املالية والاستامثرات،

 الإمضاء: مراد الرشيف.

 الوزير املنتدب دلى الوزير ال ول

 امللكف ابلشؤون الإدارية،

 الإمضاء: عزيز حس يب.

 ؤون الثقافية،وزير الش

 الإمضاء: محمد علل سينارص.
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 1.59.413ظهري رشيف رمق 

ابملصادقة عىل مجموعة القانون اجلنايئ
190

 

 الباب التاسع

 يف اجلناايت واجلنح املتعلقة ابل موال

 1الفرع 

 يف الرسقات وانزتاع ال موال

 505الفصل 

ىل مخس س نوات وغرامة من اختلس معدا مال مملواك للغري يعد سارقا، ويعاقب ابحلبس  من س نة اإ

ىل مخسامدة درمه.  من مادتني اإ

 507الفصل 

ذا اكن السارقون أ و أ حدمه حامل لسلح، حسب مفهوم الفصل  يعاقب عىل الرسقة ابلسجن املؤبد اإ

آخر من 303 ، سواء اكن ظاهرا أ و خفيا، حىت ولو ارتكب الرسقة خشص واحد وبدون توفر أ ي ظرف أ

 الرروف املشددة.

ذا احتفظ السارقون أ و احتفظ أ حدمه فقط ابلسلح يف الناقةل ذات احملرك وتطب ق نفس العقوبة، اإ

ىل ماكن اجلرمية أ و خصصت لهروهبم.  اليت اس تعملت لنقلهم اإ

 508الفصل 

الرسقات اليت ترتكب يف الطرق العمومية أ و يف انقلت تس تعمل لنقل ال شخاص أ و البضادع أ و 

احلديدية أ و احملطات أ و املوائن أ و املطارات أ و أ رصفة الشحن أ و التفريغ،  الرسادل، أ و يف نطاق السكك

لهيا يف الفصل التايل، يعاقب علهيا  ذا اقرتنت بررف واحد عىل ال قل من الرروف املشددة املشار اإ اإ

ىل ثلثني س نة.  ابلسجن من عرشين اإ

                                                           
190

يونيو  5) 1383حمرم  12مكرر بتارخي  2640( منشور ابجلريدة الرمسية عدد 1962نونرب  26) 1382جامدى الثانية  28صادر يف  
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 509الفصل 

ىل عرشين س نة عىل الرسقات اليت  تقرتن بررفني عىل ال قل من يعاقب ابلسجن من عرش اإ

 الرروف الآتية:

اس تعامل العنف أ و الهتديد به أ و تزي بغري حق بزي نرايم أ و انتحال وظيفة من وظادف  –

 السلطة.

 ارتاكهبا ليل. –

 ارتاكهبا بواسطة خشصني أ و أ كرث. –

اس تعامل التسلق أ و الكرس من اخلارج أ و ادلاخل أ و نفق حتت ال رض أ و مفاتيح مزورة أ و  –

ال ختام للرسقة من دار أ و شقة أ و غرفة أ و مزنل مسكون أ و معد للسكىن أ و أ حد  كرس

 ملحقاته. 

ذا اس تعمل السارقون انقةل ذات حمرك لتسهيل الرسقة أ و الهروب. –  اإ

ذا اكن السارق خادما أ و مس تخدما بأ جر، ولو وقعت الرسقة عىل غري خمدومه ممن وددوا  – اإ

آخر ذهب ليه حصبة خمدومه.  يف مزنل اخملدوم أ و يف ماكن أ  اإ

ذا اكن السارق عامل أ و متعلام ملهنة، وارتكب الرسقة يف مسكن مس تخدمه أ و معلمه أ و  – اإ

ذا اكن السارق ممن يعملون بصفة معتادة يف املزنل اذلي  حمل معهل أ و حمل جتارته، وكذكل اإ

 ارتكب فيه الرسقة. 

 510الفصل 

ىل عرش س نوات ذا اقرتنت بواحد من الرروف الآتية: يعاقب عىل الرسقة ابلسجن من مخس اإ  اإ

  اس تعامل العنف أ و الهتديد به أ و تزي بغري حق بزي نرايم أ و انتحال وظيفة من وظادف

 السلطة.

 .وقوعها ليل 

 .ارتاكهبا من خشصني أ و أ كرث 
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  اس تعامل التسلق أ و الكرس أ و اس تخدام نفق حتت ال رض أ و مفاتيح مزورة أ و كرس

ملاكن اذلي ارتكبت فيه الرسقة غري معد للسكىن، أ و اكن الكرس ال ختام، حىت ولو اكن ا

 داخليا. 

  ارتاكب الرسقة يف أ وقات احلريق أ و الانفجار أ و الاهندام أ و الفيضان، أ و الغرق أ و الثورة

 أ و المترد أ و أ ية اكرثة أ خرى. 

 .ذا وقعت الرسقة عىل يشء يتعلق بسلمة وس يةل من وسادل النقل، اخلاص أ و العام  اإ

 528الفصل 

من عرث عىل كزن، ولو يف مكل هل، ومل خيطر به السلطة العامة، يف ظرف مخسة عرش يوما من يوم 

ىل مادتني ومخسني درهام.  اكتشافه، يعاقب بغرامة من مادتني اإ

ذن بذكل من اجلهة القضادية اخملتصة،  أ ما من عرث عىل كزن ومتلكه، لكه أ و بعضه، دون أ ن يصدر هل اإ

ىل س تة أ شهر وغرامة من مادتني  حىت ولو اكن نه يعاقب ابحلبس من شهر اإ قد أ خطر به السلطة العامة، فاإ

ىل مادتني ومخسني درهام.  اإ

 595الفصل 

ىل مخسامدة درمه من خرب أ و هدم أ و كرس  ىل س نتني وغرامة من مادتني اإ يعاقب ابحلبس من شهر اإ

 أ و عيب، معدا شيئا مما يأ يت: 

آخر خمصص للزينة أ و املنفعة العمومية أ نشأ ته أ و وضعته  بناء أ و متثال أ و رسام أ و – أ ي يشء أ

 السلطة العامة أ و أ ذنت به. 

بناء أ و متثال أ و رسام أ و شيئا ما هل قمية فنية موضوعا يف متحف أ و ماكن خمصص للعبادة، أ و  –

 يف أ ي مبىن مفتوح للجمهور. 
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 مبثابة قانون هري الرشيف مدونة امجلارك والرضادب غري املبارشة املصادق علهيا ابلر 

 (1977أ كتوبر  9) 1397شوال  25بتارخي   1.77.339رمق 

كام وقع تغيريها وتمتميها
191

 

 الباب اخلامس

 احلرر

  23الفصل 

 لتطبيق هذه املدونة، تعترب حمرورة مجيع البضادع اليت يكون اس تريادها أ و تصديرها: –1 

 أ ( ممنوعا بأ ي وده من الوجوه؛

 يود أ و لضوابط اجلودة أ و التكييف أ و لإجراءات خاصة.ب( أ و خاضعا لق 

جناز معلية الاس ترياد أ و التصدير: – 2  بيد أ ن العاملني الآتيني يرفعان احلرر ويسمحان ابإ

أ ( الإدلء بس ند قانوين اكلرخصة أ و الإذن أ و الشهادة اليت تأ ذن ابلس ترياد أ و التصدير واملطبقة عىل 

 البضاعة املرصح هبا؛

عاة الضوابط اليت تفرض قيودا عىل الاس ترياد أ و التصدير بشأ ن اجلودة أ و التكييف أ و اليت ب( مرا

 تتعلق ابلقيام ابلإجراءات اخلاصة املذكورة.

 اجلنح امجلركية من الطبقة الثانية:

  280الفصل 

 يعاقب عن اجلنح امجلركية من الطبقة الثانية:

ىل س نة؛ -1  ابحلبس من شهر اإ

لهيا يف أ ( بغرامة تعا -2  3و 2و 1دل أ ربع مرات مبلغ الرسوم و املكوس ابلنس بة للمخالفات املشار اإ

 بعده؛ 281من الفصل  7و 6و 5و 4و

ب( بغرامة تعادل ثلث مرات مجموع قمية ال ش ياء املرتكب الغش بشأ هنا ابلنس بة للمخالفات املشار 

لهيا يف   بعده؛ 281من الفصل  9و 8اإ
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ا تتعلق اخملالفات املرتكبة ببضادع ذات تأ ثري عىل ال من أ و ال خلق أ و تضاعف الغرامات أ عله، عندم

خفاء البضادع يف أ ماكن  الصحة العامة أ و البيئة أ و عندما تكون تكل اخملالفات مقرتنة برروف تشديد خاصة اإ

دة لهذا معدة لهذا الغرض أ و اس تعامل العنف أ و الإيذاء أ و اس تعامل السلح أ و العرابت أ و التجهزيات املع

 "اخلصوص أ و ارتاكب أ فعال مادية تتعلق ابلهتريب من طرف ثلثة أ شخاص عىل ال قل.

 مبصادرة البضادع املرتكب الغش بشأ هنا ووسادل النقل وال ش ياء املس تعمةل لإخفاء الغش. -3

  281الفصل 

 تشلك اجلنح امجلركية من الطبقة الثانية:

 بعده؛ 282الهتريب املعرف به يف الفصل  -1

حصاء يف  -2 لك زايدة غري مربرة يف الطرود وبصفة عامة لك زايدة يف العدد تثبت عند القيام ابإ

 املس تودع أ و يف املس تودع الصناعي احلر؛

وجود بضادع يف املس تودع ل تس تفيد من نرام املس تودع لسبب غري سبب عدم صلحيهتا  -3

 للحفظ؛

 املتعلق ابلرضادب غري املبارشة؛خرق مقتضيات اجلزء الثامن من هذه املدونة و  -4

 أ عله؛ 46من الفصل  1خرق مقتضيات الفقرة  -5

 أ عله؛ 56خرق مقتضيات الفصل  -6

ىل حذف معلومات  أ و برامج  -7 لكرتونية، تريم اإ لك معل أ و مناورة تنجز بطرق معلوماتية أ و اإ

ىل ضافة معلومات  أ و برامج اإ دارة أ و تغيريها أ و اإ  هذا النرام، عندما ينجم عن هذه  النرام املعلومايت للإ

 ال عامل أ و املناورات المتلص من رمس أ و مكس أ و احلصول بصفة غري قانونية عىل امتياز معني؛

لهيا يف البند أ ( من  -8 أ عله، املنجز  23من الفصل  1اس ترياد أ و تصدير البضادع احملرورة، املشار اإ

ما بدون ترصحي مفصل أ و  حبمك ترصحي غري حصيح أ و غري مطابق للبضادع عن طريق مكتب للجمرك اإ

