
العدد العدد 51
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحــد األحــد 16  رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 6 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مـرسوم رئاسيرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 -  - 267  مؤر  مؤرّخ في خ في 9 رم رمـضان عامضان عام
1430  اH اHــــــــــوافق وافق 30  غ  غــــــــــشـت ست ســــــــــنــــــــــة ة q q2009 يــــــــــتــــــــــــضــــــــــمّن

الالــــتّــــصـديق عديق عــــلىلى ات اتــــفــــاقاقــــيـيــة تة تــــوحوحــــيــــد الد الـقــــانانــــون اخلون اخلـاصاص
حــــول اHول اHـمــــتــــلـكــــات الات الــــثـقــــافافــــيـة اHة اHــــســــروقروقـة أو اHة أو اHــــصـدرةدرة
بـطـطـــــرق غرق غـيـيـــــر مر مـشــــروعــروعـــةq اHةq اHــــعـتــــمـدة بـدة بـــــرومرومـا فـي ا فـي 24

يونيــو سـنـة يونيــو سـنـة 1995.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

qادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبـعد االطالع على اتـفاقية تـوحيد الـقانون اخلاص
حـول اHــمـتـلـكــات الـثـقـافــيـة اHـسـروقــة أو اHـصـدرة بـطـرق
q1995 عتمدة بروما في 24 يونيو سنةHا qغير مشروعة

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يصـدق عـلى اتـفـاقيـة تـوحـيد الـقـانون
اخلـاص حـول اHـمــتـلـكـات الـثــقـافـيـة اHــسـروقـة أو اHـصـدرة
بـطرق غيـر مشروعـةq اHعتـمدة بروما في 24 يونـيو سنة
q1995 وتــــنـــشــــر فـي اجلـــريـــدة الـــرســــمـــيـــة لـــلــــجـــمـــهـــوريـــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

 اHــــاداHــــادّة ة 2 : :  يـــــنــــشــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فـي الــــــجــــريـــــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHــوافق 30
غشت سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفـاقيـة اتفـاقيـة تـوحـيد القـانون اخلـاصتـوحـيد القـانون اخلـاص
حول اHمتلكات الثقافية اHسروقة أو اHصدرةحول اHمتلكات الثقافية اHسروقة أو اHصدرة

بطرق غير مشروعةبطرق غير مشروعة

qإن الدول األطراف في هذه االتفاقية
- عــــنـــــد اجــــتــــمــــاعــــهــــا عــــنـــــد اجــــتــــمــــاعــــهــــا بــــرومــــا بـــــدعــــوة مـن حــــكــــومــــة
اجلــمـــهــوريّـــة اإليــطــالـــيــة من 7 إلى 24 يــونـــيــو ســـنــة 1995
لــلــمــشـــاركــة في اHــؤتـــمــر الــدبـــلــومــاسي من أجـل اعــتــمــاد
مــشــروع اتــفــاقــيـــة تــوحــيــد الــقــانـــون اخلــاص لالســتــرجــاع
الدولي للممتـلكات الثقافية اHسروقة أو اHصدرة بطرق

qغير مشروعـة

- واقـتناعا منـها باألهمـية األساسية حلـماية الثروة
Wالــثـقــافــيــة والــتـبــادالت الــثــقـافــيــة لــتــرقـيــة الــتــفــاهم بـ
الشعـوب ونشر الثـقافة �ا يـعود باHنـفعة على اإلنـسانية

qوتطور احلضارة
- ومـعبرين عن قـلقهم العـميق فيـما يخص االجتــار
غير اHشــروع باHـمتلكات الثقافـيـة واخلسائــر الفادحـــة
الـنـاجتـة عـنه ســواء بـالـنـسـبـة لـهـذه اHــمـتـلـكـات نـفـسـهـا أو
بالـنسبـة للتـراث الثـقافي للـجمـاعات الوطـنيـة والقبـلية
واحمللـية وغـيرهـا وكذا بالـنسـبة لـلتـراث اHشـترك لـكافــة
الشعوب ومنـددين خاصة باالستـيالء على اHواقع األثرية
وضـياع اHعلومـات األثرية والتاريـخية والعلـمية الناجتة

qعنه
- وعــازمــW عــلى اHــســاهــمــة بــفــعــالــيــة في مــحــاربـة
االجتــــار غـيـر اHـشــــروع لـلـمـمــتـلـكـات الــثـقـافـيــة بـإنـشـــاء
قـــدر ولــــو صـغــيـــر من الــقـــواعــد الــقــانـونــيــة اHـشــتــركـــة
قــصــد اسـتــرداد وإعــادة اHــمـتــلــكـات الــثــقــافـيــة بــW الـدول
اHـتعـاقدة مـن أجـل احلفـاظ عل التـراث الـثقـافي وحمـايته

qصلحـة اجلمـيعH
- وتــأكــيــدا مــنــهم عــلى أن هــدف هــذه االتــفــاقــيــة هـو
qـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة وأن وضعHتـسـهـيل اسـتـرداد وإعـادة ا
في بــعض الــدولq آللــيـة الــتــعـويضq الــضــروريـة لــضــمـان
االسـتـرداد ال يـعـني أن مـثل هـذه اإلجـراءات يـجب أن يـتم

qاعتمادها في دول أخرى
- وتـــــأكــــيـــــدا مــــنــــهـم عــــلـى أن اعــــتـــــمــــاد أحـــــكــــام هــــذه
االتـفاقـيـة مـستـقـبال ال يـشـكــل في أي حــــال مـن األحــوال
مــوافــقـــة أو إقــرار ألي اجتـــار غــيـر مــشـــروع حــدث قـبــل

qدخولهـا حيّـز التّنفـيذ
- ووعيـا مـنـهم بـأن هـذه االتـفـاقـيـة ال تـكـفي لـوحـدها
كـــحل لـــلــمـــشــاكـل الــتـي يــطـــرحــهـــا االجتــار غـــيــر اHـــشــروع
بـــاHــمـــتـــلـــكــــات الـــثــقـــافـــيــــةq بــل تـــطـــلق مـــســـــارا يـــهــــدف
لـــتـــعـــزيــــز الـــتــعـــاون الـــثــقـــافي الـــدولي وإعـــطــــاء مــكـــانـــة
مـالئـمــة لـلـتـجــــارة اHـشـروعــة ولالتــفـاقـات مـا بـW الـدول

qفي التبادالت الثقافية
- واعــتــرافــا مـــنــهم بــأنه يــجب إرفــاق تــطــبــيق هــذه
االتـــفـــاقـــيـــة بــــإجـــراءات أخـــرى فـــعــــالـــيـــة من أجـل حـــمـــايـــة
qـمــتـلــكـات الــثـقــافـيــة مـثـل إعـداد واســتـعــمـال الــسـجالتHا

qادية للمواقع األثرية والتعاون التقنيHواحلماية ا
- وتكـر�ـا منـهم للـمـبادرة الـتي قامت بـهـا مخـتلف
الــهــيــئــات قــصــــد حــمــايــة اHــمـــتــلــكــات الــثـــقــافــيــة خــاصــــة
اتفـاقيـة مـنظمـة اليونـسكو لـسنة 1970 اHتـعلّقـة باالجتار

qشروع وإعداد معالم السير في القطاع اخلاصHغير ا
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q5 - بــغض الــنــظــــر عـن أحــكــــام الــفــقــــرة الــســابــقـــة
�ـكن ألي دولـــة مـتـعـــاقـدة أن تـعـلن أن الـدعـــوى تـنـقـضي
في مـدة 75 ســنـة أجـال لـعــمـلــيـة االســتـرجــاع أو مـدة أطـول
تــنص عــلــيـــهــا قــوانــيــنــهـــا. وتــنــقــضي ضــمـن اHــدّة نــفــســهــا
الــدعــوى الـتي تــرفـعــهـا دولــة أخــرى مـتــعـاقــدةq السـتــرجـاع
�ــتـــلك ثــقــافـي � نــقــله مـن مــعــلم أو مـــوقع أثــري أو جــمع

عمومي واقع في دولة متعاقدة تقوم �ثل هذا اإلعالن.
6 - يـــــــتـم حتـــــــريـــــــر اإلعـالن اHـــــــذكـــــــور في الـــــــفـــــــقـــــــرة
السـابـقـــــة عـنـــد الـتـوقــــيع أو الـتـصـديــــق أو اHـوافـقــــة

أو االنضمــام.
7 - يقصد بـعبارة "اجلمع العمومي"q في سياق هذه
االتـفـاقيـةq كل مـجمـوعـة من اHـمتـلـكات الـثـقافـيـة مسـجـلة

أو محددة هويتها بطريقة أخرى وتنتسب إلى :

qأ) دولـة متعـاقدة
qب) جماعة جهوية أو محلية لدولة متعاقدة

جـ) مؤسسة دينية موجودة في دولة متعاقدةq أو
د) مؤسسـة � إنشـاؤها ألغـراض ثقافـية بـيداغـوجية
أو عــلــمـــيــة بــحــتــة فـي دولــة مــتــعــاقـــدة وتــكــون ذات طــابع

عمومي في هذه الدولة.

8 - إضـــافـــة إلى ذلكq تــــخـــضـع عـــمـــلـــيـــة اســـتــــرجـــاع
مــلـكـيـة ثـقــافـيـة مـقـدسـة أو ذات أهــمــيـة جـمـاعــيــة تـنـتـمي
إلى ومـسـتـعـمـلــة من قـبـــل مـجـمـوعـــة مـحـلـــيـة أو قـبـلـيـة
في دولــة متعــاقــدة وموجهـــة لالستعمــال التقلــيدي أو
الـعـقائـدي لـتلك اجملـمـوعــةq ألجــل التـسـجــيل اHـطـبق على

اجملموعات العمومية.

اHاداHادّة ة 4

1 - يــحق لــصــاحب مـلــكــيـة ثــقــافـيــة مـســروقــةq الـتي
qأن يتلقى تعـويضا عادال عند اإلعادة qيجب عليها إعـادتها
شــرط أن ال يـكـون قـد عـلم أن اHـلكـيـة كـانت مـسـروقة وأن

يبرهن أنه تصرف بالسرعة الالزمة عند االقتناء.
2 - دون اHــــــســــــــاس بــــــحق اHــــــالـك في الــــــتـــــــعــــــويض
اHـــذكــــــور في الـــفــــقـــــرة الــــســـابــــقــــــةq � بــــذل مـــجــــهـــودات
جــــبــــــارة مـن أجل حــــمـل الــــشــــخـص الــــذي حــــول اHـــــلــــكــــيــــة
الــــثـــــقــــافـــــيــــة لـــــلــــمــــالـك أو أي مــــحـــــــيل ســـــابقq عـــــلى دفــع
الـتـعــويض عـنـدمـا يـكـون ذلك مـتـطـابـقـا مع قـانـون الـدولـة

التي � فيها تقد� الطلب.
q3 - ال �س دفع الـتعـويض للـمـالك من قبل الـطالب
عـنـد االقـتــضــاءq بـحق الــطـالب في طـلب اســتـرداد اHـبـلــغ

من شخص آخـر.
4 - لـتـحـديـد إذا ما كـان اHـالك قـد تـصـرف بـالـسـرعة
qاالعـتـبـار كل ظـروف االقـتـنـاء Wيـجب األخـذ بـعـ qالالزمـة

صادقت على األحكـام اآلتيـة :صادقت على األحكـام اآلتيـة :

الفصل األولالفصل األول
مجال التطبيق والتعريفمجال التطبيق والتعريف

اHاداHادّة ة األولىاألولى

تــطــبق هــذه االتــفــاقــيـة عــلـى الــطــلـبــات ذات الــطــابع
الـدولي وهي : 

qسروقةHمتلكات الثقافية اHأ) استرجاع ا
ب) اسـتـرجـاع وإعادة اHـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة اHـنـقـولة
مـن تــــراب دولـــــة مــــتــــعـــــاقــــدة مـع خـــــرق قــــانـــــونـه اHـــــنــــظم
لـتصدير اHمتـلكات الثقافـية قصد حمـاية تراثـه الثقافي
(اHشــار إليـها فـيما يـأتي بـ"اHمـتلـكات الـثقـافيـة اHصدرة

بطرق غير مشروعة").
اHاداHادّة ة 2

يـــقـــصـــد بـــاHـــمـــتـــلـــكـــات الـــثـــقـــافـــيـــةq في ســـيـــاق هـــذه
االتـفـاقـيـــةq اHــمـتـلـكـــات الـتـيq ســـواء في اجملـــال الـديـني
أو خـارجهq تــكـتــسي أهـمــيـة بــالـنــسـبـة Hــيـادين عــلم اآلثـار
ومــــا قــبــل الــتـــاريخ واألدب والـــفـــنــون أو الـــعـــلـــوم والــتي
تنتمي إلحدى الفئات اHذكورة في ملحق هذه االتفاقية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
استرجاع اHمتلكات الثقافية اHسروقةاسترجاع اHمتلكات الثقافية اHسروقة

اHاداHادّة ة 3

1 - يـجب عـلى كل شـخص حـائـز على مـلـكـية ثـقـافـية
مسروقة أن يعيدهـا.

2 - وفـقــا لـسـيــاق هـذه االتــفـاقـيــةq تـعــتـبـر مــسـروقـة
اHـلكـية الـثقـافـية احملـصّـل علـيـها عن طـريق الـتنـقيب غـير
اHـــــشـــــروع أو عـن طـــــريـق الـــــتــــــنـــــقـــــيـب اHـــــشــــــروع لـــــكن �
االحتفـاظ بهـا بطـريقـة مشـروعةq إذا كان ذلك يـتوافق مع

قانون الدولة التي  تمت فيها تلك البحوث.
3 - يــــجب أن يـــــوجـه أي طــــلـب اســــتــــرجــــاع في مــــدة
ثالث (3) ســــنــــوات ابـــتـــداء من تـــاريـخ مـــعـــرفـــــة الـــطـــالب
Hـــكــان اHــلــكـــيــة الــثــقـــافــيــة وهــويـــة صــاحــبــهـــاq وفي جــمــيع
األحــــــوالq في أجـــل مــدتـــه خــمــسـون (50) سـنـــة ابــتـداء

مـن تـاريخ السـرقــة.
4 - غـيـر أنهq ال تــخـضــع عــمـلــيــة اسـتـــرجـاع مـلــكـيـة
ثقـافية الـتي تمـثـل جزءا ال يتـجزأ من مـعلم أو من موقع
أثـري معلـوم الهوية أو تـنتمي إلى جـمع عمومي ألي أجل
تــــســـجــــيـل مـــا عــــدا ثالث (3) ســــنـــوات ابــــتــــداء من تــــاريخ

معرفة الطالب Hكان اHلكية الثقافية وهـويـة صاحبها.
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5 - يـــــتـم تـــــقـــــــد� أي طـــــلب إعـــــــادة فـي أجــل مـــــدتـه
ثالث (3) سـنوات وذلك �ـجـرد أن تـعـرف الدولـة الـطـالـبة
مــكــان اHــلــكـــيــة الــثــقــافــيـــة وهــويــة صــاحــبـــهــاq وفي جــمــيع
األحـــوال في أجـل خــمـــســW (50) ســــنـــة ابــــتـــداء مـن تـــاريخ
الـــتــــصـــديـــر أو الــــتـــاريخ الـــذي كــــــان يـــجب أن تــــعـــاد فـــيه
اHــلـكـيــــة الـثـقـــافـــيــة �ـــوجب الـتــســـريح اHــشـــــار إلـيـــه

فـي الفقــرة 2 من هذه اHادّة.

اHاداHادّة ة 6

1 - يـحق لـصـاحب اHــلـكـيـة الــثـقـافـيـة الــتي اقـتـنـاهـا
بـعد أن � تصـديرهـا بطريـقة غـير مـشروعةq عـند إعـادتها
فـي تـلـقي تــعـويض عـاجـل من قـبل الــدولـة الـطــالـبـة شـرط
أن ال يكـون صـاحب اHـلكـيـة قد عـرفq عـند االقـتـناءq أنه �

تصديرها بطريقة غير مشروعة.

2 - قصد معرفـة إذا كان صاحب اHلكيـة الثقافية قد
عــرف أنه � تـصـديــرهـا بــطـريـقــة غـيـر مــشـروعــة يـتم أخـذ
في االعــتــبــار ظــروف االقــتــنــاء خــاصــة عــدم تــوفــر شــهـادة

التصدير اHطلوبة وفقا لقانون الدولة الطالبة.

q3 - بـدل الـتــعـويض وبـاالتــفـاق مع الـدولـة الــطـالـبـة
�كن للـمالك الذي يـتعيّن عـليه إعادة اHـمتلـكات الثـقافية

في إقليم هذه الدولة أن يقـرّر إمـا أن:

أ) يبقى مالكا للممتلكاتq أو
ب) يـــحـــوّل اHــلـــكـــيـــةq ســواء �ـــقـــابل نـــقـــدي أو بــدون
مقـابلq إلى شخص من اخـتياره يقيم في الدولة الطالبة

ويقدّم الضمانات الضرورية.

4 - تـتـكـفّــل الـدولــة الـطـالـبـــة بــالـنـفـقـــات الـنـاجتـــة
عن إعــادة اHـــمــتـــلــكـــات الــثـــقــافــيـــة طــبـــقــا لـــهــذه اHــادّة دون
اHــســـاس بــحق هـــذه األخــيــرة في االســـتــفــادة مـن تــعــويض

اHصاريف من طرف أي شخص آخـر.

5 - ال �ـــــكن لـــــلـــــمــــالـك االســـــتــــفـــــادة مـن وضع أكـــــثــــر
تــــفــــضــــيال مــن وضـــــع الـــشــــخـص الـــــذي حتــــصــــل مــــنـــه
عـــلى اHـمـتلـكـــات الـثـقافـيـــة ســــواء عن طـــريق اHـيـراث

أو بدون مقابـل.
اHاداHادّة ة 7

1 - ال تطبق أحكام هذا الفصل عندمـا :
أ) يـصيـر تـصديـر اHمـتلـكات الـثـقافـية غـير مـشروع

في الوقت الذي يطلب فيه إعادتهاq أو
ب) يتم تـصـديـر اHمـتـلكـات في حـياة الـشـخص الذي
أنـشأها أو خالل فـترة تـقدّر بخـمسW (50) سنـة بعد وفاة

هذا الشخص.

خــاصـــة صــفــة األطــرافq الــثــمـن اHــدفــوعq اطالع اHــالك ألي
ســـجل �ـــكـن احلـــصـــول عـــلـــيه بـــصـــفـــة مـــعـــقـــولـــة مـــتـــعـــلـــقــة
بـاHـمــتـلـكـات الـثـقـافـيـة اHــسـروقـة وأيـة مـعـلـومـة أو وثـائق
هامة �ـكن أن يكون قـد حصل عـليهـا واستـشارة الهـيئات
الـتي يـكـون قـد اتـصل بـهـا أو أيـة خـطـوة �ـكن ألي شـخص

عاقل أن يباشرها في نفس الظروف.

5 - ال �ـكن لـلـمـالك أن يـسـتـفـيـد من وضـعـيـة أحـسن
من الــشــخص الــذي اقــتــنى اHــلــكــيــة الــثــقـافــيــة عن طــريق

اHيراث أو بطريقة أخـرى مجانيا.

الفصل الفصل الثالثالثالث
إعادة اHمتلكات الثقافية اHصدرةإعادة اHمتلكات الثقافية اHصدرة

بطريقة غير مشروعةبطريقة غير مشروعة

اHاداHادّة ة 5
1 - �ــكن لـدولــة مـتــعــاقـدة أن تــطـلـب من احملـكــمـة أو
مـن أيـة ســلــطـة مــخـتــصــة من دولــة مـتــعــاقـدة أخــرى األمـر
بإعـادة ملـكيـة ثقافـية مـصدرة بـطريـقة غـير مـشروعة من

تراب الدولة الطالبة.
2 - تــعــد اHـلــكــيــة الـثــقــافــيـة مــصــدرة بــطـريــقــة غــيـر
قـــانـــونـــيــــةq إذا � تـــصـــديـــرهــــا مـــؤقـــتـــا مـن تـــراب الـــدولـــة
الطالـبة خاصـة لغـرض البحث أو الـترمـيم بتسـريح يقدم
وفـقـا لـقـوانـيـنـهـا اHـنـظـمـة لـتـصـديـر اHـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة
قـصــد حــمــايــة الــتـراث الــثــقــافي وكــذا إذا لم تــتم إعــادتــهـا

طبقا لهذا التسريح.
3 - تـــصــدر احملـــكــمـــة أو أي ســلـــطـــة مــخـــتــصـــة أخــرى
تـابـعــة لـلـدولــة اHـطـلـوبــة بـإعـادة اHـلــكـيـة الــثـقـافـيــة عـنـدمـا
تصرح الـدولة الطـالبة بأن تـصدير اHلـكية الثـقافية �س

جديا باHصالح اآلتيـة :
qلكية الثقافية أو لسياقهاHادي باHأ) االحتفاظ ا

ب) سالمــة اHــلــكـــيـــة الــثــقــافــيـــة اHــركــبــة كــكـل غــيـــر
qقابـل للتجــزئة

جـ) االحـــتــــفـــاظ بــــاHـــعــــلـــومـــات خــــاصـــة الــــعـــلــــمـــيـــة أو
qلكية الثقافيةHتعلقة باHالتاريخية منها وا

د) االســـتــعــمــال الـــتــقــلــيـــدي أو الــعــقـــائــدي لــلــمـــلــكــيــة
qالثقافية من قبل جماعات محلية أو قبلية

ويصرح بأن اHلكـية الثقافية تكـتسي بالنسبة إليه
أهمية ثقافية بالغة.

4 - يـجب أ ن يــرفق كل طـلـب مـقـدم �ــوجب الــفـقـرة
األولى من هــذه اHــادّة بــأيــة مــعــلـومــة فــعــلــيــة أو قــانــونــيـة
تـســمح لـلــمـحـكــمـة أو لـلــسـلــطـة اخملـتــصـة لــلـدولـة اHــطـلـوب
منـها حتديـد مدى تطـبيق الشـروط اHذكورة في الـفقرات

1 إلى 3 من هذه اHادّة.
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أ) تـــكـــون ســـرقـــة اHـــمــتــلـــكــات قــــد تــمت في إقـــلــــيم
دولــة مـتـعـــاقـدة بـعـد دخـول هـذه االتــفـاقـيـة حـيّــز الـتّـنـفـيـذ

بالنسبة لهـذه الدولـةq أو
ب) تتـواجد اHمـتلكـات في دولة متـعاقدة بـعد دخول

هذه االتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة لهذه الدولة.
2 - ال تـــطـــبـق أحـــكـــام الــــفـــصل 3 إالّ عـــلى �ــــتـــلـــكـــات
ثــقــافــيـــــة � تــصــديــرهـــــــا بــطـــريــقـــــة غـــيــر مــشــروعــــــة
بــــعــــــــد دخـــــــول هـــــذه االتـــفــــاقــــيــــــــة حــــيّـــــــز الــــتّــــنــــفـــــــيـــذ
بــالــنــســبــــة لــلـــدولــة الــطــالــبــة وكـــــذا الــدولــــــة الــتي تـــم

فيهــا تقــد� الطلب.
3 - ال تــخــوّل هــذه االتــفـاقــيــــة الـقــيـــام بـأيــة عــمـلــيـة
غـيــر مـشـروعــة مـهــمـا كـــانت طـبــيـعــتـهــا تـكـــون قــــد تـمت
قبــل دخول هذه االتفاقية حيّز التّنفيذ أو التي تستثني
الــفـــقــرتــW 1 أو 2 من هــــذه اHـــادّة تـــطـــبـــيـق هـــذه األخـــيـــرة
عــــلــــيــــهــــاq وال حتــــدّ من حـق دولـــة أو شــــخـص آخــــر في رفع
دعــــوىq خــــــارج إطـــــار هـــذه االتــــفـــاقـــيـــــةq الســـتـــرجـــاع أو
إعـــــادة �ـــتـــلـــكـــات ثـــقـــافـــيـــة مـــســـروقـــة أو � تـــصـــديـــرهــــا
بــطـريــقــــة غـيــــر مــشـروعــة قـبـــل دخـــول هــذه االتــفـاقــيـــة

حيّــز التّنفـيذ.
الفصل الفصل اخلامساخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 11

1 - إن هـذه االتـفاقـيـة مفـتـوحـة للـتـوقيع في اجلـلـسة
االخــتــتــامـــيــة لــلــمــؤتــمــر الــدبــلـــومــاسي العــتــمــاد مــشــروع
اتــفــاقــيــة تــوحــيــد الــقــانــون اخلــاص حــول اإلعــادة الــدولــيــة
للـممتـلكـات الثـقافيـة اHسـروقة أو اHـصدرة بطـريقـة غير
مشروعة وتبقى مـفتوحة للتوقـيع عليها من طرف جميع

الدول بروما إلى غاية 30 يونيو سنة 1996.
2 - تــخــضع هــذه االتــفــاقــيــة لــلـتــصــديـقq الــقــبـول أو

اHصادقة عليها من طرف الدول التي وقّعت عليها.
3 - تــفـــتح هـــذه االتــفـــاقــيــة النــضــمـــام جــمـــيع الــدول
الــتي لم تــوقّـع عــلـيــهــاq ابــتـداء من الــتــاريخ الــذي فــتـحت

فيه للتوقـيع عليها.

4 - يـــــخــــضـع الــــتـــــصــــديـقq الــــقـــــبـــــولq اHــــصـــــادقــــة أو
االنـضـمام إليـداع أداة مـطـابقـة شـكال وقـانـونا لـهـذا الـصدد

لدى اHودع لديه.
اHاداHادّة ة 12

1 - تـدخـل هـذه االتــفـاقــيـة حــيّـز الــتّــنـفــيـذ في الــيـوم
األوّل من الــــشــــهـــر الــــســــادس اHــــوالي لــــتـــاريـخ إيـــداع أداة

التصديق أوالقبول أو اHصادقة أو االنضمام اخلامسة.

2 - بــغض الـنــظـر عـن أحـكــام الـبـنــد (ب) من الــفـقـرة
الــســابــقــةq تــطــبق أحــكــام هــذا الــفــصل عــنــدمــا يـتـم إنــشـاء
اHـمــتـلــكـات الــثـقــافـيــة من طـرف عــضـو أو أعــضـاء جــمـاعـة
محـليـة أو قبـلية لـغرض االسـتعـمال الـتقـليـدي أو العرفي
لهذه اجملموعة وينبغي إعادة اHمتلكات إلى هذه اجلماعة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 8

1 - �ـــكن تـــقــد� طــلـب عــلى أســــاس الــفـــصــلــW 2 و3
إلـى احملـــــاكـم أو إلى كــل الــــســـــلـــــطــــات اخملـــــتــــصــــــة األخـــــرى
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة اHـــتــــعـــاقـــدة حـــيث تـــوجــــد اHـــمـــتـــلـــكـــات
الــثــقــافـــيــةq وكــــذا إلى احملــاكم أو كل الــســلــطــات اخملــتــصــة
األخـرى الـتي قـد تـشـهـد نـزاعـا �ـوجب الـقــواعـد الـسـاريــة

في الدول اHتعـاقدة.
2 - �ــــكـن لألطـــــــراف االتــــفـــــاق عــــلـى رفــع نـــــزاعــــهــــا
ســـواء إلى مــحـكـمـــة أو إلى سـلــطـــــة مـخـتـصــــة أخـــــرى

أو إلى التحكــيم.
3 - �ــكن تـطـبــيق الـتـدابــيـر اHـؤقـتــة أو الـتـحــفـظـيـة
اHــنــصـــوص عــلــيـهـــــا فـي قــانـــــون الـدولــــــة اHــتـعـــــاقـــدة
حـــيث تـــتـــواجــــد اHـــمـــتـــلــــكـــاتq حـــتى إذا � تــــقـــد� الـــطـــلب
مـوضـــوع اسـتـــرجـــاع أو إعــــادة اHــمـتـلـكـات إلى احملــــاكم
أو إلـى كل الــســـلــطـــات اخملـــتــصـــة األخــرى الـــتــابـــعــة لـــدولــة

متعــاقـدة أخــرى.
اHاداHادّة ة 9

1 - ال تـــمــــنع هــــذه االتــــفــــاقــــيـــة دولــــة مــــتــــعـــاقــــدة من
تــطـبـيق كـل الـقـواعــد عـلى اســتـرجـاع أو إعــادة اHـمـتــلـكـات
الـثــقـافـيـة اHـسـروقــة أو اHـصـدرة بـطـريـقــة غـيـر مـشـروعـة
األكــثـــر تـفــضـيال من تــلك الـقــــواعـــد اHـنــصـــوص عـلــيـهـــا

فـي هـذه االتفاقيـة.

2 - ال يـــنــــبـــغي تــــفـــســـيــــــر هـــــذه اHـــادّة عــــــلى أنـــهــــــا
جتــبـــر االعــتــراف بــســلــطـة تــنــفــيــذيــة أو مـنــحــهــا لــقــــرار
صـــادر من مـــحــكـــمــة أو مـن أيــة ســـلــطـــة مــخـــتــصـــة أخــــرى
تــابـعــــة لـدولــة مـتـعــاقــدة أخــــرى ال يـتــمـاشى مـــع أحـكـــام

هــذه االتفـاقيـــة.
اHاداHادّة ة 10

1 - تــــطـــــبق أحــــكـــــــام الــــفــــصــل 2 عـــــلى �ــــتــــلــــكــــــات
ثـقــافــيـــة تــمت ســرقـتــهـا بــعــد دخـول هــذه االتـفــاقــيـة حــيّـز
qالـتّـنـفـيـذ بـالـنسـبـة لـلـدولـــة الـتـي � فيـهـا تـقـــد� الـطـلب

مـع مـراعــاة أن :
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ب) احملــكــمــة أو الــســلــطــة اخملــتــصــة األخــرى الــتــابــعــة
لـلــدولـــة اHـتــعــــاقــدة أو الـدولـــة اHــطـلــــوب مـنـهــــا تـعــــود
إلى احملـكـمـة أو الـسلـطـة اخملـتـصـة األخـرى لوحـدة إقـلـيـمـية

qتابعـة لهـذه الدولــة
جـ) الدولة اHتعاقـدة حيث توجد اHمتلكات الثقافية
في الفـقرة األولى من اHادّة 8 تعود إلى الـوحدة اإلقليمية

qمتلكاتHالتابعة لهذه الدولة حيث توجد ا
د) قـانـون الـدولــة اHـتـعــاقـدة حـيث تــوجـد اHـمــتـلـكـات
في الـفـقـرة الــثـالـثـة من اHـادّة 8 تـعـود إلى قـانـون الـوحـدة

qمتلكاتHاإلقليمية لهذه الدولة حيث توجد ا
هـ) دولــــة مـــــتــــعــــاقـــــدة في اHــــادّة 9 تــــعـــــود إلى وحــــدة

إقليمية تابعة لهذه الدولة.