 املقدمة؛

وجود بضادع يف خمازن وساحات الاس تخلص امجلريك الواقعة خارج احلرائر امجلركية للموائن  -9

 أ عله. 62من الفصل  3واملطارات واليت تقىص من هذه اخملازن والساحات امجلركية طبقا ل حاكم الفقرة 



347
 

 بقة ال وىل:اخملالفات امجلركية من الط 

 284الفصل 

 يعاقب عن اخملالفات امجلركية من الطبقة ال وىل:

 أ ( بغرامة تعادل ثلث مرات مبلغ الرسوم واملكوس املتجانف عهنا أ و املمتلص مهنا؛ -1

( بغرامة ترتاوح بني نصف قمية البضادع موضوع اخملالفة والقمية الإجاملية لهذه البضادع فامي خيص  ب

لهيا يف "اخملالفة املت  بعده؛ 285من الفصل  1علقة بتصدير البضادع احملرورة املشار اإ

لهيا يف  100.000و 80.000ج( بغرامة ترتاوح بني  من الفصل  14درمه فامي خيص اخملالفة املشار اإ

 بعده. 285

نس بة د( بغرامة تعادل مجموع قمية البضادع موضوع العمليات امجلركية اليت مل يمت الاحتفاظ بواثدقها ابل 

لهيا يف   بعده. 285من الفصل  15للمخالفة املشار اإ

 مبصادرة البضادع املرتكب الغش بشأ هنا؛ -2

 أ عله. 212مصادرة وسادل النقل طبقا للرشوط املنصوص علهيا يف الفصل  -3

 285الفصل 

 تشلك اخملالفات امجلركية من الطبقة ال وىل:

لهيا يف البند  بعده، اس ترياد 6-299مع مراعاة أ حاكم الفصل  -1 أ و تصدير البضادع احملرورة، املشار اإ

 أ عله عن طريق مكتب للجمرك بدون ترصحي مفصل؛ 23من الفصل  1ب( من 

ذا اكن ينتج عن عدم  -2 الاس ترياد أ و التصدير بدون ترصحي مفصل، عن طريق مكتب للجمرك اإ

 الترصحي التجانف عن رمس أ و مكس أ و المتلص منه؛

يداع الترصحي التمكييل املنصوص عليه يف الفصل عدم القيام داخ -3 املكرر  76ل الآدال احملددة، ابإ

 ( أ عله؛3)

لهيا يف الفصل  -4 يداع الترصحي املفصل، دون أ ن  27حيازة البضادع من ال ماكن املشار اإ أ عله، بعد اإ

 تكون الرسوم واملكوس قد مت أ داهها أ و ضامهنا وقبل تسلمي رفع اليد عن البضادع؛
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عدم تقدمي البضادع املوضوعة مبخازن وساحات الاس تخلص امجلريك، حس ام هو معرف هبا يف  -5

أ عله مبجرد ما يطلب ذكل أ عوان الإدارة وكذا البضادع املقدم بشأ هنا الترصحي املوجز واملشار  61الفصل 

ليه يف الفصل   املكرر من هذه املدونة؛ 59اإ

 املس تودع عند أ ول طلب ل عوان الإدارة؛عدم تقدمي البضادع املودعة حتت نرام  -6

عدم تقدمي البضادع املوضوعة حتت نرام العبور والواثدق امجلركية اليت جيب أ ن ترفق هبا مبجرد ما  -7

 يطلب ذكل أ عوان الإدارة؛

لك شطط متعمد يف اس تعامل أ نرمة مس تودعات امجلرك أ و مس تودعات الادخار أ و املس تودع  -8

ول املؤقت لتحسني الصنع الفعال أ و القبول املؤقت أ و العبور أ و التحويل حتت مراقبة الصناعي احلر أ و القب

 286امجلرك أ و التصدير املؤقت ل دل حتسني الصنع السليب مع اعامتد املباد ة ابملثيل حسب مدلول الفصل 

 بعده؛

ثبات ا -9 س تعامل البضادع عدم تقدمي البضادع املوضوعة حتت نرام املس تودع الصناعي احلر أ و عدم اإ

 املذكورة مبجرد ما يطلب ذكل أ عوان الإدارة؛

عدم تقدمي البضاعة املودعة حتت مسؤولية احلارس ال مني علهيا، مبجرد ما يطلب ذكل أ عوان  -10

 الإدارة؛

خرق مقتضيات اجلزء السادس املكرر من هذه املدونة، املتعلق مبراقبة أ نرمة الإعفاء أ و وقف  -11

 واملكوس عند الاس ترياد؛ استيفاء الرسوم

اس ترياد بضادع حامةل لعلمة صنع أ و جتارة أ و خدمات مقدلة حسب ما هو منصوص عليه يف  -12

 املتعلق حبامية امللكية الصناعية؛ 97-17القانون رمق 

% من وزن أ و مكية أ و قمية البضادع  20عدم الترصحي جبزء من الوزن أ و المكية أ و القمية يتجاوز  -13

 ترصحي مفصل. موضوع

 ( أ عله.2)38خرق أ حاكم الفصل  -14

 أ عله. 42من الفصل  2خرق أ حاكم البند  -15
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 اخملالفات امجلركية من الطبقة الثانية:

 293الفصل 

 يعاقب عن اخملالفات امجلركية من الطبقة الثانية:

 بغرامة تعادل ضعف الرسوم واملكوس؛ -

لهيا يف درمه  30.000و 3000بغرامة ترتاوح بني  - من  9و 8و 6و 5فامي خيص اخملالفات املشار اإ

 بعده. 294الفصل 

لهيا يف  60.000و 30.000بغرامة ترتاوح بني  -  294من الفصل  7درمه فامي خيص اخملالفة املشار اإ

 بعده.

لهيا يف  100.000و 80.000بغرامة ترتاوح بني  -  294من الفصل  10درمه فامي خيص اخملالفة املشار اإ

 بعده.

بغرامة ترتاوح بني ثلث قمية البضادع موضوع اخملالفة و نصف قمية هذه البضادع فامي خيص اخملالفة  -

لهيا يف   بعده. 294مكرر من الفصل  6املتعلقة بتصدير البضادع احملرورة املشار اإ

 294الفصل 

 تشلك خمالفات من الطبقة الثانية: - 

آخر أ و لك -1 ىل أ ذن؛ لك حتويل لبضادع من مس تودع اإ  مناو ة جرت فيه بدون اإ

عدم القيام ابلتصدير أ و الإيداع يف املس تودع داخل الآدال فامي خيص البضادع أ و ال ش ياء أ و  -2

 ال دوات أ و املنتجات املوضوعة:

ما حتت نرام القبول املؤقت لتحسني الصنع الفعال؛ –  اإ

ما حتت نرام القبول املؤقت. –  واإ

بتسوية وضعية البضادع املوضوعة وفق نرام املس تودع أ و عدم القيام داخل الآدال احملددة  -3

 املس تودع الصناعي احلر أ و حتت نرام العبور أ و التحويل حتت مراقبة امجلرك؛

( أ عله، لك ترصحي غري حصيح أ و مناورة عند 13) 285برصف النرر عن أ حاكم الفصل  -4

أ و هذه املناورة التجانف عن رمس أ و  الاس ترياد أ و التصدير عندما ينتج عن هذا الترصحي غري الصحيح

 مكس أ و المتلص مهنام؛
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 76و 69( و2) 57و 55( و2) 50( و3) 49و 47( و2) 46( و1) 32خرق مقتضيات الفصول  -5

 املكرر مرتني من هذه املدونة. 152( و2)

ما بدون ترصحي مفصل أ و  -6 اس ترياد أ و تصدير بضادع غري حمرورة أ جنز عن طريق مكتب للجمرك اإ

حبمك ترصحي غري حصيح أ و غري مطابق للبضادع املقدمة عندما ل ينتج عن ذكل جتانف عن رمس أ و مكس 

 أ و متلص مهنام.

لهيا  6-299مع مراعاة أ حاكم الفصل  -مكرر 6 بعده، اس ترياد أ و تصدير البضادع احملرورة، املشار اإ

، بدون رخصة، أ و حبمك س ند أ عله، واذلي هو موضوع ترصحي مفصل 23من الفصل  1يف البند ب( من 

 ل يطابق هذه البضادع.

لهيا يف الفصل  -7  أ عله. 42رفض تسلمي الواثدق املشار اإ

يداع يف املس تودع احلر اخلصويص لبضادع خاضعة للرسوم و املكوس عند الاس ترياد غري  -8 لك اإ

ذن الإدارة املنصوص عليه يف البند   أ عله. 125من الفصل  2مبينة يف اإ

تلف ال ختام املس تعمةل من طرف أ عوان الإدارة كام هو منصوص عليه يف الفصل كرس  -9  40أ و اإ

 مكرر أ عله.

ممارسة همنة معرش بدون احلصول عىل رخصة القبول طبقا للرشوط املنصوص علهيا يف الفصل  -10

 أ عله. 68
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 (2003) 1483قرار جملس ال من رمق 

 2003أ اير/مايو  22ملعقودة يف ا 4761اذلي اختذه جملس ال من يف دلس ته 

ن جملس ال من،  اإ

ذ يذكّر  جبميع قراراته ذات الصةل السابقة، اإ

ذ يؤكد  س يادة العراق وسلمته الإقلميية، من دديد واإ

ذ يؤكد من دديد أ يضا أ مهية نزع أ سلحة ادلمار الشامل العراقية وتأ كيد نزع سلح العراق يف هناية  واإ

 املطاف،

ذ يشدد ب العرايق يف حتديد مس تقبهل الس يايس حبرية والس يطرة عىل موارده عىل حق الشع واإ

ذ يرحبالطبيعية،  ابلزتام اكفـة ال طراف املعنية بدمع هتيئة بيئة متكّلنه من القيام بذكل يف أ قرب وقت  واإ

ذ يعربممكن،   عن تصمميه عىل رضورة أ ن حيل اليوم اذلي حيمك فيه العراقيون أ نفسهم عىل وده الرسعة، واإ

ذ يشجع ىل مبدأ  س يادة  واإ اجلهود اليت يبذلها شعب العراق من أ دل تشكيل حكومة متثهل استنادا اإ

القانون اذلي يكفل املساواة يف احلقوق وأ مام العدا ة مجليع املواطنني العراقيني دومنا اعتبار لل صل العريق أ و 

ذ يذكرادلين أ و نوع اجلنس،  ترشين ال ول/أ كتوبر  31املؤرخ  (2000) 1325، يف هذا الصدد، ابلقرار واإ

2000، 

ذ يرحب ابخلطوات ال وىل اليت اختذها الشعب العرايق يف هذا الشأ ن، ويلحظ يف هذا الصدد  واإ