4 - إذا لم تــصــــرّح دولــة مـــتــعـــاقــدة �ـــوجب الـــفــقــرة
األولى من هـــذه اHــادّةq تــطـــبّق هــذه االتـــفــاقــيــة عـــلى كــامل

إقلــيم هذه الدولـة.

اHاداHادّة ة 15

1 - تــخــضـع الــتــصــريــحــات �ــوجب هــذه االتــفــاقــيــة
qعــنـــد الــتـــوقـــيع عـــلــيـــهــا إلـى الــتـــأكــيـــد أثــنــــاء الــتـــصــديق

اHوافقــة أو اHصادقــة.
2 - تـتم الـتـصـريـحـات والـتـأكـيـد عـلى الـتـصـريـحات

كتابيا ويتم إخطارها رسميا إلى اHودع لديـه.
3 - يــسـري مــفـعــول الـتــصـريــحـات في تــاريخ دخـول
هـذه االتـفـاقيـة حـيّـز الـتّـنفـيـذ بـالـنـسـبة لـلـدولـة اHـصـرحة.
غــيــر أن الــتــصــريـــحــات الــتي تــلــقّى اHــودع لــديه إخــطــارا
رسـمـيـــا بـشـأنـهـــا بـعـــد هــذا الـتـــاريخ يـســـري مـفـعـولـهــا
فـي الـــيــــوم األوّل من الـــشــــهـــر الــــســـادس اHــــوالي لــــتـــاريخ

إيداعها لدى اHودع لديـه.
4 - �ــــكن لـــكل دولـــة تـــقـــوم بــــتـــصـــريح �ـــوجب هـــذه
االتـفـاقـيةq في أي وقتq سـحـبه عن طـريق إخـطـار رسمي
مـــوجّــه كـــتـــابـــيــا إلـى اHـــودع لـــديه. ويـــســـري مـــفـــعـــول هــذا
الــــســـحب في الـــيـــوم األوّل مـن الـــشـــهـــر الـــســـادس اHـــوالي

لتاريخ إيداع اإلخطـار.

اHاداHادّة ة 16

qأثـنـاء الـتـوقيع q1 - يـنـبـغي عـلى كل دولـة متـعـاقـدة
الـتــصـديقq الـقــبـولq اHـصـادقـــة أو االنـضـمـــامq الـتـصــريح
بـأن طــلـبــات إعـــادة أو اســتـرجــــاع اHــمـتــلـكــات الـثــقـافــيــة
الـتي قــدمــتــهـا دولــة �ــوجب اHـادّة 8 �ـكـن أن تـقــدم إلـيــهـا

حسب أحد هذه اإلجراءات أو عدة منها :

أ) مباشرة لـدى احملاكم أو السلطات اخملتصة األخرى
qصرحةHالتابعة للدولة ا

2 - بــالــنــســبــة لــكـل دولــة تــصــدقq تــقــبل أو تــصــادق
عــــلى هــــذه االتـــفــــاقـــيــــة أو تـــنــــضم إلــــيـــهــــا بـــعــــد إيـــداع أداة
qـصـادقــة أو االنـضـمــام اخلـامـسـةHالـتــصـديق أوالـقــبـول أوا
وتدخل هذه االتـفاقية حـيّز التّنـفيذ بالـنسبة لـهذه الدولة
في اليوم األوّل من الشـهر السادس اHوالي لتاريخ إيداع

أداة التصديقq القبولq اHصادقة أو االنضمام.

اHاداHادّة ة 13

1 - ال تــــخـــــالف هـــذه االتـــفــــاقـــيــــة األدوات الـــدولـــيـــة
الــتي تــــربط دولــــة مــتــعــــاقــدة قــانــونــيـــا والــتي حتــتـوي
qـوادّ الــتي تـنـظــمـهــا هـذه االتـفــاقـيـةHعـــلى أحـكـــام حــــول ا
مـــــــــا لــم تــــــــقــم الــــــــــدول اHــــــــرتـــــــبــــــــطـــــــــة بــــــــهــــــــــذه األدوات

بالتصــريح بخالف ذلـك.

2 - �ـــكن لــكــل دولـــــة مــتــعــــاقـــدة إبــــرام اتــفـــاقـــات
مــع دولــــة أو عـدة دول مــتــعـاقــدة قــصـد تــشــجـيع تــطــبـيق
هــذه االتــفــاقــيـــــة في عالقــاتــهــا اHـــتــبــادلــــة. وعــلى الــــدول
الـــتـي أبـــــرمـت مــــثــل هــــذه االتـــفـــــاقـــــات إرســـال نــــســــخـــة

للمـودع لديــه.
3 - فـي عالقــاتـهــا اHــتــبـادلــةq �ــكن لــلـدول اHــتــعــاقـدة
األعضاء في منـظمات االندماج االقتصادي أو في هيئات
جـهــويـة أن تـصــرّح بـأنــهـا تــطـبق الــقـواعــد الـداخــلـيــة لـهـذه
اHـــنـــظـــمـــات أو الــــهـــيـــئـــات وبـــالـــتـــالـيq ال تـــطـــبق في هـــذه
الـــعالقـــات أحـــكـــام هـــذه االتـــفـــاقـــيــة الـــتـي يـــصـــادف نـــطــاق

تطبيقها مع نطاق تطبيق هذه القواعد.

اHاداHادّة ة 14

1 - �ـــكن لـــكل دولـــة مــتـــعــاقـــدة تــضـم اثــنـــW أو عــدة
وحدات إقلـيميـةq سواء تـملك أو ال تمـلك أنظـمة قانـونية
qمختـلفة مـطبقة في اجملـاالت التي تنظـمها هذه االتـفاقية
qالـــقــــبـــول qأثــــنـــاء الــــتـــوقــــيع أو إيــــداع أدوات الـــتــــصــــديق
اHــصــادقـــة أو االنــضــمـــامq الــتــصــريـح بــأن هــذه االتـــفــاقــيــة
تطـبق عـلى كافـة الـوحدات اإلقـلـيمـية أو فـقط عـلى واحدة
أو عدة منهاq و�ـكنها في أي وقت تعـويض هذا التصريح

بتصـريح آخـــر.
 2 - يـــتم إشـــعـــار اHــودع لـــديه بـــهــذه الـــتـــصــريـــحــات

وتـــعــيّـن صــراحـــــة الــوحـــــدات اإلقــلـــيــمـــيــــة الــــتي تـــطــبـق
عليـها االتفاقيــة.

q3 - في حـــالـــة يـــتم فـــيـــهـــا تــطـــبـــيق هـــذه االتـــفـــاقـــيــة
�ـــوجب تـــصـــريح � طــبـــقـــا لــهـــذه اHــادّةq عـــلى أحـــد أو عــدة
وحـــدات إقـلــيـمــيــة تــابـعــــة لـدولــــة مـتــعــــاقـدةq لــكن لـيس

على جميعهاq فإن اإلشارة إلى :
أ) إقــلــــيم دولــــة مــتــعــــاقــدة في اHــادّة األولى تــعــــود

qإلى إقليم وحدة إقليمية تابعة لهذه الدولة
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اHاداHادّة ة 20
�ـــكن لـــرئـــيس اHـــعـــهـــد الــدولـي لـــتــوحـــيـــد الــــقـــانــون
اخلــــاص اســـتــدعــــــاء جلــنـــــة خـــاصــــــةq دوريــــــا أو بـــطــلب
مـــن الـــدول اHـــتــعـــاقـــدة اخلـــمـسq قـــصـــد دراســـــة الـــســـيــــر

العملي لهـذه االتفاقيــة.
اHاداHادّة ة 21

1 - تــودع هذه االتفـاقيـــة لـدى حكومــة اجلمهوريّـة
اإليطالـية.

2 - تقوم حكومة اجلمهوريّـة اإليطالية بـ :
أ) إعالم كــل الـدول الـذين وقّـعـــوا هـذه االتـفـاقـيـة أو
الــذين انــضــمّــوا إلـــيــهــا ورئــيس اHــعــهــد الــدولي لــتــوحــيــد

القانـون اخلــاص :
i - بكـل توقيع جـديد أو كل إيداع لوثيقة التصديق
أو الـقـبـول أو اHـوافـقة أو االنـضـمـام والـتـاريخ الـذي جرى

qفيه هذا التوقيع أو اإليداع
qبكل إعالن يصدر �وجب أحكام هذه االتفاقية - ii

qبسحب أي إعالن - iii
qبتاريخ دخول هذه االتفاقية حيّز التّنفيذ - vi

q13 ادّةHشار إليها في اHباالتفاقات ا - v
iv - بإيداع أية وثيقــة إنهاء لهــذه االتفاقيــة وكــذا

بـــالــتــاريخ الـــذي �ّ فــــيه اإليــداع والــتـــاريخ الــذي يــســـري
qفـيه اإلنهـاء

ب) إرســال نــسخ مـصــدّق عـلــيـهــــا لـهــــذه االتـفــاقـيـــة
إلى كل الـدول اHــوقّـعـة عـلـيــهـا وكل الـدول اHـنــضـمـة إلـيـهـا

qعهد الدولي لتوحيد القانون اخلاصHورئيس ا
جـ) إجنـــاز أيـــة وظــيـــفـــة أخــــرى الـــتي يـــضــطـــلـع بـــهــا

عــادة اHودع لديهم.
بـنـاء عـلـيهq قـام اHـفـوّضـون فـوق العـادة اHـرّخص لـهم

قانونا بالتوقيع على هذه االتفاقية.
حــرّرت بــرومــا في الــرابع والــعــشــرين يــونــيــو ألف
وتـسـعــمـائـة وخــمـسـة وتــسـعـqW في نــسـخـة أصــلـيـة واحـدة
بــالـلّـغــتـW اإلجنـلــيـزيـة والـفــرنـسـيــةq ولـكال الـنــصـW نـفس

احلجّية القانونية.

ملحــــقملحــــق

أ) مجموعات وعـينات نادرة للحيوانات والنباتات
qعادن واألحياء واألشياء التي تكتسي أهمية إحائيةHوا

ب) اHــمــتـلــكــات اخلـاصــة بــالــتـاريـخq �ـا فــيــهــا تـاريخ
العـلوم والتقـنيات والـتاريخ العـسكري واالجـتماعي وكذا
Wالـوطــنـيـ Wـفـكــرين والـعــلـمـاء والــفـنــانـHحـيــاة الـقــادة وا

qواألحداث ذات البعد الـوطني

ب) بـواســطــة ســلـطــة أو عــدة ســلـطــات تــعــيـنــهــا هـذه
الدولة الستقـبال مثل هذه الطلبات وإرسالها إلى احملاكم

qأو السلطات األخرى اخملتصة لهذه الدولة

جـ) عبر القنوات الدبلوماسية أو القنصلية.
2 - �ـكن أليـة دولــة مـتـعـــاقـدة كـذلك تـعـيـW احملــاكم
أو سـلـطات أخـرى مـخـتصـة لألمـر باسـتـرجاع أو اسـتـعادة
اHــمــتـــلــكــات الـــثــقــافـــيــة طــبــقـــا ألحــكــام الـــفــصــلـــW الــثــاني

والثالث.
3 - �ــكـن تــعــديـل إعـالن � �ــوجب الـــفــقـــرتــW 1 و2

من هذه اHادّة في أي وقت بإعالن جديد.
4 - ال تــخـلّ أحــكــام الــفــقـرات 1 إلى 3 مـن هــذه اHـادّة
بـأحـكام االتـفاقـات الثـنـائيـة واHتـعـددة األطراف لـلتـعــاون
القضائي في اجملـــاالت اHدنية والتـجارية والتي �كن أن

.WتعاقدتHا Wالدولت Wتوجد ب

اHاداHادّة ة 17

تسلم كل دولة مـتعاقدة في غـضون الستة (6) أشهر
الـــتــــالـــيـــة لـــتـــاريخ إيـــداع أداة تــــصـــديـــقـــهـــا أو قـــبـــولـــهـــا أو
مـوافــقـتـهــا أو انـضــمـامـهــا لـلـمــودع لـديه مــعـلــومـة كـتــابـيـة
بـإحـدى الـلّـغـات الـرّسـمـيّـة لالتـفـاقـيـة بـخـصـوص الـتشـريع
اHـنظم لتصدير اHـمتلكات الـثقافيةq وحتـW هذه اHعلومة

دوريا إذا اقتضى األمـر ذلك.

اHاداHادّة ة 18

ال يـقـبل أي حتـفّظ مـــا عـدا تـلك اHـرخّـص لـهـا صـراحـة
�وجب هـذه االتفاقيـة.

اHاداHادّة ة 19

1 - �ـكن إنــهـاء الــعـمل بــهـذه االتــفـاقــيـة في أي وقت
من طـرف أي من الـدولتـW اHـتعـاقـدتW ابـتـداء من تاريخ
دخـولــهـا حــيّــز الـتّــنـفــيــذ بـالــنـســبـة لــهــذه الـدولــة بـواســطـة

إيداع أداة لهذا الغرض لدى اHودع لديـه.

2 - يـدخل اإلنـهاء حـيّـز التّـنـفيـذ في الـيوم األوّل من
الـشـهر الـسـادس التـالي لـتـاريخ إيداع وثـيـقة اإلنـهـاء لدى
اHودع لديه. إذا حددت وثـيقة اإلنهاء فـترة أطول لسريان
هـذا اإلنـهـاءq فـإن هـذا األخـير يـسـري عـنـد انـقـضـاء الـفـترة

اHذكورة بعد إيداع الوثيقة لدى اHودع لديه.

3 - بــــــغـض الـــــنــــــظــــــر عـن هــــــذا اإلنـــــهــــــاءq تــــــظـل هـــــذه
االتـــفـــاقـــيـــة مــــطـــبّـــقـــة عـــلـى كل طـــلـب اســـتـــرجـــاع أو إعـــادة
�ـتــلـكــــات ثـقــافـيــــة تـقـدّم قــبـــل الــتـــاريخ الـــذي يـســـري

فــيه هـذا اإلنهــاء.
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــصـــدق عـــلى الـــبـــروتـــوكـــول الـــثـــاني
التــفــاقـيــة الهــاي ســنـة 1954 اخلــاصــة بـحــمــايــة اHـمــتــلــكـات
الثقـافيـة في حالـة نزاع مـسلحq اHـصادق علـيه بالهاي في
26 مــارس ســنــة q1999 ويــــنــشــــر في اجلــريـــدة الــرســـمــيــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
اHاداHادّة ة 2 : :  ينشر هـذا اHرسوم فـي اجلريـدة الرّسمية

للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطية الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHــوافق 30

غشت سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

البروتوكول البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لسنة الثاني التفاقية الهاي لسنة 1954 اخلاصة اخلاصة
بحماية اHمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلحبحماية اHمتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

الهايq الهايq 26 مارس/ آذار سنة  مارس/ آذار سنة 1999
qإن األطراف في هذا البروتوكول

إذ تــدرك إذ تــدرك احلـــاجــة إلـى حتـــســW حـــمـــايـــة اHـــمـــتـــلـــكــات
الـثـقـافـيـة في حـالـة نـزاع مـسـلحq وإلى إقـامـة نـظـام مـعزز

qحلماية �تلكات ثقافية معينة على وجه التحديد
وتــؤكـــد من جــديــد وتــؤكـــد من جــديــد عــلى أهــمـــيــة األحــكـــام اHــنــصــوص
عـلـيـهـا في اتـفـاقـيـة حـمـايـة اHـمـتـلـكـات الـثـقـافـية فـي حـالة
نــزاع مــســلحq الــصــادرة في مــديــنــة الهــاي يــوم 14 مــايــو/
عـــلـى ضـــرورة اســـتـــكـــمـــال تـــلك أيـــار ســـنـــة q1954 وتـــشــدوتـــشــدّد د 

qاألحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها
وتـرغب وتـرغب في تزويـد األطراف الـسامـية اHـتعـاقدة في
إطار هذه االتفاقيـة بوسيلة تمكّنها من اHشاركة بصورة
أوثق في حماية اHمـتلكات الثقافـية في حالة نزاع مسلح

qعن طريق إنشاء إجراءات مالئمة لهذه الغاية
وتـضع في اعـتــبـارهـا وتـضع في اعـتــبـارهـا أن الـقـواعــد الـنــاظـمـة حلــمـايـة
اHــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة في حــالــة نــزاع مــســلح يــنــبــغي أن

qجتـاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي
وتــــــؤكـــــد وتــــــؤكـــــد أن قـــــــواعــــــد الـــــقــــــانـــــون الــــــدولي الــــــعـــــرفي
ســتــواصـل تــنـظــيـم اHــســائل الــتي ال تــنــظــمــهــا أحــكــام هـذا

qالبروتوكول
قد قد اتفقت على مـا يأتي :اتفقت على مـا يأتي :

الفصل الفصل األولاألول
مقدمـةمقدمـة

اHاداHادّة ة األولىاألولى
تعاريفتعاريف
ألغراض هذا البروتوكول :

أ) يــــقـــــصــــد بـ"الـــــطــــرفالـــــطــــرف" الـــــدولـــــة الـــــطـــــرف فـي هــــذا
qالبـروتـوكـول

جـ) نـتـاج الـتـنـقيـب عن اآلثار (اHـشـروعـة والـسّـرية)
qواالكتشـافـات األثـريــة

د) الــعـــنــاصـــر اHـــتــأتــيـــة من حتــلّــل مــعــــالم فـــنــيــة أو
qتاريخية ومـواقــع أثـريــة

هـ) األثــريـــات الــتـي يــزيـــد عــمـــرهـــا عن مـــائــة ســـنـــة
qنقوشةHمثــل النقوش والعمالت واألختام ا

qو) العتـاد االتنولوجي
ز) اHمتلكات ذات األهمية الفنية مثـل :

i - اللـوحـات والرسـوم اHـنجـزة كـلهـا يدويـا عـلى أية

دعــامــة وبــكل اHــوادّ (بــاســتــثــنــاء الــرســومــات الــصــنــاعــيـة
q(صنعـة باليدHواألشيـاء ا

ii - اإلنـــتـــاج اHـــبــتـــكـــــر لــفـــن الــتــمـــاثـــيل والـــنــحت
qّـوادHبكــل ا

qطبوعات األصليةHالرشم وا qالنقشيات - iii
qّوادHبكل ا qجتميع وتركيب فني أصلي - vi

حـ) اخملــــطـــوطــــات الـــنــــادرة والــــتي تـــعــــود إلى عــــهـــود
الـطــبـاعـة األولـىq الـكــتبq الـوثــائق واHـنــشـورات الــقـد�ـة
qالــعــلــمــيــة qالــفــنــيــة qذات األهـــمــيــة اخلــاصــة (الــتــاريــخــيــة

qإلخ) لوحدها أو في مجموعات qاألدبية
qالـطوابع اجلبـائيـة وأمثـالها qط) الطوابع الـبريـدية

qلوحدهـا أو في مجموعات
ي) األرشــــيـفq �ـــا فــــيـه األرشـــيـف الــــفـــونــــوغــــرافي

qوالفوتوغرافي والسينماتوغرافي
ك) أغـراض الــتـأثـيث الــتي يـزيـد عـمـــرهـــا عن مـائـة

سنة واآلالت اHوسيقية القد�ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسيرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 -  - 268  مؤر  مؤرّخ في خ في 9 رم رمـضان عامضان عام
1430  اH اHــــــــــوافق وافق 30  غ  غــــــــــشـت ست ســــــــــنــــــــــة ة q q2009 يــــــــــتــــــــــــضــــــــــمنمن

الالــــتــــــصــــديق عديق عــــــلى اللى الــــبــــــروتروتــــوكوكــــول الول الــــــثــــانـي التانـي التــــفــــــاقـاقـــــيــــة
الهـالهـــــاي ساي ســــنـنـــــة ة 1954 اخل اخلــــاصـاصـــــة بة بــــحــــمــــــايـايـــــة اHة اHــــمــــتــــلــــكـكـــــاتات
الالـثـقـافافـيـيـــــة فـي حة فـي حـالـالــة نـة نــزاع مزاع مـســــلـحq اHلـحq اHـصـصــادق عادق عـلـيهيه

بـالهـاي فـي بـالهـاي فـي 26 مـارس سنـة  مـارس سنـة 1999.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

qادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبـعـد االطالع عـلى الـبـروتـوكـول الـثـاني التـفـاقـيـة
الهـاي سنة 1954 اخلاصـة بحمـاية اHمـتلكـات الثقـافية في
حــالــة نــزاع مــســلحq اHــصــادق عــلــيه بالهــاي في 26 مـارس

q1999 سنة
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2 - عــنـدمــا يــكــون أحــد أطـراف الــنــزاع اHــســلح غــيـر
مــــرتــــبـط بــــهــــذا الـــــبــــروتــــوكـــــولq يــــظل األطـــــراف في هــــذا
الـبــروتـوكــول مـرتـبــطـW بـه في عالقـاتــهم اHـتــبـادلــة. كـمـا
يـكونون مرتـبطW بهذا الـبروتوكـول في عـالقتهم بدولـة
طـــرف في الــنــزاع ولــيــست مــرتــبــطــة بــالــبــروتــوكـول إذا
قـبـلت تـلك الــدولـة أحـكـام الـبـروتــوكـول ومـا دامت تـطـبق

تلك األحكام.

اHاداHادّة ة 4
العالقة بW الفصل الثالث وأحكام أخرىالعالقة بW الفصل الثالث وأحكام أخرى
من االتفاقية وبW هذا البروتوكولمن االتفاقية وبW هذا البروتوكول

تــــــــطـــــــبّـق أحــــــــكــــــــــام الــــــــفــــــــصــل الــــــــثــــــــــالـث مـن هـــــــذا
البـروتوكول  دون إخالل :

أ) بـتــطـبـيق أحــكـــام الـفـصــل األوّل مــن االتـفـاقــيــــة
qأو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول

ب) بــتــطــبـيـق أحـكــام الــفــصل الـثــاني مـن االتـفــاقــيـة
بـاستثنـاء أ نهq فيمـا يخص العالقـة بW األطراف في هذا
الـبروتوكولq أو فـيما يـخص العالقة بـW دولة طرف فيه
ودولة أخرى تقبل هذا الـبروتوكول وتطبـقه وفقا للفقرة
 2 من اHادّة q3 حيث تكون اHمتلكات الثقافية قد منحت

حمايـة خاصة وحـماية معـززة كلتـيهماq ال تـطبق إالّ أحكام
احلمايـة اHعـززة.

الفصل الفصل الثانيالثاني
أحكام عامة بشأن احلمايةأحكام عامة بشأن احلماية

اHاداHادّة ة 5
صون اHمتلكات الثقافيةصون اHمتلكات الثقافية

تـشـمل التـدابـيـر التـحـضيـريـة التي تـتـخذ في وقت
الـــســــلم لــــصـــــــون اHـــمــــتــــلـــكــــــات الــــثـــقــــافــــيـــــة مـن اآلثـــــار
اHــتــوقــعــــة لــنــزاع مــســلح عــمـال بــاHـادّة 3 من االتــفــاقــيــة -
qحــــــسـب االقــــــتـــــــضـــــــاء مـــــــا يــــــأتـي : إعــــــداد قـــــــوائـم حــــــصــــــر
والتـخـطـيط لـتـدابـير الـطـــوارىء لـلـحـمـايـة مـن احلــرائق
أو مـن انــهـــيـــار اHـــبـــانيq واالســـتـــعــداد لـــنـــقل اHـــمـــتـــلـــكــات
الـــثــقـــافــيــة اHـــنــقـــولــة أو تـــوفــيـــر احلــمـــايــة اHالئـــمــة لـــتــلك
اHــمـــتــلــكـــات في مــوقــعـــهــاq وتــعـــيــW الــســـلــطــات اخملـــتــصــة

اHسؤولة عن صون اHمتلكات الثقافية.

اHاداHادّة ة 6
احترام احترام اHمتلكات الثقافيةاHمتلكات الثقافية

بــهـدف كــفــالــة احــتــرام اHـمــتــلــكــات الــثـقــافــيــة وفــقـــا
للمادّة 4 من االتفاقية :

ب) يـــقـــصــد بـ"اHـــمــتـــلـــكــات الـــثـــقــافـــيــةاHـــمــتـــلـــكــات الـــثـــقــافـــيــة" اHــمـــتــلـــكــات
qادّة األولى من االتفاقيةHفت في اªالثقافية كما عُر

جـ) يـقصد بـ"االتفـاقـيةاالتفـاقـية" حـمايـة اHـمتـلـكات الـثـقافـية
في حـالـة نـزاع مـسـلحq الـصـادرة في الهـاي يـوم 14 مـايـو/

q1954 أيار سنة
د) يـــقـــصـــد بـ"الـــطــــرف الـــســـامي اHــــتـــعـــاقـــدالـــطــــرف الـــســـامي اHــــتـــعـــاقـــد" الـــدولـــة

qالطرف في االتفاقية
هـ) يـــقـــصـــد بـ"احلـــمـــايــــة اHـــعـــززةاحلـــمـــايــــة اHـــعـــززة" نـــظـــــام احلــــمـــايــــة
اHـعـــززة اHـنـصـــوص عـلـيـهـــا في اHـادّتـW 10 و11 من هـذا

qالبــروتـوكـول
و) يــقــصــد بـ"الــهــدف الـــعــســكــــريالــهــدف الـــعــســكــــري" إحــــدى األعــيــــان
الـتي تـسـهمq بحـكم طـبـيعـتـهـا أو موقـعـهـا أو الغـرض مـنـها
qإســهــامــا فــعــــاال في الــعــمــل الــعــســكــري qأو اســتــخــدامــهــا
والـــتي يــحـــقق تــدمـــيــرهــا الـــتــامّ أو اجلــزئـي أو االســتــيالء
qعـليـها أو تـعطـيلـها في الـظروف الـسائـدة في ذلك الوقت

qميزة عسكـرية أكيدة
ز) يـقصد بـ"غيـر اHشروعغيـر اHشروع" ما يتـم باإلكراه أو بـغير
ذلـك من وســـائل انـــتــهــاك الــقــــواعـــد الــواجــبــة الـــتــطــبــيق
�ــــوجب الــــقــــانــــون الــــداخــــلـي لألرض احملــــتــــلــــة أو �ــــوجب

qالقـانون الـدولي
حـ) يـقصد بـ"القـائـمةالقـائـمة" الـقائـمـة الدولـية لـلـممـتلـكات
الـثقـافـيـة اHشـمـولــة باحلـمـايـة اHعـــززة اHـنـصـوص عـلـيـها

q27 ادّةHفي الفقرة الفرعية 1 (ب) من ا
qدير العامّ لليونسكوHدير العامّ" اHدير العاماHط) يقصد بـ"ا

ي) يـــقـــصــد بـ"الــيـــونـــســـكــوالــيـــونـــســـكــو" مـــنـــظــمـــة األ¬ اHــتـــحــدة
qللتربية والعلوم والثقافة

ك) يـقصد بـ"البـروتـوكول األوالبـروتـوكول األوّل" بروتـوكول حـماية
اHـمـتـلـكـات الـثـقـافـيــة في حـالــــة نـــزاع مســلـحq الـصـــادر

q1954 في الهاي يوم 14 مايو/ أيار سنة

اHاداHادّة ة 2
العالقة العالقة باالتفاقيةباالتفاقية

يـــكــمّـل هـــذا الــبــروتـــوكــول االتـــفــاقــيـــة فــيــمـــا يــخص
العالقات بW األطراف في هذا البروتوكول.

اHاداHادّة ة 3
نطاق نطاق التطبيقالتطبيق

1 - بــاإلضــافــة إلى األحـــكــام الــتي تــنـــطــبق في وقت
الــســـلمq يــنــطــبـق هــذا الــبــروتــوكـــول في األوضــاع اHــشـــار
qــادّة 18 من االتــفـــاقــيـــةH1 و2 من ا Wإلــيــهــــا في الــفــقـــرتــ

وفي الفقـرة 1 من اHادّة 22.
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د) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح :

1 - أن الهـدف يـتـمـثل في �ـتلـكـات ثـقـافيـة مـحـمـية
qادّة 4 من االتفاقيةHوجب ا�

2 - أن الــــهــــجــــوم قــــد يــــتــــوقــع تـــــســــبــــبه في إحلــــــاق
أضـــــرار عــــرضـــيـــــة مـــفــــرطـــــــة �ـــمـــتـــلـــكــــــات ثـــقـــافـــيــــــة
مــحــمــيــــة �ـــوجـب اHـادّة 4 مــن االتــفــاقـيــــــةq تــتــجــــــاوز
مــــــــا يـــــتــــوقـــع أن يـــــحـــــقـــــقــه ذلـك الــــهـــــجـــــــوم مـن مـــــيـــــزة

عسـكريـة ملموسـة ومباشرة.

اHاداHادّة ة 8
االحتياطات من آثار األعمال العدائيةاالحتياطات من آثار األعمال العدائية

تـــــــــقـــــــــــوم أطــــــــــــراف الـــــــــنــــــــــــزاع إلـى أقـــــــــصـى حـــــــــد
مستطــاعq �ــا يأتي :

أ) إبــعــــاد اHــمــتــلـــكــــات الــثــقـــافــيـــــة اHــنــقــــولــــة عـن
جــوار األهــداف الــعـسـكـــريــة أو تـوفـيـــر حـمــايـــة كـافـيــــة

qلهــا في موقعهــا
ب) جتــنب إقــامــــة أهـــداف عــسـكــــريــة عــلى مــقــربـــة

من �تلكـات ثقافـية.