 ،2003نيسان/أ بريل  28وبيان بغداد الصادر يف  2003نيسان/أ بريل  15بيان النارصية الصادر يف 

عادة بناء العراق، العزم عىل أ ن تقوم ال مم املتحدة بدور حيو  وقد عقد غاثة الإنسانية، واإ ي يف توفري الإ

نشاء مؤسسات وطنية وحملية للحمك املمثل للشعب، عادة اإ  واإ

ذ يلحظ عن وزراء املالية وحمافري املصارف املركزية  2003نيسان/أ بريل  12البيان الصادر يف  واإ

ل هجود متعددة ال طراف للمساعدة يف مجموعة ادلول الصناعية الس بع اذلي يسمّلل فيه أ عضاهها برضورة بذ

عادة بناء العراق وتمنيته، وبرضورة أ ن يقدم صندوق النقد ادلويل والبنك ادلويل املساعدة يف هذه  يف اإ

 اجلهود،
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ذ يرحب أ يضا ابس تئناف املساعدات الإنسانية ومواصةل هجود ال مني العام والواكلت املتخصصة  واإ

 العراق، الرامية لتوفري الغذاء وادلواء لشعب

ذ يرحب  بتعيني ال مني العام ملستشاره اخلاص بشأ ن العراق، واإ

ذ يؤكد  رضورة احملاس بة عىل اجلرامئ والفرادع اليت ارتكهبا النرام العرايق السابق، واإ

ذ يشدد عىل رضورة احرتام الرتاث ال ثري والتارخيي والثقايف وادليين للعراق، ومواصةل حامية مواقع  واإ

 ع التارخيية والثقافية وادلينية، واملتاحف واملكتبات والآاثر،الآاثر واملواق

ذ يلحظ ىل رديس جملس ال من من املمثلني ادلامئني  2003أ اير/مايو  8الرسا ة املؤرخة  واإ املوهجة اإ

ذ يسمّلل (S/2003/538)للولايت املتحدة ال مريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العرمى وأ يرلندا الشاملية  ، واإ

ابلصلحيات واملسؤوليات والالزتامات احملددة مبوجب القانون ادلويل املنطبق عىل هاتني ادلولتني، 

 ،“(السلطة”بوصفهام دولتني قامئتني ابلحتلل حتت قيادة موحدة )

ذ يلحظ أ ن دول أ خرى ليست دول قامئة ابلحتلل تعمل الآن أ و قد تعمل يف املس تقبل  كذكل واإ

 حتت السلطة،

ذ  برغبة ادلول ال عضاء يف املسامهة يف الاس تقرار وال من يف العراق عن طريق  يرحب كذكلواإ

 املسامهة بأ فراد ومعدات وموارد أ خرى حتت السلطة،

ذ يساوره القلق ل ن كثريا من الرعااي الكويتيني والرعااي التابعني دلول اثلثة ل يزال مصريمه غري  واإ

آب/أ غسطس  2معروف منذ   ،1990أ

ذ يق  أ ن الوضع يف العراق ل يزال، رمغ حتس نه، يشلّكل هتديدا للسمل وال من ادلوليني، ررواإ

ذ يترصف  مبوجب الفصل السابع من ميثاق ال مم املتحدة، واإ

ىل  يناشد -1 ادلول ال عضاء واملنرامت املعنية أ ن تقدم املساعدة لشعب العراق يف هجوده الرامية اإ

عادة بناء بدله، و  صلح مؤسساته واإ أ ن تسامه يف هتيئة ظروف الاس تقرار وال من يف العراق وفقا لهذا اإ

 القرار؛

ىل مجيع ادلول ال عضاء اليت يه يف وضع يسمح لها بتلبية النداءات الإنسانية اليت توهجها  يطلب -2 اإ

وغريها ال مم املتحدة وغريها من املنرامت ادلولية من أ دل العراق واملساعدة يف تلبية الاحتيادات الإنسانية 
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للشعب العرايق، أ ن تقوم بذكل عىل الفور من خلل توفري الغذاء واللوازم الطبية واملوارد اللزمة لإعادة 

صلح الهيالك ال ساس ية الاقتصادية يف العراق؛  بناء واإ

آمن ل عضاء النرام العرايق السابق اذلين يمزمعم أ هنم  يناشد -3 ادلول ال عضاء عدم منح ملذ أ

ىل تقدميهم للعدا ة؛يتحملون املس  ؤولية عن ارتاكب جرامئ وفرادع ودمع الإجراءات الرامية اإ

من السلطة أ ن تعمل، مبا يتسق مع ميثاق ال مم املتحدة والقوانني ادلولية ال خرى ذات  يطلب -4

قلمي، مبا يف ذكل بصفة خاصة العمل  الصةل، عىل حتقيق رفاه الشعب العرايق عن طريق الإدارة الفعا ة للإ

عىل اس تعادة ال حوال اليت يتوافر فهيا ال من والاس تقرار، وهتيئة الرروف اليت ميكن فهيا للشعب العرايق 

 أ ن يقرر حبرية مس تقبهل الس يايس؛

من مجيع املعنيني أ ن يتقيدوا تقيدا اتما ابلزتاماهتا مبوجب القانون ادلويل مبا يف ذكل بصفة  يطلب -5

 ؛1907قواعد لهاي لعام و  1949خاصة اتفاقيات جنيف لعام 

ىل السلطة واملنرامت وال فراد ذوي الصةل مواصةل بذل اجلهود من أ دل القيام مبا مل يقم به  يطلب -6 اإ

النرام العرايق السابق، من حتديد ل ماكن مجيع الرعااي الكويتيني والرعااي التابعني دلول اثلثة اذلين اكنوا 

آب/أ غسطس  2موجودين يف العراق يف  ىل أ وطاهنم، أ و حتديد  1990أ عادهتم اإ أ و بعده، والتعرف علهيم واإ

ىل أ وطان أ حصاهبا، وكذكل احملفوظات الكويتية،  عادهتا اإ ، يف هذا ويوعزأ ماكن رفاهتم والتعرف علهيا واإ

ىل املنسق الرفيع املس توى أ ن يتخذ، ابلتشاور مع جلنة الصليب ال محر ادلولية واللجنة الثلثية  الصدد، اإ

اسب من شعب العراق وابلتنس يق مع السلطة، اخلطوات اللزمة للوفاء بوليته فامي يتعلق مبصري وبدمع من

 املفقودين من الرعااي الكويتيني والرعااي التابعني دلول اثلثة وممتلاكهتم؛

ىل املؤسسات  يقرر -7 أ ن تتخذ مجيع ادلول ال عضاء اخلطوات املناس بة لتيسري أ ن تعود بسلم اإ

 املمتلاكت الثقافية العراقية وال ش ياء ال خرى ذات ال مهية ال ثرية والتارخيية والثقافية وذات العراقية تكل

ال مهية العلمية النادرة وذات ال مهية ادلينية، اليت أ خذت بصورة غري قانونية من املتحف الوطين العرايق 

آب/أ غسطس  6( املؤرخ 1990) 661واملكتبة الوطنية ومن مواقع أ خرى يف العراق منذ اختاذ القرار  أ

، مبا يف ذكل عن طريق فرض حرر عىل الاجتار هبذه ال ش ياء أ و نقلها وكذكل ال ش ياء اليت من 1990

منرمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة  ويطلب اإىلاملعقول الاشتباه يف أ هنا أعخذت بصورة غري قانونية، 
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دية )الإنرتبول(، واملنرامت ادلولية ال خرى، حسب الاقتضاء، )اليونسكو( واملنرمة ادلولية للرشطة اجلنا

 املساعدة يف تنفيذ هذه الفقرة؛

ىل ال مني العام تعيني ممثل خاص للعراق تشمل مسؤولياته املس تقةل تقدمي تقارير منترمة  يطلب -8 اإ

ىل اجمللس عن أ نشطته مبوجب هذا القرار وتنس يق أ نشطة ال مم املتحدة يف معليات ما  بعد انهتاء الرصاع اإ

يف العراق، والتنس يق فامي بني واكلت ال مم املتحدة والواكلت ادلولية املشاركة يف أ نشطة املساعدة الإنسانية 

عادة البناء يف العراق وتقدمي املساعدة لشعب العراق، ابلتنس يق مع السلطة، عن طريق ما ييل  :وأ نشطة اإ

عادة البناء من دانب واكلت ال مم )أ ( تنس يق املساعدات املقدمة لل غراض ا  لإنسانية وأ غراض اإ

 املتحدة وبني واكلت ال مم املتحدة واملنرامت غري احلكومية؛

 )ب( وتشجيع العودة الآمنة واملنرمة والطوعية للجئني واملرشدين؛ 

د )ج( والعمل بصورة مكثفة مع السلطة ومع شعب العراق، واجلهات املعنية ال خرى لتعزيز اجلهو  

نشاء املؤسسات الوطنية واحمللية اللزمة للحمك املمثل للشعب، مبا يف ذكل العمل  املبذو ة لس تعادة واإ

ىل قيام حكومة عراقية ممثةل للشعب معرتف هبا دوليا؛  امجلاعي من أ دل تيسري العملية اليت تفيض اإ

عادة بناء العنارص الرديس ية للهيالك ال ساس ية، ابلتعاون م   ع املنرامت ادلولية ال خرى؛)د( وتيسري اإ

عادة بناء الاقتصاد وهتيئة الرروف اللزمة للتمنية املس تدامة، مبا يف ذكل عن   )هـ( وتشجيع معلية اإ

طريق التنس يق مع املنرامت الوطنية والإقلميية، حسب الاقتضاء، ومع اجملمتع املدين، واجلهات املاحنة، 

 واملؤسسات املالية ادلولية؛

دارة املدنية؛)و( وتشجيع   ىل املسامهة يف املهام ال ساس ية للإ  اجلهود ادلولية الرامية اإ

 )ز( وتعزيز حامية حقوق الإنسان؛ 

عادة بناء قدرات قوة الرشطة املدنية العراقية؛  ىل اإ  )ح( وتشجيع اجلهود ادلولية الرامية اإ

ىل تعزيز الإصلح القانوين والقض )ط(   ايئ؛وتشجيع اجلهود ادلولية الرامية اإ

دارة عراقية مؤقتة  يؤيد -9 قيام شعب العراق، مبساعدة السلطة وابلعمل مع املمثل اخلاص، بتكوين اإ

ىل أ ن ينشئ شعب العراق حكومة ممثةل هل معرتف هبا دوليا وتتوىل  دارة انتقالية يمسريها العراقيون، اإ بوصفها اإ

 مسؤوليات السلطة؛
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رر املتصةل ابلتجارة مع العراق وبتقدمي املوارد املالية أ و أ ل ترسي بعد الآن مجيع تدابري احل يقرر -10