اHاداHادّة ة 9
حمايـة اHمتلكــات الثقـافيـةحمايـة اHمتلكــات الثقـافيـة

في األراضي احملتلةفي األراضي احملتلة

q4 و5 من االتفـاقية WادّتH1 - دون اإلخالل بأحـكام ا
يــحــرªم و�ـنع طــرف يــحـتـــل أرض طـــرف آخــــر أو جـــزءا

من أرضهq فيما يتعلق باألرض احملتلة :

أ) أي تــــصــــديــــــــر غــــيـــــــر مــــشـــــــــروع Hــــمــــتــــلــــكــــــات
ثقافـيـــة وأي نـقــــل غيـــــر مشــــروع لـتلـك اHـمتـلكـــــات

qلكيتهـــاH أو نقـــل

ب) أي أعـمال تـنـقـيب عن اآلثـارq بـاستـثـنـاء احلاالت
الــتـي يــحـــتم فـــيــهـــا ذلك صـــون اHــمـــتــلـــكـــات الــثـــقــافـــيــة أو

qتسجيلها أو احلفاظ عليها

qـمـتـلـكــــات الـثـقـافـيــةHجـ) إجـــراء أي تـغـيـيـــر في ا
أو في أوجه الســتـخــدامـهــا يـقــصـد به إخــفـاء أو تــدمـيـر أي

شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.

2 - جتـــــــرى أي عـــمـــلـــــيـــات تــــنـــقـــيب عـن �ـــتـــلـــكـــات
ثــــقــــافــــيـــة أو إدخــــــال تــــغــــيــــيــــرات عـــلــــيــــهــــا أو عــــلى أوجــه
اســـــتــــخــــدامـــــهــــا فـي تــــعــــــــاون وثــــــيق مـــع الــــســـــلــــطــــــــات
الــــــوطـــــنــــــيـــــة اخملـــــتـــــصـــــة لألرض احملـــــتـــــلــــــــةq مـــــــا لـم حتــل

الظــروف دون ذلك.

أ) ال يـجوز التذرع بـالضرورات العـسكرية الـقهرية
لـلــتـخـلي عن االلــتـزامــات عـمال بـالــفـقـرة 2 من اHـادّة 4 من
االتـــفـــاقـــيـــة من أجـل تـــوجــيـه عـــمل عـــدائي ضـــد �ـــتـــلـــكــات

ثقافية إالّ إذا كانتq وما دامت :

1 - تـلك اHــمـتــلـكـات الــثـقـافــيـة قـد حــولتq من حـيث
qإلى هدف عسكـري qوظيفتها

2 - ولم يــــــوجــــد بـــــديــل عـــــمـــــلي لـــــتــــحـــــقـــــيق مـــــيـــــزة
عــســكــــريـة �ــاثــلــة لــلـمــيــزة الــتي يــتـيــحــهــا تــوجـيـه عـمــل

qعدائي ضد ذلك الهدف
ب) ال يــــجـــوز الــــتــــذرع بـــالــــضــــرورات الــــعـــســــكــــريـــة
القهرية لـلتخلي عن االلتزامـات عمال بالفقرة 2 من اHادّة
4 مـن االتــفـــاقـــيـــة من أجل اســـتـــخـــدام �ـــتـــلــكـــات ثـــقـــافـــيــة
ألغــراض يـــرجح أن تــعـــرضــهــا لـــتــدمـــيــر أو ضــرر إالّ إذا لم
يـوجـدq وما دام لم يـوجـدq خيـار �ـكن بW ذلك االسـتـخدام
لــلــمـمــتــلـكــات الــثـقــافــيـة وبــW أســلـوب آخــر �ــكن اتــبـاعه

qلتحقيق ميزة عسكرية �اثلة
جـ) ال يـتـخـذ قــرار الـتـذرع بـالـضـرورات الـعـسـكـريـة
الـقـهــريـــة إالّ قـــائــد قـــوة عـسـكــريـــة تـعـــادل في حـجـمـها
أو تــــفــــوق حـــــجم كــــتــــيـــــبــــةq أو قــــوة أصــــغــــر إذا لـم تــــســــمح

qالظــروف بغير ذلك
د) في حـالـة هـجــوم يـتم بـنـاء عـلى قـرار يـتـخـذ وفـقـا
لــلـفــقـرة الـفــرعـيـة (أ)q يــنـبـغـي إعـطـاء إنــذار مـسـبـق فـعـلي

حيثما سمحت الظروف بذلك.

اHاداHادّة ة 7
االحتياطات أثناء الهجوماالحتياطات أثناء الهجوم

دون إخالل بـــاحــتـــيــاطـــات أخــرى يـــقــتـــضي الــقـــانــون
اإلنــــســــانـي الــــدولي اتــــخــــاذهــــا في تــــنــــفــــيــــذ الــــعــــمــــلــــيــــات

العسكريةq يعمد كل طرف في النزاع إلى :
أ) بـــذل كل مــــا في وســـعـه عـــمـــلـــيــــا لـــلـــتــــحـــقق من أن
األهداف اHزمع مهاجمتها ليست �تلكات ثقافية محمية

qادّة 4 من االتفاقيةHوجب ا�
ب) اتخـاذ جميع االحتـياطات اHـستطـاعة عنـد تخير
وسـائل وأساليب الـهجوم بـهدف جتنب اإلضـرار العرضي
qادّة 4 من االتفـاقـيةHـمـتـلكـات ثـقـافيـة مـحمـيـة �ـوجب ا�

qوعلى أي حال حصر ذلك في أضيق نطاق �كن
جـ) االمــتـــنـــاع عن اتـــخـــاذ قــرار بـــشن أي هـــجـــوم قــد
يـــــتــــوقع تـــــســــبــــبـه في إحلــــاق أضـــــرار عــــرضــــيـــــة مــــفــــرطــــة
qادّة 4 من االتفـاقـيةHـمـتـلكـات ثـقـافيـة مـحمـيـة �ـوجب ا�
تـــتــجـــاوز مــا يـــتــوقـع أن يــحـــقــقه ذلـك الــهـــجــوم من مـــيــزة

qعسكرية ملموسة ومباشرة
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q5 - حــال تــلــقي الــلــجــنــة طــلب إدراج عــلـى الــقــائــمـة
تـبـلـغ الـلـجـنـة جـمــيع األطـــراف بـذلك الـطـلب. ولألطراف
q(60) يــــومــــا Wفي غــــضـــون ســــتـــ qأن تــــقـــدم إلـى الـــلــــجـــنــــة
احتـجـاجـات بـشـأن طـلب كـهـذا. وال تـعـد هـذه االحـتـيـاجـات
إال بـاالسـتــنـاد إلى اHـعـايــيـر الـواردة في اHـادّة q10 وتـكـون
مـحـــددة وذات صـلــــة بـوقــائع مـعـيـنـــة. وتـنـظـــر الـلـجـنـــة
في االحــــتـــيــــاجــــات تــــاركـــــة لــــلــــطـــــرف الــــطــــــالب لإلدراج
فرصـة معقولـة للرد قبل أن تتخذ قـرارا بشأنها. وعندما
تــعــرض تــلك االحــتـيــاجــات عــلى الــلــجــنــةq تــتــخــذ قـرارات
اإلدراج عـلـى الـقــائـمــةq عـلى الــرغم من اHـادّة q26 بـأغـلــبـيـة

.WصوتHأربعة أخماس أعضائها احلاضرين وا

6 - يـــنـــبـــغي لـــلـــجـــنـــةq عـــنـــد الــــبت في طـــلب مـــاq أن
تــــلـــتــــمس اHــــشـــورة لــــدى اHــــنـــظــــمـــات احلــــكـــومــــيـــة وغــــيـــر

qوكذلك لدى خبراء أفراد qاحلكومية

7 - ال يجوز أن يتـخذ قرار �نح احلـماية اHعززة أو
�نعها إالّ باالستناد إلى اHعاييـر الواردة في اHادّة 10.

8 - في حـاالت استـثنـائيـةq عـندمـا تكـون قد خـلصت
إلى أن الـــطـــــرف الـــطــــالـب إلدراج �ــتـــلـــكــــــات ثــقـــافـــيــــة
عــــلـى الــقـــائـــمــة ال يـــســـتــطـــيع الـــوفـــاء �ــعـــايـــيــر الـــفـــقــــرة
الـفــرعــيـة (ب) من اHـادّة q10 يــجـوز لـلـجـنــة أن تـقـرر مـنح
حـمــايــة مـعــززة شـريــطــة أن يـقــدم الــطـرف الــطـالـب طـلــبـا

باHساعدة الدولية �ـوجب اHادّة 32.

9 - حــال نـشــــوب الـقــتـــالq ألحـــد أطــــراف الـنـــزاع
أن يــــطـــلبq بـــاالســــتـــنـــاد إلـى حـــالـــة الـــطــــــوارىءq حـــمـــايـــة
qـمـتـلـكــات ثـقـافـيـة تـخـضـع لـواليـته أو مـراقـبـتهH مـعـــززة
بـــإبالغ هـــذا الـــطـــلب إلى الـــلـــجــنـــة. وتـــرسل الـــلــجـــنـــة هــذا
الـطــلب عـلى الــفـور إلى جــمـيع أطــراف الـنــزاع. وفي تـلك
احلــاالتq تـنــظـر الــلـجــنـة بــصـفـة مــسـتــعـجــلـة فــيـمـا تــقـدمه
األطراف اHعنيـة من احتياجات. ويتخذ قرار منح حماية
مـعــززة مـؤقـتــة بـأســرع مــا �ـكــنq وكـذلك - عـلى الـــرغم
من اHـادّة 26 - بـأغــلــبـيــة أربـعــة أخـمــاس أعــضـاء الــلـجــنـة.
ويـجــوز أن تـمــنح الـلـجــنـة حــمـايـة مــعـززة مــؤقـتـة ريــثـمـا
qـعززةHـنح احلـمـايـة اH تـظـهـر نـتـائج اإلجـراءات الـنظـامـيـة
شـريطة الوفـاء بأحكام الـفقرتW الفـرعيتW (أ) و(جـ) من

اHادّة 10.

10 - تــمــنح الــلــجـنــة احلــمــايــة اHــعــززة لـلــمــمــتــلــكـات

الثقافية حال إدراجها على القائمة.

Wــــديـــرالــــعــــامّ دون إبــــطـــاء إلـى األمـــH11 - يــــرســل ا

الــعــــامّ لـأل¬ اHــتــحــــدة وإلى جــمــــيـع األطــــرافq إشــعــــارا
بــأي قـــرار تــتـخــذة الــلـجـــنــة بـإدراج �ــتـلــكـــات ثـقــافـيـــة

عــلى القــائمــة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
احلماية اHعزاحلماية اHعزّزةزة

اHاداHادّة ة 10
احلماية اHعزاحلماية اHعزّزةزة

يجــــوز وضــع اHـمتـلـكـات الـثـقافـيـة حتت احلمــايـــة
اHـعــززة شـريطـــة أن تتـوافــــر فيهــا الـشــروط الثالثــة

اآلتيــة :
أ) أن تـــكــــون تـــراثـــا ثــــقـــافـــيـــا عــــلى أكـــبــــر جـــانب من

qاألهمية بالنسبة إلى البشرية
ب) أن تــكــون مــحــمــيــة بــتــدابــيــر قــانــونــيــة وإداريـة
مــنـاســبــة عـلـى الـصــعــيـد الــوطــني تــعـتــرف لــهـا بــقــيـمــتــهـا
الــثــقــافــيـــة والــتـــاريــخــيــــة االسـتــثــنــائــيــــة وتــكــفــل لــهـــا

qأعــلى مستـوى من احلماية
جـ) أن ال تــــســــتــــخــــدم ألغــــراض عــــســــكــــريــــة أو كـــدرع
لـــــوقـــايــــــة مـــواقـــع عـــســـكــــريــــةq وأن يـــصـــــدر الـــطــــرف
الــــذي يـتـــولى أمـــر مـراقــبـتـهـــا إعالنـــا يــؤكـد عـلى أنـهـــا

لن تستخدم على هـذا النحـو.

اHاداHادّة ة 11
منح احلماية اHعززةمنح احلماية اHعززة

1 - يـــنــــبـــغي لـــكـــل طـــــرف أن يـــقـــــدم إلـى الـــلـــجـــنــــة
قائمــة بـاHمتـلكات الثـقافيــة الـتي يعتــزم طـلب منحهــا

حمايـة معــززة.

2 - لــــلـــطــــرف الـــذي لـه اخـــتــــصـــاص أو حـق مـــراقــــبـــة
اHـــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة أن يــطــلب إدراجــهــا عــلى الــقــائــمــة
اHزمع إنشاؤهـا وفقا للفـقرة الفرعية 1 (ب) من اHادّة 27.
ويــتـضــمن هــذا الــطــلب جـمـــيع اHــعــلـــومـــات الــضـــروريــة
ذات الـصــلـــة بـاHـعـــايـيــر الـــواردة في اHـادّة 10. ولـلـجـنــة
أن تــــدعـــــو أحـــــد األطـــــــراف إلى طـــــلب إدراج �ـــــتــــلـــــكــــــات

ثقافيـة عـلى القائمة.

3 - ألطــــــراف أخــــــرىq ولــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيــــة لــــلـــدرع
األزرق وغـــيــــرهـــــا من اHـــنــظـــمـــات غـــيــر احلـــكـــومـــيــة ذات
اخلـــبـــرة اHـــتـــخــــصـــصـــة في هـــذا اجملـــالq أن تـــزكي لـــلـــجـــنـــة
�ـتـلكـــات ثـقـافـيـــة مـعـينـــة. وفي حــــاالت كـهــذهq لـلـجـنـة
أن تـــــدعــــو أحـــــد األطـــــراف إلى طـــــلب إدراج اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات

الثقافيـة على القائمـة.

4 - ال يــخــل طــلب إدراج �ــتــلــكــات ثـقــافــيــة واقــعـــة
فـي أرض تـــدّعي أ كـــثــــر من دولـــة ســـيـــادتــــهـــا أو  واليـــتـــهـــا
qبـــحـــال من األحــوال qـــمــتـــلـــكــاتHوال إدراج تـــلك ا qعــلـــيـــهــا

بحقوق أطراف النزاع.
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2 - في حـالـة انتـهـاك خـطيـر لـلـمادّة 12 فـيـما يـتـعلق
�ــمــتــلــكــات ثــقـافــيــة مــشــمــولــة بــحــمــايــة مــعــززة نــتــيــجـة
السـتـخـدامـهــا في دعم الـعـمل الــعـسـكـريq لـلــجـنـة أن تـعـلق
شــمـــولــهــا بــاحلـــمــايــة اHـــعــززة. وفي حـــالــة اســتـــمــرار تــلك
االنتـهاكـاتq للجـنة أن تـعمـد بصفـة استـثنـائيـة إلى إلغاء
شــمـــول تــلك اHــمـــتــلــكــــات الــثــقـــافــيــة بـــاحلــمــايـــة اHــعــــززة

بحذفهـا من القـائمـة.
Wــــديـــــر الــــعـــــامّ دون إبــــطـــاء إلـى األمـــH3 - يــــرسل ا
الـــــــعـــــامّ لـأل¬ اHـــــتـــــحــــــدة وإلى جـــــمــــــيع األطــــــراف في هـــــذا
الـبـروتـوكـولq إشـعـارا بـأي قـرار تـتـخـذه الـلـجـنـة بـتـعلـيق

احلماية اHعززة أو بإلغائها.
qقـــبل أن تــــتـــخـــذ قــــرارا كـــهـــذا q4 - تـــتــــيح الـــلــــجـــنــــة

لألطراف فرصة إلبداء وجهات نظرهم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اHسؤولية اجلنائية والوالية القضائيةاHسؤولية اجلنائية والوالية القضائية

اHاداHادّة ة 15
االنتهاكات اخلطيرة لهذا البروتوكولاالنتهاكات اخلطيرة لهذا البروتوكول

1 - يـــكــــون أي شــــخص مــــرتــــكــــبـــا جلــــر�ــــة بــــاHـــعــــنى
اHـقــصـود في هـذا الــبـروتـوكــول إذا اقـتــرف ذلك الـشـخص
qوانـتــهـــاكــــا لالتـفــاقـيــــة أو لـهــــذا الـبـــروتــوكــول qعـمــــدا

أيــا مـن األفعــال اآلتيـة :
أ) اســتــهــداف �ـتــلــكـات ثــقــافـيــة مــشـمــولــة بـحــمــايـة

qبالهجـوم qمعــززة
ب) اسـتــخـدام �ــتـلـكــات ثـقــافـيـة مــشـمــولـة بـحــمـايـة
مـــــعــــــززةq أو اســــتــــخــــــدام جــــــوارهـــــا اHــــبــــاشــــــرq في دعـم

qالعمــل العسكــري
جـ) إحلـــاق دمـار واســع الـنــطـاق �ــمـتــلــكـات ثــقـافــيـة
مــــحــــمـــــيــــة �ــــوجب االتــــفــــاقــــيــــة وهــــذا الــــبــــروتــــوكــــولq أو

qاالستيالء عليهـا
د) اســتـــهــداف �ـــتـــلــكـــات ثــقـــافـــيــة مـــحــمـــيـــة �ــوجب

qاالتفاقية وهذا البروتوكول بالهجوم
هـ) ارتـكــاب ســرقـة أو نــهب أو اخــتالس أو تــخـريب

Hمتلكات ثقافية محمية �وجب االتفاقية.
2 - يـــعــــتــــمــــد كــل طــــــرف من الــــتــــدابـــيــــر مــــا يــــلـــزم
العـــتــــبـــــار اجلـــــرائـم اHـــنــــصـــــوص عـــلــــيـــهـــا فـي هـــذه اHـــادّة
جــــــرائم �ــــوجـب قـــانــــونـه الــــداخــــليq ولــــفــــرض عــــقــــوبـــات
مـنــاسـبـة عــلى مـرتــكـبـيــهـا. وتـلــتـزم األطــراف وهي بـصـدد
qذلك �ـبـادىء الـقـانـون الـعـامـة ومبـادىء الـقـانـون الـدولي
�ـــا في ذلك الـــقـــواعـــد الـــقـــاضـــيـــة �ـــد نـــطـــاق اHـــســـؤولـــيــة
اجلنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا

الفعــل اجلنـائي بشكــل مباشــر.

اHاداHادّة ة 12
حصانة اHمتلكات الثقافية اHشمولةحصانة اHمتلكات الثقافية اHشمولة

بحماية معززةبحماية معززة
تـكــفل أطـراف الـنـزاع حــصـانـة اHـمــتـلـكـات الــثـقـافـيـة
اHـشـمـولـة بـحـمــايـة مـعـززة بـاالمـتــنـاع عن اسـتـهـداف تـلك
اHمتـلكات بـالهجـوم أو عن أي استخـدام Hمتـلكات ثـقافية

أو جوارها اHباشر في دعم العمل العسكري.

اHاداHادّة ة 13
فقدان احلماية اHعززةفقدان احلماية اHعززة

1 - ال تـفقـد اHمـتـلكـات الثـقـافيـة اHشـمـولة بـاحلمـاية
اHعززة تلك احلماية إالّ :

أ) إذا عـــــلـــــقت أو ألــــغــــــيت تــــلــك احلــــمـــــايــــــــة وفــــقــــــا
للمــادّة q14 أو

qبـحكم اسـتخـدامها qمـتلـكاتHب) إذا أصبحت تـلك ا
هدفا عسكرياq وما دامت على تلك احلال.

2 - في الـظـــروف الــواردة بـالـفـقــرة الـفـرعـيـة (ب)
ال يجوز أن تتخذ تلك اHمتلكات هدفا لهجوم إالّ :

أ) إذا كان الـهجوم هـو الوسيـلة اHسـتطاعـة الوحيدة
إلنـهـاء اسـتــخـدام اHـمـتـلـكــات عــلـى الـنـحـــو اHـشـــار إلـــيه

q(ب) في الفقــرة الفـرعيـة 1
ب) إذا اتــخــــذت جـمــــيع االحــتــيـاطــات اHــسـتــطــاعـــة
في اخـتــيـار وســائل الـهـجــوم وأسـالـيــبه بـهــدف إنـهـاء ذلك
qـمـتــلـكـــات الـثـقــافـيـة أوHاالســتـخـدام وجتــنب اإلضــرار بــا

qحصره في أضيق نطاق �كن qعلى أي حال
جـ) مـــــــــا لـم حتــــــــــول الـــــــــظــــــــــروف دون ذلـك بـــــــــســــــــــبب

مقتضيات الدفاع الفوري على النفس :
1 - يــصــدر األمــر بــالــهــجــوم عــلى أعــلى اHــســتــويـات

qالتنفيذيـة للقيـادة
2 - يــــــصـــــــدر إنــــــذار مـــــــســــــبق فــــــعــــــــلـي إلى قــــــــوات
اجملـابهـــة بـطـلب إنـهاء االسـتـخـدام اHشـار إلـيه في الـفـقرة

الفـرعيــة  1 (ب)q و
3 - تــتــاح لــقـوة اجملــابــهــة فــتــرة مــعــقـولــة من الــوقت

تمكنها من تصحيح الوضع.

اHاداHادّة ة 14
تعليق احلماية اHعززة وإلغاؤهـاتعليق احلماية اHعززة وإلغاؤهـا

1 - عنـدما تكف اHـمتلـكات الثـقافية عـن الوفاء بأي
qـادّة 10 من هـذا الـبــروتـوكـولHــعـايـيــر الـواردة في اHمن ا
للجنة أن تعلق شمولها باحلماية اHعززة أو تلغيه بحذف

تلك اHمتلكات الثقافية من القائمة.
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2 - دون إخالل بــالــقــواعــد ذات الــصــلــة من الــقــانــون
الـــدوليq في حـــالــة انـــطــبـــاقــهـــاq تــكـــفل ألي شـــخص تــتـــخــذ
بـــشــــأنه إجــــراءات فــــيـــمــــا يــــتــــعـــلـق بـــاالتــــفــــاقـــيــــة أو بــــهـــذا
الــبــروتــوكـولq مــعــامــلــة مــنــصــفـة ومــحــاكــمــة عــادلــة وفــقـا
لــلـــقــانــون الـــداخــلي ولـــلــقـــانــون الـــدولي في كــافـــة مــراحل
qـكفولـة لذلك الشخصHوال تكون الضـمانات ا qاإلجـراءات
بــأي حــال من األحــوالq أدنـى من الــضــمــانــات الــتي يــنص

عليهـا القـانـون الـدولي.
اHاداHادّة ة 18

Wتسليم اجملرمWتسليم اجملرم

1 - تـعـتــبـر اجلـرائـم اHـنـصــوص عـلـيــهـا في الــفـقـرات
الفـرعـية 1 (أ) و(ب) و(جـ) من اHـادّة 15 منـدرجـة في عداد
م مـرتكـبـوهــا في أي مـعــاهـدة لـتسـليم ªاجلرائم الـتي يـسلـ
اجملـــــرمـــW أبــرمـت بــW أي من األطـــراف قـــبل دخـــول هــذا
الــبــروتـــوكــول حــيّـز الــنّـفــــاذ. ويـتــعـهــد األطـــراف بـإدراج
تــلك اجلــرائم فـي كـل مــعــــاهــدة لــتــسـلــيـم اجملــرمــW تــبـــرم

فيما بينهم في وقت الحـق.
W2 - عــنـــدمــا يــتـــلــقى طـــرف يــجــعـل تــســلـــيم اجملــرمــ
مـشـروطـا بـوجـود مـعـاهـدة - طـلـبـا بـتـسـلـيم مـجـرم مـوجـها
من طــــرف آخــــــر لم يــــبــــــرم مـــــعــه مــــعـــــــاهــــدة لــــتـــــســــلــــــيم
اجملـــرمـqW فـلـلـطــرف اHـطـلـوب مــنـهq إن شـــاءq أن يـعـتـبــر
هــذا الـبــروتــوكـول األســاس الـقـــانـوني لــتـســلــيم مـرتــكـبي
اجلـــرائـم اHـنــصــوص عــلـيــهـا فـي الـفــقــرات الــفـرعــيـة 1 (أ)

و(ب) و(جـ) من اHادّة 15.
W3 - تـعـتـبـر األطـراف الـتي ال جتــعل تـسـلـيم اجملـرمـ
مــشـــروطـا بــوجـود مــعـــاهـدةq اجلــــرائم اHـنــصــوص عـلــيـهـا
في الـــــفــــقــــرات الـــــفــــرعــــيــــة 1 (أ) و(ب) و(جـ) مـن اHـــادّة 15
جــرائم يسلَّم مـرتكبوهــا فيمــا بW هــذه األطـــرافq مـع
Wعـــــدم اإلخـالل بــــالــــشــــروط الــــتـي تــــنص عـــــلــــيــــهــــا قــــوانــــ

الطــرف اHطلـوب منــه.
4 - عنـد الضرورةq تـعامـل اجلرائم اHـنصـوص علـيها
في الـــفـــقـــرات الـــفـــرعـــيــة 1 (أ) و(ب) و(جـ) من اHــادّة 15 -
ألغــراض تــســلــيم اجملــرمـW فــيــمــا بــW األطــراف - كــمــا لـو
كـانـت قـد ارتــكــبت لــيس فــحــسب في اHــكــان الــذي وقـعت
فــــيه بـل أيــــضــــا في أرض األطــــراف الـــــتي أنــــشــــأت واليــــة

قضائية وفقا للفقرة 1 من اHادّة 16.

اHاداHادّة ة 19
اHساعدة القانونية اHتبادلةاHساعدة القانونية اHتبادلة

1 - تـــتـــبـــــادل األطـــــراف أكـــبــــر قــــدر من اHـــســـاعـــدة
فـيـمـــا يـتعـلـــق بـالـتـحـقـيقــــات أو اإلجــــراءات اجلـنـائـيــة
أو إجـــراءات تـــســـلـــيـم اجملـــرمـــW اHـــتـــخـــذة بـــشـــأن اجلــــرائم

اHاداHادّة ة 16
الوالية القضائيةالوالية القضائية

1 - دون اإلخـالل بـأحــكــام الــفــقـرة q2 تــتــخــذ كل دولــة
طــرف الـــتــدابـــيــر الــتـــشــريــعـــيــة الالزمـــة إلنــشــاء واليـــتــهــا
الــقـضــائـيـة عــلى اجلــــرائم اHـنــصــوص عــلـيـهــا في اHـادّة 15

فـي احلـاالت اآلتيــة :
أ) عـندمـــا تــرتـكب جـر�ــــة كهـــذه عــلى أرض تلـك

qالـدولة
ب) عـــنـــدمــــــا يـــكـــــون اجملــــــرم اHـــزعـــــوم مــــواطـــنــــــا

qلتلـك الـدولــة
جـ) في حـالة اجلـرائم اHـنـصوص عـلـيهـا في الـفـقرات
الـــفـــرعـــيـــة 1 (أ) و(ب) و(جـ) من اHــادّة q15 عـــنـــدمـــا يـــكـــون

اجملرم اHزعوم موجودا على أرضها.

2 - فيـمـا يتـعلق �ـمـارسة الـوالية الـقـضائـيةq ودون
اإلخالل باHادّة 28 من االتفاقية :

أ) ال يــسـتــبـعــد هـذا الــبـروتـوكــول حتـمّــل اHـســؤولـيـة
اجلـنـائـيـة الــفـرديـة أو �ـارســة الـواليـة الـقـضــائـيـة �ـوجب
qـمــكن الـتــطـبـيقHالـقـانــون الـوطـنـي أو الـقـانــون الـدولي ا
كـــمـــا ال يـــنـــال مـن �ـــارســـة الــــواليـــة الـــقـــضـــائــــيـــة �ـــوجب

qالقانون الدولي العرفي
ب) بــاســتــثــنــــاء احلــالــــة الــتي �ــكـن فــيــهــا أن تــقــبل
دولــــة لــــيــــسـت طــــرفـــــا في هـــــذا الـــــبـــــروتــــوكــــول أحـــــكــــامه
وتـطبقـها وفـقا للـفقــرة 2 من اHادّة q3 فإن أفـــراد القـوات
اHــــــســـــلــــــحـــــة ومــــــواطــــــني دولــــــة لــــــيـــــسـت طــــــرفـــــا فـي هـــــذا
الـبــروتــوكــولq بـاســتـثـنـــاء مـواطـنـيــهـا الـذين يـخـدمـــون
qفي قوات مسلـحـة لدولــة طــرف في هـذا البـروتـوكـول
ال يـــتـــحــمـــلـــون مـــســـؤولــيـــة جـــنـــائــيـــة فـــرديـــة �ــوجـب هــذا
الــــبـــــروتـــــوكـــــولq كــــمــــا ال يــــفــــرض هـــــذا الــــبـــــروتـــــوكــــول
الـتــــزامــا بــإنــشــــاء واليــــة قـضــائــيـــة عـــلى أمــثـــال هــؤالء

األشخــاص وال بتسلــيمهم.

اHاداHادّة ة 17
اHقـاضـاةاHقـاضـاة

1 - يـــــعــــــمـــــــد الــــــطـــــــرف الــــــذي يــــــوجـــــــد عـــــلـى أرضـه
الـشـخص الــذي يُـدَّعى ارتـكـــابه جــر�ــة مــنـصـوصـا عــلـيـهـا
q15 ــادّةHفي الــفــقــــرات الــفـــرعــيـــة 1 (أ) و(ب) و(جـ) من ا
إذا لـم يـســلـم ذلك الــشــخصq إلى عــرض الــقــضــيـةq دون أي
اســتــثــنــاء كـــان ودون تــأخــيــر ال مــبـــرّر لهq عـــلى ســلــطــاته
اخملــتـصــة لـغــرض اHـقــاضـاة وفق إجــراءات �ـوجب قــانـونه
الـداخلي أوعـند االقـتضـاءq وفقـا للـقـواعـد ذات الصـلـة من

القانـون الـدولي.
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أ) أي اسـتـخدام لـلـمـمـتـلـكـات الثـقـافـيـة يـنـطـوي على
qانتهاك لالتفاقية أو لهذا البروتوكول

ب) أي تـصـديـر أو نـقل غـيـر مـشـروع أو نـقل مـلـكـيـة
غـيـر مشـروع Hـمـتلـكـات ثقـافـيـة من أرض محـتـلـة انتـهـاكا

لالتفاقية أو لهذا البروتوكول.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حماية حماية اHمتلكات الثقافية في حالة النزاعاتاHمتلكات الثقافية في حالة النزاعات

اHسلحة غير اHتسمة بطابع دولياHسلحة غير اHتسمة بطابع دولي

اHاداHادّة ة 22
النزاعـات النزاعـات اHسلحـة غيـر اHتسمـةاHسلحـة غيـر اHتسمـة

 بطابع دولي بطابع دولي

1 - يـــنــطـــبق هـــذا الـــبـــروتــوكـــول في حــــالـــــة نـــــزاع
مـــــســـــــلح ال يـــــتـــــســم بـــــطـــــابــع دولــي يـــــقــــع داخــــل أرض

أحــــد األطـــراف.