( والقرارات اللحقة ذات الصةل، مبا فهيا القرار 1990) 661الاقتصادية للعراق، واملفروضة مبوجب القرار 

، وذكل ابس تثناء تدابري احلرر املتصةل ببيع ال سلحة 1992ترشين ال ول/ أ كتوبر  2( املؤرخ 1992) 778

ىل العراق أ و تزويده هبا، فامي عدا ال سلحة وال عتدة ذات الصةل اليت حتتاهجا أ و ال   عتدة ذات الصةل اإ

 السلطة خلدمة أ غراض هذا القرار والقرارات ال خرى ذات الصةل؛

اململكة املتحدة  ويشجعرضورة أ ن يليب العراق الزتاماته بشأ ن نزع السلح،  يؤكد من دديد -11

بقاء اجمللس عىل عمل بأ نشطهتام يف هذا لربيطانيا العرمى واير  لندا الشاملية والولايت املتحدة ال مريكية عىل اإ

ىل النرر يف ولايت جلنة ال مم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش  ويشددالشأ ن،  عىل اعزتام اجمللس العودة اإ

 1284، و1991يسان/أ بريل ن  3( املؤرخ 1991) 687والواك ة ادلولية للطاقة اذلرية كام ترد يف القرارات 

 ؛2002ترشين الثاين/نومفرب  8( املؤرخ 2002) 1441، و1999اكنون ال ول/ديسمرب  17( املؤرخ 1999)

نشاء صندوق تمنية للعراق، يوضع يف عهدة املرصف املركزي للعراق، ويقوم مبراجعة  يشري اإىل -12 اإ

مشورة واملراقبة لصندوق التمنية للعراق حساابته حماس بون معوميون مس تقلون يقرمه اجمللس ادلويل لل 

ىل عقد اجامتع مبكر للمجلس ادلويل للمشورة واملراقبة، اذلي س يكون من بني أ عضاده ممثلون  ويتطلع اإ

مؤهلون عىل النحو الواجب لل مني العام، وللمدير الإداري لصندوق النقد ادلويل، وللمدير العام للصندوق 

مناء الاقتصادي والا  جامتعي، ولرديس البنك ادلويل؛العريب للإ

ىل أ ن أ موال صندوق التمنية للعراق سوف ترصف بتوجيه من السلطة، ابلتشاور  يشري كذكل -13 اإ

 أ دانه؛ 14مع الإدارة العراقية املؤقتة، لل غراض املبينة يف الفقرة 

عىل وجوب اس تخدام صندوق التمنية للعراق عىل حنو شفاف لتلبية الاحتيادات  يشدد -14

صلح الهيالك ال ساس ية للعراق، ومواصةل نزع  عادة بناء الاقتصاد واإ الإنسانية للشعب العرايق، ومن أ دل اإ

سلح العراق، وتغطية تاكليف الإدارة العراقية املدنية، ولل غراض ال خرى اليت تعود ابلفاددة عىل شعب 

 العراق؛

ىل املؤسسات املالية ادلولية مساعدة شعب العراق يطلب -15 عادة بناء اقتصاده وتمنيته وتيسري  اإ يف اإ

ابس تعداد ادلادنني، مبا يف ذكل اندي  ويرحبتقدمي املساعدة من دانب جممتع املاحنني بنطاقه ال وسع، 

ىل حل ملشالك ادليون الس يادية للعراق؛  ابريس، الامتس التوصل اإ
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ىل ال مني العام أ ن يواصل، ابلتنس يق مع السلطة، مبارش  يطلب أ يضا -16 ة املسؤوليات املنوطة به اإ

آذار/مارس  28( املؤرخ 2003) 1472مبوجب قراري جملس ال من   24( املؤرخ 2003) 1476و 2003أ

، لفرتة س تة أ شهر عقب اختاذ هذا القرار، وأ ن يهنيي، يف غضون هذه الفرتة الزمنية، 2003نيسان/أ بريل 

، ”(الربانمج“ )“انمج النفط مقابل الغذاءلرب”عىل أ كرث حنو فعال من حيث التاكليف، العمليات اجلارية 

ىل  طار الربانمج اإ دارة أ ي نشاط متبق يف اإ عىل لك من صعيد املقر ويف امليدان، مع نقل املسؤولية عن اإ

 :السلطة، مبا يف ذكل اختاذ التدابري اللزمة التالية

رق للسلع املدن   ية ذات ال ولوية، كام )أ ( تيسري القيام يف أ قرب وقت ممكن ابلشحن والتسلمي املوث

حيددها ال مني العام واملمثلون اذلين يعيهنم، ابلتنس يق مع السلطة والإدارة العراقية املؤقتة، مبوجب عقود 

غاثة الإنسانية لشعب العراق، مبا يف  متت املوافقة علهيا وممو ة س بق أ ن أ برمهتا حكومة العراق السابقة، للإ

جر  اء تعديلت من حيث رشوط هذه العقود وخطاابت ادامتن لك ذكل، حسب الرضورة، التفاوض عىل اإ

 (؛2003) 1472)د( من القرار  4مهنا كام يرد يف الفقرة 

)ب( القيام، يف ضوء الرروف املتغرية، ابلتنس يق مع السلطة والإدارة العراقية املؤقتة، ابس تعراض  

ذا اكنت هذه العقود تتضمن أ صنافا تلزم  الفاددة النسبية للك عقد متت املوافقة عليه ومتويهل بغية حتديد ما اإ

جراء بشأ ن العقود اليت يتقرر أ ن  رداء اختاذ أ ي اإ عادة البناء، واإ لتلبية احتيادات شعب العراق الآن وأ ثناء اإ

فاددهتا موضع تساهل وخطاابت الدامتن املعنية حىت تصبح هناك حكومة للعراق ممثةل للشعب ومعرتف هبا 

ذا اكن ينبغي الوفاء هبذه العقود؛دوليا يف وضع يتيح ل   ها أ ن تقرر بنفسها ما اإ

ىل جملس ال من يف غضون   يوما من اختـاذ هذا القرار، يك  21)ج( تقدمي مزيانية تشغيل تقديرية اإ

يس تعرضها جملس ال من وينرر فهيا، وذكل عىل أ ساس ال موال اجملنبة ابلفعل يف احلساب املنشأ  معل 

 :، حتدد1995نيسان/أ بريل  14( املؤرخ 1995) 986ار )د( من القر  8ابلفقرة 

مجيع التاكليف املعروفة واملتوقعة لل مم املتحدة اللزمة لكفا ة مواصةل الاضطلع ابل نشطة  ’1‘

املرتبطة بتنفيذ هذا القرار، مبا يف ذكل مصاريف التشغيل واملصاريف الإدارية املرتبطة بواكلت وبرامج ال مم 

 صةل املسؤو ة عن تنفيذ الربانمج يف املقر ويف امليدان عىل السواء؛املتحدة ذات ال

هناء الربانمج؛ ’2‘  ومجيع التاكليف املعروفة واملتوقعة املرتبطة ابإ
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ومجيع التاكليف املعروفة واملتوقعة املرتبطة ابس تعادة أ موال حكومة العراق اليت قدمهتا دول  ’3‘

لب يف ال ىل ال مني العام كام طم  (؛1992) 778من القرار  1فقرة أ عضاء اإ

ومجيع التاكليف املعروفة واملتوقعة املرتبطة ابملمثل اخلاص واملمثل املؤهل لل مني العام اخملتار  ’4‘

للعمل يف اجمللس ادلويل للمشورة واملراقبة، ملدة ال شهر الس تة احملددة أ عله، عىل أ ن تتحمل ال مم املتحدة 

 هذه التاكليف بعد ذكل؛

( يف حساب 1995) 986)ب( من القرار  8)أ ( و  8مج احلساابت املنشأ ة معل ابلفقرتني )د( د 

 واحد؛

هناء الربانمج، مبا يف ذكل التفاوض، بأ كرث الطرق   )هـ( الوفاء جبميع الالزتامات املتبقية املتصةل ابإ

نشأ ة معل فعالية من حيث التاكليف، عىل أ ي مدفوعات تسوية يلزم دفعها من حساابت الضامن امل 

(، مع ال طراف اليت دخلت من قبل يف التـزامات 1995) 986)ب( من القرار  8)أ ( و  8ابلفقرتني 

طار الربانمج، والقيام، ابلتنس يق مع السلطة والإدارة العراقية املؤقتة، بتحديد  تعاقدية مع ال مني العام يف اإ

طار احلساابت اليت الوضع املس تقبيل للعقود اليت أ برمهتا ال مم املتحدة وواكل ت ال مم املتحدة ذات الصةل يف اإ

 (؛1995) 986)د( من القرار  8)ب( و  8أعنشئت معل ابلفقرتني 

هناء الربانمج، توضع ابلتنس يق  30)و( تقدمي اسرتاتيجية شامةل جمللس ال من، يف غضون   يوما من اإ

ىل تسلمي مج  يع الواثدق ذات الصةل ونقل لك مسؤولية الوثيق مع السلطة والإدارة العراقية املؤقتة تؤدي اإ

 تشغيلية عن الربانمج للسلطة؛

ىل صندوق التمنية للعراق بليون  يطلب -17 ىل ال مني العام أ ن حيّولل يف أ قرب وقت ممكن اإ كذكل اإ

 )أ ( 8دولر من دولرات الولايت املتحدة من ال موال غري املرتبط هبا يف احلساابت املنشأ ة معل ابلفقرتني 

ىل ال مني 1995) 986)ب( من القرار  8و  (، وأ ن يعيد أ موال حكومة العراق اليت قدمهتا دول أ عضاء اإ

ىل صندوق التمنية للعراق يف  ويقرر(، 1992) 778من القرار  1العام عىل حنو ما تقتضيه الفقرة  ل اإ أ ن حتور

 8)ب( و 8)أ ( و 8 ابلفقرتني أ قرب وقت ممكــن مجيع ال موال الفادضة يف حساابت الضامن املنشأ ة معل

(، بعد خصم مجيع مصاريف ال مم املتحدة ذات الصةل املرتبطة بشحن 1995) 986)و( من القرار  8)د( و

لها الربانمج اجملمةل يف الفقرة  )ج( أ عله، مبا يف ذكل الالزتامات  16العقود املأ ذون هبا، والتاكليف اليت حتمــر

 املتبقية؛
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عتبارا من اعامتد هذا القرار املهام املرتبطة بأ نشطة املراقبة والرصد اليت يضطلع هبا أ ن يهنيي ا يقرر -18

طار الربانمج، مبا يف ذكل رصد تصدير النفط واملنتجات النفطية من العراق؛  ال مني العام يف اإ

هناء اللجنة املنشأ ة معل ابلفقرة  يقرر -19 لس تة ( يف ختام فرتة ال شهر ا1990) 661من القرار  6اإ

لهيم يف الفقرة  16املطلوبة يف الفقرة   أ دانه؛ 23أ عله ويقرر كذكل أ ن حتدد اللجنة ال فراد والكياانت املشار اإ

أ ن تكون مجيع صادرات العراق من مبيعات النفط واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي  يقرر -20

ة الساددة، وأ ن يتوىل مراجعة حساابهتا عقب اترخي اختاذ هذا القرار متفقة مع أ فضل ممارسات السوق ادلولي

ليه يف الفقرة   12حماس بون معوميون مس تقلون مسؤولون أ مام اجمللس ادلويل للمشورة واملراقبة املشار اإ

أ ن تودع مجيع العاددات الآتية من تكل املبيعات، ابس تثناء ما  ويقرر كذكلأ عله من أ دل كفا ة الشفافية، 

ىل أ ن يمت حسب ال صول تشكيل  21هو منصوص عليه يف الفقرة  أ دانه، يف صندوق التمنية للعراق اإ

 حكومة عراقية ممثةل للشعب معرتف هبا؛

لهيا يف الفقرة  5أ ن تودع نس بة  يقرر كذكل -21 أ عله يف صندوق  20يف املادة من العاددات املشار اإ

وأ ن يكون هذا املطلب ملزما ( والقرارات اللحقة ذات الصةل، 1991) 687التعويضات املنشأ  وفقا للقرار 

ة حسب ال صول وأ ي خلـف لها، ما مل تقرر خلف  حلكومة العراق املمثةل للشعب املعرتف هبا دوليا املشلكر

دارة صندوق ال مم املتحدة للتعويضات،  ذكل حكومة العراق املمثةل للشعب املعرتف هبا دوليا، وجملس اإ

 دفوعات يف صندوق التعويضات؛ممارسة منه لسلطته عىل طرق كفا ة تسديد امل

نشاء حكومة عراقية ممثةل للشعب معرتف هبا دوليا واس تصواب الإجناز العادل  يلحظ -22 أ مهية اإ

لهيا يف الفقرة  اكنون ال ول/ديسمرب  31أ عله، ويقرر كذكل أ نه حىت  15لإعادة هيلكة ديون العراق املشار اإ

يات النفط واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي اليت منشؤها ، ما مل يقرر اجمللس خلف ذكل، تمتتع مك 2007

ىل املشرتي ال صيل، ابحلصانة من ادلعاوى القانونية ضدها ول ختضع ل ي  ىل أ ن تنتقل ملكيهتا اإ العراق، اإ

طار النرام  شلك من أ شاكل احلجز أ و التحفظ أ و التنفيذ وأ ن تتخذ مجيع ادلول ما يلزم من خطوات يف اإ

يل للك مهنا لضامن هذه امحلاية وأ ن تمتتع العاددات والالزتامات الناش ئة من بيعها، فضل عن القانوين احمل

صندوق التمنية للعراق، ابمتيازات وحصاانت تعادل ما تمتتع به ال مم املتحدة عدا أ ن الامتيازات واحلصاانت 

جراء قانوين يلزم فيه اللجوء  ىل هذه العاددات أ و الالزتامات املذكورة أ عله لن تنطبق فامي يتعلق بأ ي اإ اإ
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للوفاء مبسؤوليته عن أ رضار تفرض فامي يتصل حبادث بي ي حيدث بعد اترخي اختاذ هذا القرار، مبا يف ذكل 

 الانساكب النفطي؛

 :أ ن تقوم مجيع ادلول ال عضاء اليت يودد هبا يقرر -23

عراق السابقة أ و الهيئات )أ ( أ موال أ و أ صول مالية أ خرى أ و موارد اقتصادية مكل حلكومة ال 

 احلكومية أ و املؤسسات أ و الواكلت التابعة لها، املوجودة خارج العراق يف اترخي اختاذ هذا القرار، أ و

)ب( أ موال أ و أ صول مالية أ خرى أ و موارد اقتصادية أعخرجت من العراق أ و حصل علهيا صدام  

أ فراد أ رسمه ال قربـون، مبا يف ذكل الكياانت اليت حسني أ و مسؤولون كبار غريه يف النرام العرايق السابق و 

ميتلكها أ و يس يطر علهيا، بصورة مبارشة أ و غري مبارشة، هؤلء ال شخاص أ و أ شخاص يترصفون ابلنيابة 

 عهنم أ و بتوجيه مهنم،

بطاء، وأ ن تعمل عىل  بتجميد تكل ال موال أ و ال صول املالية ال خرى أ و املوارد الاقتصادية، دون اإ

ىل صندوق التمنية للعراق، ما مل تكن تكل ال موال أ و ال صول املالية ال خرى أ و املوارد الفو  ر عىل نقلها اإ

داري أ و حتكميي، عىل أ ن يكون مفهوما أ نـه جيوز  الاقتصادية يه ذاهتا موضوع جحـز أ و قرار قضايئ أ و اإ

تكل ال موال أ و ال صول املالية ال خرى توجيه املطالبات اليت يقدهما ال فراد أ و الكياانت غري احلكومية بشأ ن 

ج بطريقة أ خرى؛  ىل حكومة العراق املمثةل للشعب املعرتف هبا دوليا، ما مل تعالــم أ ن تمتتع مجيع  ويقرر كذكلاإ

تكل ال موال أ و ال صول املالية ال خرى أ و املوارد الاقتصادية بنفس الامتيازات واحلصاانت وأ شاكل امحلاية 

 ؛22الفقرة  املنصوص علهيا يف

ىل اجمللس عىل فرتات منترمة عن معل املمثل اخلاص  يطلب -24 ىل ال مني العام أ ن يقدم تقريرا اإ اإ

اململكة املتحدة لربيطانيا  ويشجعفامي يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعن معل اجمللس ادلويل للمشورة واملراقبة 

بلغ اجمللس علـى فتـرات منترمـة جبهودهام العرمى وأ يرلندا الشاملية والولايت املتحدة ال مريكية ع ىل اإ

 املبذو ة مبوجب هذا القرار؛

أ ن يس تعرض تنفيذ هذا القرار يف غضون اثين عرش شهرا من اختاذه وأ ن ينرـر يف  يقرر  -25

 اخلطوات ال خرى اليت قد يلزم اختاذها؛

قلميية أ ن تسامه  يطلب -26 ىل ادلول ال عضاء واملنرامت ادلولية والإ  يف تنفيذ هذا القرار؛اإ

 أ ن يبقي هذه املسأ  ة قيد نرره. يقرر - 27
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 (2015) 2199قرار جملس ال من رمق 

 2015ش باط/فرباير  12املعقودة يف  7379اذلي اختذه جملس ال من يف دلس ته 

ن جملس ال من،  اإ

ذ يؤكد من دديد مسؤوليته الرديس ية عن صون السلم وال من ادلوليني، وفقا مليثاق ال    مم املتحدة،اإ

ذ يؤكد من دديد أ ن الإرهاب جبميع أ شاكهل ومراهره ميثل أ حد أ شّد ال خطار اليت هتدد السلم  واإ

جرايم ل ميكن تربيره بغض النرر عن دوافعه، وبرصف  رهايب هو معٌل اإ وال من ادلوليني وأ ن أ ي معل اإ

 النرر عن توقيته أ و هوية مرتكبيه،

ذ يؤكد من دديد رضورة أ ن تمت جب  ميع الوسادل، وفقا مليثاق ال مم املتحدة والقانون ادلويل، مبا يف واإ

ذكل ما ينطبق من أ حاكم القانون ادلويل حلقوق الإنسان والقانون ادلويل للجئني والقانون الإنساين 

د السلم وال من ادلوليني من جراء ال عامل الإرهابية، ويشدد يف هذا  ادلويل، ماكحفة ال خطار اليت هتّدل

 صدد عىل ادلور الهام اذلي تقوم به ال مم املتحدة يف قيادة هذه اجلهود وتنس يقها،ال

ذ يشدد عىل أ ن اجلزاءات تشلك مبوجب ميثاق ال مم املتحدة أ داة هامة من أ دوات صون السلم  واإ

رارات ذات وال من ادلوليني واس تعادهتام مبا يف ذكل ماكحفة الإرهاب، ويؤكد أ مهية التنفيذ الرسيع والفعال للق

(، بوصفها أ دوات رديس ية حملاربة 2011) 1989( و1999) 1267الصةل، ول س امي قراري جملس ال من 

 الإرهاب،

ىل قراراته  ذ يشري اإ ( 2014) 2170( و2014) 2161( و2011) 1989( و1999) 1267واإ

ىل بيانيه الرداس يني املؤرخني 2014) 2178و ، 2014/نومفرب ترشين الثاين 19و 2014متوز/يوليه  28( واإ

ضافية من أ دل تعطيل جتارة النفط اليت يقوم هبا  مبا يف ذكل ما أ بداه من عزم عىل النرر يف اختاذ تدابري اإ

لك من تنرمي ادلو ة الإسلمية يف العراق والشام )املعروف أ يضا ابمس تنرمي داعش( وجهبة النرصة وسائر 

ات وكياانت، بوصفها مصدرا من مصادر متويل ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسس

 الإرهاب،
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ذ يسمّل بأ مهية ادلور اذلي تؤديه اجلزاءات املالية يف تعطيل أ نشطة تنرمي داعش وجهبة النرصة  واإ

وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت، ويشدد أ يضا عىل رضورة اتباع 

يجيات املتعددة ال طراف والإجراءات اليت تتخذها ادلول ال عضاء عىل هنج شامل جيمع بني الاسرتات 

 الصعيد الوطين، لتعطيل أ نشطة تنرمي داعش وجهبة النرصة تعطيل اكمل،

ذ يعيد تأ كيد اس تقلل مجهورية العراق وامجلهورية العربية السورية وس يادهتام ووحدهتام وسلمة  واإ

ذ يعيد كذكل تأ كيد مقاصد  ميثاق ال مم املتحدة ومبادده، أ راضهيام، واإ

ذ يؤكد من دديد أ يضا أ نه ل ميكن ول ينبغي ربط الإرهاب بأ ي دين أ و دنس ية أ و حضارة،   واإ

ل ابتباع هنج يتسم ابملثابرة والشمول يقوم عىل مشاركة  ذ يشدد عىل أ نه ل ميكن دحر الإرهاب اإ واإ

ضعافها وعزلها وشّلل مجيع ادلول واملنرامت ادلولية والإقلميية وتعاوهنا بف عالية يف منع الهتديدات الإرهابية واإ

 حركهتا،

ذ يعرب يف هذا الصدد عن تقديره العميق لقرار دامعة ادلول العربية  أ يلول/سبمترب  7) 7804واإ