2 - ال يـــــنــــطـــــبـق هــــذا الـــــبـــــروتـــــوكــــول عـــــلـى أوضــــاع
االضـــطـــــرابــــات والــــتــــوتـــرات الــــداخــــلــــيـــــةq مـــثـــل أحـــداث
الـشـغب وأعـمــال الـعـنف اHـنــعـزلـــة واHـتـفــرقـــة وغـيـرهـــا

مـن األعمال اHماثلــة.

3 - لـــيس فـي هــــــذا الـــبـــــروتـــوكــــول مـــــا يـــتــــــذرع
بــــه لـــغــــــــرض الـــنـــــيــــل مــن ســـيــــــــادة دولـــــــة مـــــــا أو
مــن مــــســــؤولــــيــــة احلــــكـــومــــة عـن الـــقــــيــــام بــــكـل الــــوســــائل
اHـشـــروعـــة بــحـفظ أو إعـــادة سـيـادة الـقـانـون والـنـظـــــام
في الـــدولــــةq أو الـــدفــــاع عن الــــوحـــدة الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــدولـــة

وسالمــة أراضيها.

 4 - لــيس فـي هــذا الــبـروتــوكــول مــا يــخـل بــالــواليـة

الــقــضــائــيـــة األســاســيــة لــطــرف يـــدور عــلى أراضــيه نــزاع
مـسـلّح ال يـتـسـم بطـابع دولي حـول االنـتـهاكـات اHـنـصوص

عليهـا في اHادّة 15.

5 - لــيـس فـي هــــذا الـــبـــــروتـــوكـــــول مـــــا يـــتـــــذرع
بــه كـــمــــبـــرر لــــلـــتــــدخـــلq عـــلـى نـــحـــــو مــــبـــاشــــــر أو غـــيـــر
مــبـاشــــر وألي سـبب من األســبـــابq في الــنـــزاع اHــسـلــح
أو فــي الـــشـــــؤون الـــداخــلـــيـــــة أو اخلــــارجـــيـــــة لـــلـــطـــــرف

الــذي يدور النــزاع على أرضه.

6 -  ال يـؤثـر تـطـبـيق هـذا الـبـروتـوكـول علـى الوضع
اHــــشـــــــار إلـــــيه في الــــفــــقـــــرة q1 عــــلى الــــوضع الــــقــــانــــوني

ألطــراف النــزاع.

H - 7ــنــظــمــــة الــيـــونــســكــــو أن تــعـــــرض خــدمـــاتــهــا
عـلى أطـراف النــزاع.

اHـنــصــوص عـلــيــهــــا في اHـادّة q15 �ـــا في ذلـك اHـســــاعـدة
في احلــــصــــــول عــــلـى مـــــا يــــوجـــــد لــــديـــهــــــا مـن شــــــواهــــد

الزمــة لإلجــراءات.

 2 - تــــضــــطــــلع األطــــــراف بــــالـــــتــــــزامــــاتــــهــــا �ــــوجب

الـــفـــقـــــرة 1 �ـــــا يـــتـــفــق وأي مـــعــــــاهـــدات أو تـــرتـــيـــبـــــات
أخــــرى بـــشــأن اHـــســــاعــدة الـــقــانـــونــيـــــة اHــتـــبــادلـــة تــكــون
مـــبـــرمـــة فــــيـــمـــا بـــيـــنــــهـــا وفي حـــال عــــدم وجـــود مـــثل هـــذه
اHــعــاهــدات أو الــتــرتــيــبــاتq تــتــبــادل األطـــراف اHــســاعــدة

وفقــا لقانونها الداخلي.

اHاداHادّة ة 20
دواعي الـرفضدواعي الـرفض

1 - ألغــــراض تــــســــلــــيم اجملـــــرمــــW في حــــالــــة اجلــــرائم
اHـنـصـوص عـليـهـا في الـفـقرات الـفـرعـية 1 (أ) و(ب) و(جـ)
من اHـادّة q15 وألغــراض اHـســــاعـدة الـقـانــونـيـة اHــتـبـادلـــة
q15 ادّةHنـصـــوص عـلـيـهـــــا فــي اHفــي حـالـــــة اجلـــــرائـم ا
ال تــعــتــبــر اجلــرائم جــرائم ســيــاســيــةq أو جــرائم مــرتــبــطــة
بــــجـــــرائم ســـــيــــاســـــيــــةq أو جــــــرائم دفـــــعت إلـــــيــــهـــــا بــــواعث
سياسية. وبـناء على ذلكq ال يجوز رفض طـلبات تسلــيم
اجملرمW أو طـلبـات اHساعـدة اHتـبادلة اHـستـندة إلى مثل
هـذه اجلـــرائم جملــــرد أن األمـــر يـتـعـلق بـجــر�ــة سـيـاسـيـة
أو بجـر�ـة مـرتبـطـة بـجر�ـة سـيـاسـية أو بـجـر�ــة دفعت

إليها بواعث سياسية.

2 - لـيس في هـــذا الـبـروتــوكــول مـــا يـفـســـــر بأنه
الــــتــــزام بــــتــــســـلــــــيـم اجملـــــرمـــW أو بــــتــــقـــــــد� اHــــســـــــاعـــدة
الـقــانــونــيـة اHــتــبــادلـــة إذا كــــان لــدى الــطـــرف اHــطــلـــوب
مـنـه أســبـاب جــوهـــريـــة تــدعـوه إلى االعــتــقـــاد بــأن طـلب
تـسـلــــيـم اجملـرمـW في حـالـــة اجلـــرائم اHـنصـوص عـلـيـهــا
في الــفــقـــرات الــفـــرعــيـــة 1 (أ) و(ب) و(جـ) مــن اHـادّة 15
أو طـلب اHــســـاعـــدة الــقـانـونـيــــة اHـتـبـــادلـــــة في حــالـــــة
اجلـــــــرائم اHـــنـــصـــــوص عـــلـــيــهـــــــا فـــي اHــادّة q15 قـــد قـــدم
لــغــرض مـحـاكــمــة أو عـقـــاب شـخص بـسـبـب عـنـصـــر ذلك
الشخص أو ديـنــه أو جنسـيتـه أو أصلــه االثني أو رأيــه
الـسـيـاسيq أو بأن االمـتـثال لـلـطـلب سـوف يـتـرتب عـليــه
إجــــــحــــــــاف �ــــــركــــــز هــــــذا الــــــشــــــخص ألي ســــــبـب من تــــــلك

األسباب.

اHاداHادّة ة 21
التدابير اHتعلقة بانتهاكات أخرىالتدابير اHتعلقة بانتهاكات أخرى

دون اإلخالل بـــاHــادّة 28 من االتـــفـــاقـــيـــةq يـــعــتـــمـــد كل
طـرف ما يلزم من تـدابير تشـريعية أو إداريـة أو تأديبية

لقمع األفعال اآلتية عندما ترتكب عمدا :
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اHاداHادّة ة 25
مدة العضويةمدة العضوية

1 - تــــنـــتــــخـب األطــــراف أعـــضـــاء في الـــلــجـــنـــة Hــدة
أربع (4) سـنوات وتكون مـؤهلة إلعادة انـتخابهـا مباشرة

مرة واحدة.

2 - عـلى الـرغم من أحكـام الفـقرة q1 تـنـتهي عـضـوية
نـصف األعضاء اخملـتارين في أول انـتخاب في نـهاية أول
دورة عاديـة الجتـماع األطـراف تلي الـدورة التي انـتخـبوا
فـيـهـا. ويـخـتـار رئـيس االجـتـمـاع هـؤالء األعـضـاء بـالـقـرعة

بعد أول عملية انتخاب.

اHاداHادّة ة 26
النظام الداخليالنظام الداخلي

1 - تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.

2 - يــــتـــــكـــــون الـــــنــــصـــــاب الــــقــــانـــــوني مـن أغــــلـــــبــــيــــة
األعـــضــــاء. وتـــتـــخـــذ قــــرارات الـــلـــجــنـــة بـــأغـــلـــبـــيــــة ثــلـــثي

.WصوتـHأعضائهـا ا

3 - ال يــــشـــــارك األعــــضـــــاء في الـــــتـــــصــــويـت عــــلى أي
قــرارات تـتــعــلق �ــمــتــلـكــات ثــقــافـيــة مــتــضــررة من نـزاع

مسلح هم أطراف فيه.

اHاداHادّة ة 27
اHهاماHهام

1 - تضطلع اللجنة باHهام اآلتيـة :
qأ) إعداد مبادىء توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول
ب) مــنح احلــمــايــة اHــعـــززة لــلــمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة
أوتـــعــلـــيــقــهـــا أو إلــغــائـــهــا وإنـــشــــاء قــائـــمــــة بـــاHــمــتـــلــكــات
الـثـقـافـيــة اHـشـمـولـة بحـمـايـة مـعــززةq وتـقـوم بـتـحـيـيـنـها

qوترقيتها
جـ) مــراقــبـــة تــنــفــيــذ هــذا الــبــروتــوكــول واإلشـــراف
عـلـيه والـعـمل عـلى حتـديـد اHـمـتلـكـات الـثـقـافـيـة اHـشـمـولة

qبحمايـة معــززة
د) الـــنـــظـــر فـي الـــتـــقـــاريـــر الـــتي يـــقـــدمـــهـــا األطـــراف
qوالتـعـلـيق علـيـهـا والـتمـاس اإليـضـاحات حـسب االقـتـضاء
وإعداد تـقـريـرهـا بـشـأن تنـفـيـذ هـذا الـبـروتوكـول من أجل

qتقد�ه إلى اجتماع األطراف
هـ) تلـقي طـلـبـات اHـسـاعـدة الـدولـيـة اHـقـدمة �ـوجب

qادّة 32 والنظر في تلك الطلباتHا
qو) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق

ز) الـــقـــيـــــام بـــأي مـــهـــــام أخـــــرى يـــعـــهــــد بـــهـــا إلـــيـــهـــا
اجتمــاع األطــراف.

الفصل السادسالفصل السادس
اHسائل اHؤسساتيةاHسائل اHؤسساتية

اHاداHادّة ة 23
التقـاء األطرافالتقـاء األطراف

1 - يــدعى األطـراف إلـى االجـتــمـاع في نــفس الـوقت
الـذي ينعقد فيه اHـؤتمر العامّ لـليونسكـو وبالتنسيق مع
اجـتـماع األطـراف الـسامـيـة اHتـعـاقدة إذا كـان اHـدير الـعامّ

هو الداعي إلى ذلك االجتماع.
2 - يعتمد اجتماع األطراف نظامه الداخلي.
3 - يضطلع اجتماع األطراف باHهام اآلتية :

أ) انــتــخــــاب أعــضـــــاء الــلـجــنــــة وفــقــــا لــلــفــقــــرة 1
q24 ـادّةHمــن ا

ب) التصـديق على اHـبادىء الـتوجيـهيـة التي تـعدها
q27 ادّةHاللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) من ا

جـ) إعـــداد مـــبــــــادىء تــــوجـــيـــهـــيـــــة تــــســـتـــــرشـــد بـــهـــا
الــلــجـــنــــة في اســتــخـــدام أمــــوال الــصــنــدوقq واإلشــــراف

qعلى ذلك االستخــدام
د) الــنــظــر في الــتـقــريــر الــذي تــقـدمـه الـلــجــنــة وفــقـا

q27 ادّةHللفقرة الفرعية 1 (د) من ا
هـ) مـنـاقـشـة أي مـشـكالت تــنـشـأ بـصـدد تـطـبـيق هـذا
البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب االقتضاء.

4 - يـــــدعـــــو اHـــــديــــــر الـــــعـــــامّ إلى انــــــعـــــقـــــاد اجـــــتـــــمـــــاع
اســـــتـــــثــــنـــــائـي لألطـــــــراف بــــنــــــاء عـــــلى طـــــلـب خُــــمـس عــــدد

األطـراف على األقـل.

اHاداHادّة ة 24
جلنـة حمايـة اHمتلكـات الثقافيـةجلنـة حمايـة اHمتلكـات الثقافيـة

في حالـة نـزاع مسلفي حالـة نـزاع مسّلح

1 - تـــنـــشـــأ �ـــوجب هـــذا جلـــنـــة حلــمـــايـــة اHـــمـــتـــلـــكــات
الثقافية في حالة نزاع مسلّح.

تــتــألف مـن اثــني عــشـــر طــرفــا يــنـــتــخــبــهـم اجــتــمــاع
األطراف.

2 - جتـتـمع الـلـجـنـة فـي دورة عـاديـة مـرة في الـسـنـة
وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.

3 - عــــنــــد الـــــبت في عـــــضــــويـــــة الــــلــــجـــــنــــــةq يــــســــعى
األطـــــراف إلـى ضــــمــــان تــــمــــثــــيـل عــــادل خملــــتــــلـف اHــــنــــاطق

والثقافات في العـالم.
4 - تــخـتــار األطـراف األعــضـاء في الــلـجــنـة �ــثـلــيـهـا
من بW أشخاص مـؤهلW في ميادين الـتراث الثقافي أو
الـــدفــاع أو الــقـــانــون الـــدولي وتــســـعىq بــالـــتــشــاور فـــيــمــا
بـيــنـهـاq إلى ضــمـان أن الـلــجـنـة في مــجـمـوعــهـا تـضم قـدرا

كافيا من اخلبرة اHتخصصة في كل هذه اHيادين.
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 4 - تتكون موارد الصندوق �ا يأتي :

qأ) مساهمات طوعية يقدمها األطراف
ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها :

q1 - دول أخـرى 

2 - الــيـــونــســكـــــــو أو مــنــظـمـــــات أخـــــرى تــابــعــــة
qتحــدةHلأل¬ ا

3 - مـــنـــظـــمــــات أخـــرى دولـــيـــة حـــكـــــومـــيـــة أو غـــــيـــر
qحكـوميـة

q4 - هيئات عامة أو خاصة أو أفراد
qجـ) أي فوائد تدرّها أموال الصندوق

د) األمـــــوال احملــــصــــلــــة مـن عــــمــــلــــيـــــات جــــمع األمــــوال
qوإيرادات األحداث التي تنظم لصالح الصندوق

هـ) ســــــائــــــر اHــــــوارد الــــــتي تــــــرخـص بــــــهــــــا اHــــــبـــــادىء
التوجيهية اHطبقة على الصندوق.

الفصل السابعالفصل السابع
نشر اHعلومات واHساعدة الدوليةنشر اHعلومات واHساعدة الدولية

اHاداHادّة ة 30
نشر اHعلوماتنشر اHعلومات

1 - تــســعى األطـراف بــالــوسـائل اHالئــمــةq وال سـيّــمـا
عن طريق البرامج التـعليمية واإلعالميةq إلى دعم تقدير

جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.
2 - تــــذيع األطــــراف هـــذا الــــبـــروتــــوكـــول عــــلى أوسع
نــــــطـــــــاق �ـــــكــن فــي وقت الــــــســـــلـم وفــي وقت الـــــنــــــــزاع

اHســلح عـلى الســواء.
3 - تــكــون أي ســلــطــة عــســكــريــة أو مــدنــيـة تــضــطــلع
وقت وقــوع نــزاع مــسـلـح �ــسـؤولــيـات تــتـعـلــق بـتـطــبـيق
هــذا الـبـروتوكـولq عـلى عـلم تـام بـنص هـذا الـبـروتـوكول.