( وبيان فرقة العمل املعنية ابلإجراءات املالية بشأ ن ماكحفة 2014أ يلول/سبمترب  15( وبيان ابريس )2014

علن املنامة بشأ ن ماكحفة متويل الإرهاب )2014ترشين ال ول/أ كتوبر  24 داعش )متويل تنرمي  9( واإ

 (،2014ترشين الثاين/نومفرب 

ذ يؤكد من دديد قراره  (، ول س امي ما اقتضاه من وجوب قيام مجيع ادلول مبنع ومقع 2001) 1373واإ

ىل متويل ال عامل الإرهابية، والامتناع عن تقدمي أ ي شلك من أ شاكل  ادلمع، الرصحي أ و الضمـين، اإ

الكياانت أ و ال شخاص الضالعني يف ال عامل الإرهابية، ويشمل ذكل وضع حد لعملية جتنيد أ عضاء امجلاعات 

 الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيني ابلسلح،

ىل بناء قدرات ادلول ال عضاء عىل ماكحفة الإرهاب ومتويل الإرهابيني ذ يسمّل ابحلادة املاسة اإ  ،واإ

ذ يعرب جمددا عن ابلغ القلق ل ن حقول النفط وما يتصل هبا من هيالك أ ساس ية، فضل عن  واإ

الهيالك ال ساس ية ال خرى مثل السدود وحمطات توليد الكهرابء اخلاضعة لس يطرة تنرمي داعش وجهبة 

جزءا كبريا من  النرصة وسائر ما حيمتل ارتباطه بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت، تدرُّ 

ىل دانب معليات الابزتاز والتربعات ال جنبية اخلاصة، ومبالغ الفدية املدفوعة يف  دخل هذه امجلاعات، اإ
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حالت الاختطاف وال موال املرسوقة من ال رايض اليت تس يطر علهيا، اليت تدمع اجلهود اليت تبذلها يف 

  تنرمي الهجامت الإرهابية وتنفيذها،جتنيد ال فراد وتعّزلز قدرهتا، من حيث العمليات، عىل

ذ يدين بأ شد العبارات اختطاف النساء وال طفال، ويعرب عن خسطه ملا يتعرضون هل من  واإ

اس تغلل واعتداء، مبا يف ذكل ما يرتكبه تنرمي داعش وجهبة النرصة وما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد 

ء دنيس وزواج قرسي، وحيث مجيع اجلهات من وجامعات ومؤسسات وكياانت ضدمه من اغتصاب واعتدا

ادلول من غري ادلول اليت تتوفر دلهيا ال د ة عىل ذكل أ ن تطلع علهيا اجمللس، فضل عن أ ي معلومات تفيد 

 بأ ن الإجتار ابلبرش قد يدمع مرتكيب هذه ال عامل من الناحية املالية،

ذ يؤكد من دديد الزتام ادلول ال عضاء ابلقيام دومنا تأ   خري بتجميد ال موال وأ ي أ صول مالية أ و واإ

رهابية، أ و حياولون ارتاكهبا، أ و يشاركون يف ارتاكهبا أ و  موارد اقتصادية لل شخاص اذلين يرتكبون أ عامل اإ

يسهلون ارتاكهبا؛ أ و للكياانت اليت ميتلكها أ و يتحمك فهيا بصورة مبارشة أ و غري مبارشة هؤلء ال شخاص؛ 

يعملون حلساب هؤلء ال شخاص والكياانت، أ و بتوجيه مهنم، مبا يف ذكل أ و ل ي أ شخاص وكياانت 

ال موال املس متدة من املمتلاكت اليت ميتلكها أ و يتحمك هبا بصورة مبارشة أ و غري مبارشة هؤلء ال شخاص 

 وما يرتبط هبم من أ شخاص وكياانت أ و ال موال اليت تدرُّها هذه املمتلاكت،

ات زاء اإ ذ يعرب عن قلقه اإ حة املوارد الاقتصادية مثل النفط ومنتجاته ووحدات املصايف وما يتصل واإ

هبا من مواد، واملوارد الطبيعية ال خرى مبا يف ذكل املعادن المثينة مثل اذلهب والفضة والنحاس واملاس وأ ي 

ت أ صول أ خرى، لتنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسا

وكياانت، ويلحظ أ ن التجارة املبارشة أ و غري املبارشة يف هذه املواد مع تنرمي داعش وجهبة النرصة ميكن 

 (،2014) 2161أ ن يشلك انهتااك لللزتامات املفروضة مبوجب القرار 

رهابية أ و التخطيط أ و ذ يذكّلر مجيع ادلول ابلزتاهما بكفا ة تقدمي أ ي خشص يشارك يف متويل أ عامل اإ  واإ

ىل العدا ة،  الإعداد لها أ و ارتاكهبا أ و دمعها اإ

ذ يؤكد من دديد قراره  ىل أ ن مبالغ الفدية اليت تدفع للجامعات 2014) 2133واإ (، ويشري مرة أ خرى اإ

الإرهابية تشلك أ حد مصادر ادلخل اليت تدمع اجلهود اليت تبذلها تكل امجلاعات لتجنيد ال فراد، وتعزز 

عىل تنرمي الهجامت الإرهابية وتنفيذها، وتشلك حافزا عىل ارتاكب حوادث  قدرهتا، من حيث العمليات،

 الاختطاف طلبا للفدية يف املس تقبل؛



363
 

زاء تزايد قيام الإرهابيني ومؤيدهيم، يف س ياق انتشار العوملة ابجملمتعات،  ذ يعرب عن القلق اإ واإ

امي ش بكة الإنرتنت، يف تيسري ابس تعامل التكنولوجيات اجلديدة يف جمال املعلومات والتصالت، ل س 

رهابية وجتنيد مرتكبهيا ومتويلها  ال عامل الإرهابية، وكذكل اس تعاملها يف التحريض عىل ارتاكب أ عامل اإ

 والتخطيط لها،

زاء زايدة حوادث اختطاف ال شخاص وقتل الرهائن عىل يد تنرمي  ذ يعرب عن ابلغ القلق اإ واإ

آفة تؤثر عىل البرشية مجعاء وعىل داعش، ويدين تكل اجلرامئ النكراء واجلب انة اليت تدل عىل أ ن الإرهاب أ

 البرش أ مجعني من اكفة املناطق وال داين أ و املعتقدات،

ذ يرحب بتقرير فريق ادلمع التحلييل ورصد اجلزاءات بشأ ن جهبة النرصة وتنرمي داعش، املنشور  واإ

ذ حييط علام مبا تضمنه 2014ترشين الثاين/نومفرب  14يف   من توصيات،، واإ

ذ يلحظ مع القلق اس مترار الهتديد اذلي يشلكه لك من تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما  واإ

يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت عىل السلم وال من ادلوليني ويؤكد من دديد 

 تصمميه عىل التصدي مجليع جوانب ذكل الهتديد،

ذ يترصف مبوجب الفصل   السابع من ميثاق ال مم املتحدة،واإ

 جتارة النفط

يدين مبارشة أ ي أ عامل جتارية عىل حنو مبارش أ و غري مبارش، ول س امي التجارة يف النفط  -1

واملش تقات النفطية، ووحدات املصايف واملواد ذات الصةل، مبشاركة تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما 

مجلاعات واملؤسسات والكياانت اليت عينهتا اللجنة املنشأ ة معل ابلقرارين يرتبط بتنرمي القاعدة من ال فراد وا

( بوصفها مرتبطة بتنرمي القاعدة، ويكرر التأ كيد عىل أ ن مبارشة تكل 2011) 1989( و1999) 1267

ىل قيام الل  جنة ال عامل ميكن أ ن تعترب مبثابة دمع لهؤلء ال فراد وامجلاعات واملؤسسات والكياانت وقد تؤدي اإ

دراج املزيد من اجلهات يف القامئة؛  ابإ

اتحة 2014) 2161يؤكد من دديد أ ن مجيع ادلول ملزمة مبوجب القرار  -2 ( بأ ن تكفل عدم اإ

مواطنهيا واملقميني يف أ راضهيا أ صول أ و موارد اقتصادية، بصورة مبارشة أ و غري مبارشة، لتنرمي داعش 

ىل أ ن هذا وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعد ة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت؛ ويشري اإ
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رة  الالزتام ينطبق عىل املعاملت التجارية املبارشة وغري املبارشة يف النفط واملنتجات النفطية املكرر

 ووحدات املصايف واملواد ذات الصةل؛

بطاء بتجميد ( ابلقيام دو 2014) 2161يؤكد من دديد أ ن مجيع ادلول ملزمة مبوجب القرار  -3 ن اإ

ىل تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما  ال موال وغريها من ال صول املالية أ و املوارد الاقتصادية اليت تعود اإ

يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت، مبا يف ذكل ال موال املتأ تية من ممتلاكت تعود 

ىل أ فراد يترصفون نيابة عهنا أ و ملكيهتا أ و يعود الترصف فهيا، بصورة مبارش  لهيا أ و اإ ة أ و غري مبارشة، اإ

 بتوجيه مهنا؛

اتحة أ ي أ موال أ و 2014) 2161يؤكد من دديد أ ن ادلول ملزمة مبوجب القرار  -4 ( بكفا ة عدم اإ

أ صول مالية أ و موارد اقتصادية أ خرى، بصورة مبارشة أ و غري مبارشة، عن طريق رعاايها أ و أ ي أ شخاص 

 أ راضهيا، لصاحل تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات موجودين يف

 ومؤسسات وكياانت؛

ىل أ ن ال موال وال صول املالية أ و املوارد الاقتصادية ال خرى املتاحة ل فراد أ و كياانت  -5 يشري اإ

لكياانت دامئا بصورة مبارشة، ويشري علوة عىل مدردني يف القامئة أ و لفاددهتم ل ميلكها هؤلء ال فراد أ و ا

ىل احامتل أ ل تكون املمتلاكت اليت  ىل أ نه ينبغي لدلول، دلى حتديد هذه ال موال والفوادد، أ ن تتنبه اإ ذكل اإ

 حتوزها ال طراف املدردة يف القامئة أ و تتحمك هبا بصورة غري مبارشة ظاهرة يف احلال؛

شمل النفط واملنتجات النفطية ووحدات املصايف واملواد ذات يؤكد أ ن املوارد الاقتصادية ت  -6

الصةل، وغريها من املوارد الطبيعية، وأ ي أ صول أ خرى ليست أ موالا ولكن ميكن اس تخداهما للحصول عىل 

 أ موال أ و سلع أ و خدمات؛

بطاء 2014) 2161يشدد ابلتايل عىل رضورة قيام ادلول، مبقتىض قرار جملس ال من  -7 (، دون اإ

جميد ال موال وغريها من ال صول املالية واملوارد الاقتصادية، مبا يف ذكل النفط واملنتجات النفطية، بت 

ووحدات املصايف واملواد ذات الصةل، وغريها من املوارد الطبيعية، اليت تعود ملكيهتا أ و يعود الترصف فهيا 

ىل تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من  أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت، أ و اإ

ىل أ فراد يترصفون نيابة عهنا أ و بتوجيه مهنا، فضل عن أ ي أ موال أ و فوادد قابةل للتداول تتأ ىت من هذه  اإ

 املوارد الاقتصادية؛
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يسمّل برضورة اختاذ التدابري اللزمة ملنع ومقع متويل الإرهاب والإرهابيني واملنرامت الإرهابية، مبا يف  -8

نتاج اخملدرات وسلدفها ذ كل المتويل ابس تخدام العاددات املتأ تية من اجلرمية املنرمة، وبوسادل مهنا اإ

 الكمييادية والاجتار هبا عىل حنو غري مرشوع؛ وبأ مهية مواصةل التعاون ادلويل حتقيقا لهذه الغاية؛

اتحة أ ي أ موال أ و أ صول مالية -9 أ و موارد اقتصادية  يشدد عىل أ ن ادلول ملزمة بأ ن تكفل عدم اإ

أ خرى، بصورة مبارشة أ و غري مبارشة، عن طريق رعاايها أ و أ ي أ شخاص موجودين يف أ راضهيا، مبا يف 

ذكل النفط واملنتجات النفطية ووحدات املصايف واملواد ذات الصةل واملوارد الاقتصادية ال خرى اليت مت 

ةل أ و خلف ذكل لصاحل  تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط حتديدها عىل أ هنا موهجة أ و حمصر

بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت، فضل عن أ ي أ موال أ و فوادد قابةل للتداول تتأ ىت 

 من هذه املوارد الاقتصادية؛

يعرب عن القلق ل ن املركبات، مبا يف ذكل الطائرات والس يارات والشاحنات وانقلت النفط  -10

لهيا حيث ينشط تنرمي داعش وجهبة النرصة أ و سائر ما يرتبط املتوهجة  من مناطق يف سوراي والعراق أ و اإ

بتنرمي القاعدة من جامعات ومؤسسات وكياانت ميكن أ ن تس تخدهما هذه الكياانت أ و أ ن تس تخدم نيابة 

قدية وال صناف عهنا لنقل النفط واملنتجات النفطية، ووحدات املصايف واملواد ذات الصةل، واملبالغ الن

النفيسة ال خرى مبا يف ذكل املوارد الطبيعية مثل املعادن المثينة اكذلهب والفضة والنحاس واملاس، فضل 

عن احلبوب واملاش ية والآلت وال هجزة الإلكرتونية والسجائر لبيعها يف ال سواق ادلولية، أ و مقايضهتا 

ىل انهتاك جتميد ال صول أ و احلرر املفروض ابل سلحة، أ و لس تخداهما بطرق أ خرى من شأ هنا أ ن تؤ  دي اإ

(، وحيث ادلول ال عضاء عىل اختاذ اخلطوات 2014) 2161من القرار  1عىل توريد ال سلحة يف الفقرة 

ىل انهتاك جتميد  املناس بة وفقا ل حاكم القانون ادلويل ملنع وتعطيل ال نشطة اليت من شأ هنا أ ن تؤدي اإ

 (؛2014) 2161من القرار  1د ال هداف يف الفقرة ال صول أ و حرر ال سلحة احملد

رهابية أ و  -11 يؤكد من دديد أ ن عىل مجيع ادلول كفا ة تقدمي أ ي خشص يشارك يف متويل أ عامل اإ

دراج ال عامل الإرهابية يف القوانني  ىل العدا ة وكفا ة اإ التخطيط أ و الإعداد لها أ و ارتاكهبا أ و دمعها اإ

جرامئ خطرية وكفا ة أ ن تعكس العقوابت عىل النحو الواجب جسامة تكل والترشيعات احمللية بوصفها 

ال عامل الإرهابية، ويشدد عىل أ نه ميكن تقدمي هذا ادلمع عن طريق الاجتار ابلنفط واملنتجات النفطية 
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رة، ووحدات املصايف واملواد ذات الصةل، مع تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي  املكرر

 عدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت؛القا

يوما  30يف غضون  1267/1989يقرر أ ن تبلغ ادلول ال عضاء اللجنة املنشأ ة معل ابلقرارين  -12

حبرر نقل النفط واملنتجات النفطية ووحدات املصايف واملواد ذات الصةل يف أ راضهيا من تنرمي داعش أ و 

لهيام، ويدعو ادلول ال   بلغ اللجنة بنتيجة الإجراءات املتخذة ضد ال فراد جهبة النرصة أ و اإ ىل اإ عضاء اإ

 والكياانت نتيجة لهذه ال نشطة؛

ىل اللجنة طلبات ليك تدرج يف القامئة أ سامء ال فراد  -13 يشجع ادلول ال عضاء عىل أ ن تقدم اإ

ئر ما يرتبط والكياانت املنخرطة يف ال نشطة املتصةل بتجارة النفط مع تنرمي داعش وجهبة النرصة وسا

ىل اللجنة املعنية ابجلزاءات  وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت ويوعز اإ

أ ن تنرر عىل الفور يف حتديد أ سامء  1267/1989املفروضة عىل تنرمي القاعدة املنشأ ة معل ابلقرارين 

النفط مع تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما  ال فراد والكياانت املنخرطني يف ال نشطة املتصةل بتجارة

 يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت؛

هييب ابدلول ال عضاء أ ن حتسن التعاون ادلويل والإقلميي ودون الإقلميي، وذكل بس بل مهنا  -14

داعش وجهبة النرصة، تعزيز تبادل املعلومات بغرض حتديد طرق الهتريب اليت يس تخدهما لك من تنرمي 

وأ ن تنرر يف تقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات ملساعدة ادلول ال عضاء ال خرى عىل ماكحفة هتريب 

النفط واملنتجات النفطية، ووحدات املصايف واملواد ذات الصةل، عىل يد تنرمي داعش وجهبة النرصة 

 سسات أ و كياانت؛وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات أ و مؤ 

 الرتاث الثقايف

ض هل الرتاث الثقايف يف العراق وسوراي ل س امي عىل يد تنرمي داعش  -15  يدين التدمري اذلي تعرر

وجهبة النرصة، سواء أ اكن هذا التدمري عرضيا أ و متعمدا، ول س امي فامي يتعلق ابلتدمري اذلي اس هتدف 

 املواقع واملمتلاكت ادلينية؛

القلق أ ن تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد  يلحظ مع -16

يرادات من مبارشة أ عامل هنب وهتريب الرتاث الثقايف مبختلف  وجامعات ومؤسسات وكياانت حتصل عىل اإ

يف أ نواعه، بصورة مبارشة أ و غري مبارشة، من مواقع أ ثرية ومتاحف ومكتبات وحمفوظات وغريها من املواقع 
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العراق وسوراي، تس تخدم يف دمع هجود التجنيد اليت تضطلع هبا وتعزز قدرهتا، من حيث العمليات، عىل 

 تنرمي الهجامت الإرهابية وتنفيذها؛

(، ويقرر أ ن تتخذ مجيع ادلول 2003) 1483من القرار  7يؤكد من دديد ما قرره يف الفقرة  -17

متلاكت الثقافية العراقية والسورية وسائر ال صناف ذات ال مهية ال عضاء التدابري املناس بة ملنع الاجتار ابمل 

 6ال ثرية والتارخيية والثقافية والعلمية النادرة وادلينية اليت نقلت بصورة غري قانونية من العراق منذ 

آب/أ غسطس  آذار/مارس  15ومن سوراي منذ  1990أ ، بس بل مهنا حرر التجارة عرب احلدود يف 2011أ

ىل الشعبني العرايق والسوري ويدعو منرمة ال مم هذه ال صناف،  مما يتيح يف هناية املطاف عودهتا الآمنة اإ

ىل تقدمي  املتحدة للرتبية والعمل والثقافة، واملنرمة ادلولية للرشطة اجلنادية، واملنرامت ادلولية ال خرى اإ

 املساعدة، حسب الاقتضاء، يف تنفيذ هذه الفقرة؛

 تربعات اخلارجيةالاختطاف طلبا للفدية وال 

دانته حلوادث اختطاف ال شخاص وأ خذ الرهائن اليت يرتكهبا لك من تنرمي  -18 يؤكد من دديد اإ

داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت ل ي غرض 

ه منع أ عامل اختطاف اكن ذكل، مبا يف ذكل مجع ال موال أ و كسب تنازلت س ياس ية، ويعرب عن عزم

آمنة دون دفع  طلق رساح الرهائن بصورة أ ال شخاص وأ خذ الرهائن اليت ترتكهبا امجلاعات الإرهابية وضامن اإ

 مبالغ عىل سبيل الفدية أ و تقدمي تنازلت س ياس ية، وفقا ل حاكم القانون ادلويل املنطبقة؛

( ترسي عىل دفع الفدايت 2014) 2161)أ ( من القرار  1يؤكد من دديد أ ن مقتضيات الفقرة  -19

فراد أ و امجلاعات أ و املؤسسات أ و الكياانت املدردني يف قامئة اجلزاءات املفروضة عىل تنرمي القاعدة،  لل 

بغض النرر عن كيفية دفع الفدية أ و اجلهة اليت تدفعها، ويشدد عىل أ ن هذا الالزتام ينطبق عىل تنرمي 

ل ال عضاء تشجيع الرشاكء من القطاع اخلاص عىل اعامتد أ و اتباع داعش وجهبة النرصة، وهييب جبميع ادلو 

املبادئ التوجهيية ذات الصةل واملامرسات اجليدة ملنع معليات الاختطاف الإرهابية والتصدي لها دون دفع 

 فدية؛

هييب جمددا جبميع ادلول ال عضاء أ ن تعمل عىل منع الإرهابيني من الاس تفادة بصورة مبارشة أ و  -20

طلق رساح غري  مبارشة من املدفوعات املقدمة عىل سبيل الفدية أ و من التنازلت الس ياس ية وضامن اإ
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آمنة، ويؤكد من دديد رضورة تعاون مجيع ادلول ال عضاء عىل حنو وثيق أ ثناء حوادث  الرهائن بصورة أ

 اختطاف ال شخاص وأ خذ الرهائن عىل يد امجلاعات الإرهابية؛

ىل تنرمي يعرب عن ابلغ قلقه اإ  -21 زاء التقارير اليت تفيد بأ ن التربعات اخلارجية ما زالت جتد سبيلها اإ

داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت، ويذكّر 

فرا د بأ مهية امتثال مجيع ادلول ال عضاء لوجوب عدم تقدمي رعاايها وأ ي أ شخاص داخل أ راضهيا تربعات لل 

 والكياانت اذلين حددهتم اللجنة أ و ملن يعملون نيابة عن كياانت حمددة أ و بتوجيه مهنا؛

يشدد عىل أ ن التربعات املقدمة من ال فراد والكياانت قد أ دت دورا يف ظهور تنرمي داعش  -22

اتحة دمع من هذا القبيل لهات ني امجلاعتني وجهبة النرصة وبقاهئام، وأ ن من واجب ادلول ال عضاء كفا ة عدم اإ

الإرهابيتني وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت من دانب مواطنهيا 

وال شخاص املوجودين يف أ راضهيا، وحيث ادلول ال عضاء عىل التصدي ذلكل بصورة مبارشة من خلل 

دف الرحب ومنرامهتا اخلريية لكفا ة عدم تعزيز يقرة النرام املايل ادلويل وابلعمل مع كياانهتا اليت ل تس هت

ىل تنرمي داعش وجهبة النرصة أ و سائر ما يرتبط  حتويل التدفقات املالية الواردة من التربعات اخلريية اإ

 بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات ومؤسسات وكياانت؛

 ال عامل املرصفية

سسات املالية داخل أ راضهيا حتول دون حيث ادلول ال عضاء عىل اختاذ تدابري للتأ كد من أ ن املؤ  -23

وصول تنرمي ادلو ة داعش وجهبة النرصة أ و سائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد أ و جامعات أ و 

ىل النرام املايل ادلويل؛  مؤسسات أ و كياانت اإ

 ال سلحة وال عتدة ذات الصةل

أ و غري مبارش بتوريد أ و بيع أ و نقل  يعيد تأ كيد قراره بأ ن تقوم ادلول مبنع القيام عىل حنو مبارش -24

ال سلحة وال عتدة املتصةل هبا باكفة أ نواعها، مبا يف ذكل ال سلحة واذلخرية واملركبات واملعدات العسكرية 

واملعدات ش به العسكرية وقطع الغيار للمعدات املذكورة سابقا، وبتقدمي املشورة الفنية أ و املساعدة أ و 

ىل تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ال فــــراد وامجلاعات التدريب فامي يتصل ابل نشط ة العسكريــــة اإ

واملؤسسات والكياانت املرتبطة بتنرمي القاعدة، انطلقا من أ راضهيا أ و بواسطـــة مواطنهيـــا خارج أ راضهيا أ و 

ىل هتيئة الس بل الكفيةل  ابس تخدام الطائرات أ و السفن اليت حتمل أ علهما؛ ويعيد تأ كيد دعواته ادلول اإ
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بتكثيف تبادل املعلومات عن العمليات املتعلقة ابلإجتار ابل سلحة والإرساع بوترية تبادل تكل املعلومات، 

 وتعزيز تنس يق اجلهود املبذو ة عىل لك من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي وادلويل؛

زاء انتشار ال سلحة وال عتدة ذات الصةل  -25 جبميع أ نواعها، وخباصة قذادف سطح يعرب عن قلقه اإ

ىل تنرمي داعش وجهبة النرصة وسائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامعات  - جو احملمو ة اإ

زاء ما قد يرتتب عليه من أ ثر عىل السلم وال من يف املنطقة وعىل الصعيد ادلويل،  ومؤسسات وكياانت، واإ

ىل ماكحفة الإرها  ب يف بعض احلالت؛وعرقةل اجلهود الرامية اإ

( منع ما قد يمت 2014) 2161)ج( من القرار  1يذكر ادلول ال عضاء ابلزتاهما معل ابلفقرة  -26

ىل ال فراد والكياانت  بصورة مبارشة أ و غري مبارشة من توريد ال سلحة وال عتدة ذات الصةل جبميع أ نواعها اإ

 نرصة؛املدردني يف القامئة، مبا يف ذكل تنرمي داعش وجهبة ال 

هييب جبميع ادلول النرر يف التدابري املناس بة ملنع نقل اكفة ال سلحة وال عتدة ذات الصةل جبميع  -27

ذا اكنت هناك أ س باب وجهية للشتباه يف حصول تنرمي  -أ نواعها، وخاصة قذادف سطح  جو احملمو ة، اإ

ات ومؤسسات وكياانت عىل هذه داعش أ و جهبة النرصة أ و سائر ما يرتبط بتنرمي القاعدة من أ فراد وجامع

 ال سلحة وال عتدة ذات الصةل؛

 جتميد ال صول

( ترسي عىل املوارد 2014) 2161من قرار جملس ال من  1يؤكد جمددا أ ن مقتضيات الفقرة  -28

املالية والاقتصادية جبميع أ نواعها، مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال ل احلرص، املوارد املس تخدمة يف توفري 

اس تضافة املواقع عىل ش بكة الإنرتنت أ و ما يتصل هبا من خدمات، اليت تمس تغل يف دمع تنرمي  خدمات

القاعدة، وغريه من املدردني عىل قامئة اجلزاءات املفروضة عىل ذكل التنرمي من أ فراد أ و جامعات أ و 

 مؤسسات أ و كياانت؛

 الإبلغ

ىل أ ن توايف اللجنة يف غضون  -29 يوما ابلتدابري اليت اختذهتا للمتثال  120يدعو ادلول ال عضاء اإ

 للتدابري املفروضة يف هذا القرار؛

يطلب من فريق رصد التحلييل ورصد اجلزاءات، ابلتعاون الوثيق مع سائر أ هجزة ال مم املتحدة  -30

بلغ اللجنة املنشأ ة معل ابلق جراء تقيمي ل ثر هذه التدابري اجلديدة واإ  1267رارين املعنية مباكحفة الإرهاب، اإ
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دراج الإبلغ عن أ ثر هذه التدابري اجلديدة يف  150( يف غضون 2011) 1989( و1999) يوما، ومن مث اإ

ىل اللجنة من أ دل تتبع التقدم احملرز يف تنفيذها، وحتديد العواقب غري املقصودة والتحدايت غري  تقاريرها اإ

دخال املزيد من التعديلت علهيا حسب الا ىل اللجنة املنشأ ة املتوقعة، وتسهيل اإ قتضاء، ويطلب كذكل اإ

طلع جملس ال من عىل ما يس تجد بشأ ن تنفيذ هذا 2011) 1989( و1999) 1267معل ابلقرارين  ( اإ

ليه عن حال مجمل أ عامل اللجنة وفريق الرصد؛ طار التقارير الشفوية ادلورية اليت تقدهما اإ  القرار يف اإ

بقاء املسأ  ة قيد نرره الفعيل -31  .يقرر اإ
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  بنرش التفاقية  2013سبمترب  11صادر يف  1.13.95ظهري رشيف رمق 

 176.............................................اخلاصة حبامية تراث الآاثر القدمية................. 1969ماي  6وروبية املوقعة بلندن يف ال  

  بنرش اتفاقية حامية  2013نومفرب  19صادر يف  1.13.112ظهري رشيف رمق 

 182.................................................................2005 أ كتوبر 20وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف، املوقعة بباريس يف 

  بنرش  2014مارس   6 صادر يف  1.09.141ظهري رشيف رمق 

 اخلاصة حبامية املمتلاكت   1954الربوتوكول الثاين لتفاقية لهاي لعام 

 205.........................................................................1999مارس    26الثقافية يف حا ة نزاع مسلح، املوقع بلهاي يف 

  42.15بتنفيذ القانون رمق  2016فرباير  3صادر يف  1.16.14ظهـري رشيف رمق  

 املوافق مبوجبه عىل اتفاقية املعهد ادلويل لتوحيد القانون اخلاص يونيدروا بشأ ن 

 أ و املصدرة بطرق غري مرشوعة، املعمتدة من قبل املمتلاكت الثقافية املرسوقة 

ىل  7املؤمتر ادلبلومايس املنعقد بروما من   228..................................................................................1995يونيو  24اإ

  2003ماي  12صادر يف  1.03.59ظهري رشيف رمق 

 143........................................تعلق حبامية واس تصلح البيئة...........................................امل  11.03بتنفيذ القانون رمق 

  ( بنرش 2003ديسمرب  4) 1424شوال  9صادر يف  1.02.132ظهري رشيف رمق 

 265........................................................2000ديسمرب  12اتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة اجلرمية املنرمة املوقعة ببالريمو يف 

 

 تجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافيةاإل  ملكافحة الوطني القانوين اإلطار

  22.80يتضمن ال مر بتنفيذ القانون رمق  1980دجنرب  25بتارخي  1.80.341ظهري رشيف رمق  

 288............................ية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية والعادايت......املتعلق ابحملافرة عىل املباين التارخي 

  املتعلق  22.80بتطبيق القانون رمق  1981أ كتوبر  22صادر يف  2.82.25مرسوم رمق 

 ابحملافرة عىل املباين التارخيية واملناظر والكتاابت املنقوشة والتحف الفنية والعادايت 

 307................................................1980دجنرب  25بتارخي  1.80.341تضمن ال مر بتنفيذه الرهري الرشيف رمق امل 
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  بتنفيذ  2011أ بريل  18صادر يف  1.10.21ظهري رشيف رمق 

حداث "املؤسسة الوطنية للمتاحف"............... 01.09القانون رمق   320.................................................القايض ابإ

  حداث اللجنة املغربية للتارخي العسكري... 2000ماي  3صادر يف   1.99.266ظهري رشيف رمق  329........................ابإ

  332...........................بتحديد اختصاصات وتنرمي وزارة الثقافة..... 2006نومفرب  10صادر يف  2.06.328مرسوم رمق 

  1995يناير  31صادر يف  2.94.619مرسوم رمق  

حداث وتنرمي املتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية...........................  339...................................................ابإ

  حامية املمتلاكت الثقافية يف ظهري رشيف رمق 

 342.............................................................................عة القانون اجلنايئ..........ابملصادقة عىل مجمو  1.59.413

  حامية املمتلاكت الثقافية يف مدونة امجلارك والرضادب غري املبارشة املصادق علهيا ابلرهري 

 345...................................ع تغيريها وتمتميها..........كام وق 1977أ كتوبر  9بتارخي  1.77.339الرشيف مبثابة قانون رمق 

 

 مجلس األمن  اتقرار 
 

  اذلي اختذه جملس  (2003) 1483قرار جملس ال من رمق 

 351...................................................................................2003أ اير/مايو  22املعقودة يف  4761ال من يف دلس ته 

  ( اذلي اختذه جملس 2015) 2199قرار جملس ال من رمق 

 360..............................................................................2015ش باط/فرباير  12املعقودة يف  7379ال من يف دلس ته 

 