ولهذه الغاية تقوم األطراف �ا يأتيq حسب االقتضاء :
أ) إدراج مـبادىء تـوجيـهيـة وتعـليـمات بـشأن حـماية

qمتلكات الثقافية في لوائحها العسكريةHا
ب) إعــــداد وتـنـفـيــذ بـــرامج تـدريــبـيـــة وتـعـلـيـمـيـــة
في أوقـات الـســلمq بـالـتــعـاون مع الـيــونـسـكـو واHــنـظـمـات

qعنيةHاحلكومية وغير احلكومية ا
جـ) إبـالغ كـــل طـــــــــرف ســـــــائــــــــر األطـــــــرافq مـن خالل
اHــــديــــــر الــــعــــــامqّ �ــــعــــلـــومــــات عـن الــــقــــوانــــW واألحــــكـــــام
Wــــتـــــخـــــذة �ــــوجـب الــــفـــــقــــــرتــــHاإلداريـــــــة والـــــتــــدابــــــيـــــر ا

q(ب)(أ) و Wالـفرعيتـ
د) إبـالغ كل طـــــرف ســــــائـــــر األطـــــراف بــــــأســـــرع وقت
�ـكنq من خالل اHدير الـعامq بالـقوانW واألحـكام اإلدارية

التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.

.  2 - تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع اHدير العامّ

3 - تــــتــــعــــاون الـــــلــــجــــنــــة مـع اHــــنــــظـــــمــــات الــــدولــــيــــة
والــوطـــنــيــةq احلـــكــومـــيــة وغـــيــر احلــكـــومــيـــةq الــتي تـــمــاثل
أهـــدافـــهـــا أهـــداف االتـــفــاقـــيـــة وبـــروتـــوكـــولـــهـــا األوّل وهــذا
البروتـوكول. ولـلجـنة أن تدعـو إلى اجتـماعـاتهاq من أجل
مـساعـدتـهـا بـصـفة اسـتـشـاريـة في أداء مـهـامهـاq مـنـظـمات
مـهـنـيـة مــرمـوقـة كـاHـنــظـمـات الـتي تــربـطـهـا بـالــيـونـسـكـو
عالقـــات رســمـــيـــةq �ــا فـي ذلك الــلـــجـــنــة الـــدولـــيــة لـــلــدرع
Wاألزرق والـهـيئـات الداخـلـة فيـهـا. كمـا يجـوز دعـوة �ثـل
لــلـــمــركـــز الــدولي لـــدراســة صـــون اHــمـــتــلـــكــات الـــثــقـــافــيــة
وتــرمـــيــمـــهــا (إيــكـــروم) (مــركــز رومـــا) ولــلـــجــنــة الـــدولــيــة

للصليب األحمرq حلضور اجتماعاتها بصفة استشارية.

اHاداHادّة ة 28
األمانةاألمانة

تــتـلــقى الــلــجــنــة اHـســــاعــدة من أمــانـــة الـيــونــســكـــو
الــتـي تــعــد وثــائق الــلــجــنـــة وجــداول أعــمــال اجــتــمــاعــاتــهــا

وتتولى اHسؤولية عن تنفيذ قراراتها.

اHاداHادّة ة 29
صندوق حماية اHمتلكات الثقافيةصندوق حماية اHمتلكات الثقافية

في حالة نزاع مسلحفي حالة نزاع مسلح

1 - ينشأ �وجب هذا صندوق لألغراض اآلتيـة :
أ) تـــقـــــد� مـــســــاعـــدة مـــالــــيــــة أو غــــيـــر مــــالـــيــــة لـــدعم
الـتـدابــيـر الـتـحـضـيـريــة والـتـدابـيـر األخـــرى الـتي تـتـخـذ
q5 ــادّةHفي وقت الــســلم وفــقـــا ألحــكــام من بــيــنــهــا أحــكــام ا

والفقرة الفرعية (ب) من اHادّة q10 واHادّة q30 و
ب) تـــقــد� مـــســـاعـــدة مــالـــيـــة أو غــيـــر مـــالــيـــة بـــصــدد
تــدابــيــر الــطــوارىء أو الــتــدابــيــر اHــؤقــتــة أو غــيــرهــا من
الـتدابيـر التي تـتخذ من أجل حـمايـة اHمتـلكـات الثقـافية
أثنـاء فترات الـنزاع اHـسلـح أو فترات الـعودة إلـى احلياة
الـطبيعية فـور انتهاء العـمليات احلربـية وفقا ألحكام من

بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من اHادّة 8.

2 - يـنشىء الـصـنـدوق حـسابـا ألمـوال الـودائع وفـقا
ألحكام النظام اHالي لليونسكو.

3 - ال تــسـتــخـدم اHــبـالغ اHــدفـوعــة من الــصـنـدوق إالّ
لألغـراض التي تقـرها الـلجنـة وفقـا للمـبادىء الـتوجيـهية
كمـا حتددهـا الـفقـرة الـفرعـية 3 (جـ) من اHادّة 23. وللـجـنة
أن تـقـبـل مـسـاهـمـات يُـقـصـر اسـتـخـدامـهـا عـلى بـرنـامج أو
مشـروع معيّن شريـطة أن تكـون اللجنـة قد قررت تـنفيذ

ذلك البرنامج أو اHشروع.
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الفصل الثامنالفصل الثامن
تنفيذ هذا البروتوكولتنفيذ هذا البروتوكول

اHاداHادّة ة 34
الدول احلاميةالدول احلامية

يــطــبـق هــذا الــبــروتــوكــول �ــعــاونــة الــدول احلــامــيــة
اHكلّفة برعاية مصالح أطـراف النزاع.

اHاداHادّة ة 35
إجراءات التوفيقإجراءات التوفيق

1 - تـقــــــدم الـــدول احلـــامـيـــة مــسـاعــيـهــــا احلــمــيـدة
في جــــمـــيع احلـــاالت الــــتي تـــراهـــا فـي صـــالح اHــــمـــتـــلـــكـــات
الــثــقــافــيـــةq وال ســيّــمــا في حــالـــة قــيــام خالف بــW أطــراف
الـنـــزاع فيـمـا يـتعـلّق بـتطـبيق أحـكـــام هذا الـبروتـوكـول

أو تفسـيرهــا.
qيـجــوز لـكل مـن الـدول احلــامـيـة q2 - ولـهــذا الـغــرض
إمـــا بـنـــاء عــلى دعـــوة أحـــد األطـــراف أو اHــديــــر الـعـــامّ
أو �ـبـادرة مـنـهـاq أن تـقـتــرح عـلى أطـراف الـنـزاع تـنـظـيم
اجـتـمـاع Hـمثـلـيـهـاq وبـصـفــة خـاصـة لـلـسـلـطــات اHـسـؤولــة
qإذا ارتـأى ذلـك مـنـاسـبا qـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـةHعن حـمـايـة ا
عــــلى أراضـي دولــــة لــــيــــست طــــرفــــا في الــــنــــزاع. وتــــكــــون
أطراف الـنزاع مـلزمـة بتـنفـيذ االقـتراحـات اHوجـهة إلـيها
لـــعــقــد االجـــتــمـــاع. وتــقــتـــرح الــدول احلـــامــيــة عـــلى أطــراف
الـنـزاعq قــصـد احلـصــول عـلى مـوافــقـتـهــاq شـخـصـا يــنـتـمي
إلى دولــة لــيـسـت طـرفــا في الــنـزاعq أو شــخــصـا يــقــتـرحه
اHـــديــــر الــــعــامqّ ويــــدعى هــــذا الــشــخـص إلى اHــشـــاركـــــة

فـي االجتماع بوصفه رئيسا لـه.
اHاداHادّة ة 36

التوفيق عندما ال توجد دول حاميةالتوفيق عندما ال توجد دول حامية

q1 - فـي حــــالــــــة نـــــــزاع لم تـــــعــــــيّـن لـه دول حـــــامـــــيــــة
لـلـمـديـــر الـعـــامّ أن يــقـدّم مـســاعـيـه احلـمــيـدة أو أن يـقـــوم
بــــأي شـــكـــل آخـــــر مـن أشـــكـــــال الــــتـــوفــــيق أو الــــوســـاطــــة

بهـدف تسـويــة اخلالف.
2 - بـنــاء عــلى دعـوة مـن أحـد األطــراف أو من اHــديـر
الـعــامqّ لــرئــيس الــلــجــنـة أن يــقــتـــرح عــلى أطــراف الــنـزاع
تــنــظـــيم اجــتــمــاع Hــمــثـــلــيــهــاq وبــصــفــة خـــاصــة لــلــســلــطــات
اHسـؤولـة عن حـمايـة اHـمتـلـكـات الثـقـافـيةq إذا اعـتُـبر ذلك

مالئماq على أرض دولة ليست طرفا في النزاع.

اHاداHادّة ة 37
الترجمة والتقاريرالترجمة والتقارير

1 - تـــتــولى األطــــراف تـــرجــمـــة هــــذا الـــبــروتــوكــول
إلى لـغـاتـهـا الـرّسـمـيّــة وتـبـلّـغ هـذه الـتـرجـمـات الـرّسـمـيّـة

إلى اHديـر العـامّ.

اHاداHادّة ة 31
التعاون الدوليالتعاون الدولي

فـي حــــــاالت حـــــدوث انــــــتــــــهــــــاكــــــات خــــــطــــــيــــــرة لــــــهـــــذا
الـبـــروتــوكــولq تـتــعـهــد األطــــراف بـأن تـعـمـــل - جـمـاعـــة
عن طـريق الـلـجـنـةq أو فـرادى - في تعـاون مع الـيـونـسـكو

واأل¬ اHتحدةq و�ا يتفق مع ميثاق األ¬ اHتحدة.

اHاداHادّة ة 32
اHساعدة الدوليةاHساعدة الدولية

1 - يــجــوز لــطــرف أن يــطــلب من الــلــجــنــة مــســاعـدة
دولـــيـــــة من أجــل اHـــمـــتـــلــــكـــــات الـــثـــقـــافـــيـــــة اHـــشـــمـــولـــــة
بـحـمايــة معــززةq وكـذلك فيـمـا يتـعلق بـإعـداد أو تطـويــر
أو تـــنـــفـــيـــذ الـــقـــــوانـــW واألحـــكـــــام اإلداريـــــة والـــتـــدابـــيــر

اHشــار إليها فـي اHادّة 10.

2 - يــجــوز لــطــرف في الــنــزاع لــيس طــرفــا في هــذا
الـــبـــروتـــوكــول ولـــكـــنه يـــــقـــبــل ويـــطـــبق أحـــكـــامــه وفـــقــــا
لــــلــــفــــقــــــرة 2 مـن اHـــادّة q3 أن يــــطــــلـب مــــســــــاعــــدة دولــــيـــــة

مناسبـة مـن اللجنــة.

3 - تـعتـمـد اللـجـنة قـواعــد لتـقـد� طلـبـات اHســاعدة
الــــدولـــــيـــــة وحتـــــدد األشــــكـــــال الــــتـي �ــــكن أن تــــتــــخــــذهــــــا

اHســاعدة الـدوليــة.

4 - تــــــشــــــجـع األطـــــراف عــــــلـى أن تــــــقــــــدم عـن طــــــريق
الـلـجـنـة كــل أشـكــال اHـســـاعـدة الـتـقـنـيــة إلى من يـطـلـبـها

من األطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.

اHاداHادّة ة 33
مساعدة اليونسكومساعدة اليونسكو

1 - يـجـوز لـطـرف أن يـطلـب من اليـونـسـكـو تـزويده
�ـسـاعــدة تـقـنــيـة لـتــنـظـيـم حـمـايـــة �ــتـلـكــاتــه الـثــقـافـيـــة
فـيــمــا يـتــعـلـق بـأمــور مـثـل األعـمــال الـتــحــضـيــريـة لــصـون
اHمـتلـكات الـثقـافـيةq أو الـتدابـير الـوقائـيـة والتـنظـيمـية
الالزمـــة فـي حـــاالت الـــطــــوارىءq أو إعـــداد قـــوائـم احلـــصـــر
الــوطـنــيــة لـلــمــمــتـلــكــات الـثــقــافــيـةq أو بــصــدد أي مـشــكــلـة
أخــــرى نـــاجـــمــة عـن تـــطـــبـــيق هـــذا الـــبـــروتـــوكـــول. وتـــقــدم
الـــيــــونـــســـكــــو تـــلك اHــــســـاعـــدة فـي حـــدود مـــا يــــتـــيـــحـه لـــهـــا

برنامجهـا ومواردهــا.
2 - تــشـجــع الــدول عــلى تــقـــد� مــســـاعـدات تــقــنــيــة

على صعيد ثنائي أو متعدد األطراف.
qــبــادرة مــنــهـا� q3 - يـرخـص لــلـيــونــســكــو بــأن تـقــدم

اقتراحات بهذا الشأن إلى األطـراف.
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اHاداHادّة ة 43
دخول البروتوكول حيز التنفيذدخول البروتوكول حيز التنفيذ

1 - يـــدخل هـــذا الــبـــروتـــوكــول حـــيّــز الـــتّـــنــفـــيــذ بـــعــد
انقـضـاء ثالثة (3) أشـهر عـلى إيـداع عشـرين صك تـصديق

أو قبول أو موافقة أو انضمام.

2 - وبــعـــدئــذq يـــدخل الـــبــروتـــوكــول حـــيّــز الـــتّــنـــفــيــذ
بــالـنــســبــة لــكل طــرف بـعــد انــقــضــاء ثالثـة (3) أشــهــر عـلى
إيــــــداعـه صك الــــــتــــــصــــــديـق أو الــــــقــــــبــــــول أو اHــــــوافــــــقـــــة أو

االنضمام.
اHاداHادّة ة 44

دخول البروتوكول حيز التنفيذدخول البروتوكول حيز التنفيذ
في حاالت النزاع اHسلحفي حاالت النزاع اHسلح

فـي احلـــاالت اHـــشـــار إلـــيـــهـــا في اHـــادّتـــW 18 و19 من
االتفـاقية تـصبح صكـوك التصـديق على هذا الـبروتوكول
أو قبوله أو اHوافقـة عليه أو االنضمـام إليه التي تودعها
أطـــراف الـــنـــزاع ســـواء قـــبل الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة أو
االحـــتالل أو بـــعـــدهــــمـــاq نـــافـــذة اHـــفـــعـــول فـــورا. وفي هـــذه
احلـاالت يـرسـل اHـديـر الـعـام اإلخـطــارات اHـشـار إلـيـهـا في

اHادّة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة �كنة.

اHاداHادّة ة 45
إنهاء االرتباط بالبروتوكولإنهاء االرتباط بالبروتوكول

1 - لـــــكل طـــــرف أن يـــــعــــــلن إنـــــهـــــاء ارتــــــبـــــاطه بـــــهـــــذا
البروتوكول.

2 - يـــكــون اإلخــطــار بـــاإلنــهــاء كــتـــابــة في صك يــودع
لـدى اHديـر العـامّ.

3 - يــصــبح هــذا اإلنـهــاء نــافـذ اHــفــعـول بــعــد انـقــضـاء
ســنـة واحـــدة عـلى تــاريخ اسـتالم صـك اإلنـهـــاء. غــيــر أنـه
إذا حـــدث وقت انـــقــضـــاء تـــلك الـــفـــتــرة - أن كـــان الـــطــرف
الذي أنهـى ارتبـاطه مشـتبكـا في نزاع مـسلّحq ظـلَّ اإلنهاء
غـيـر نـافـذ اHـفـعـول حـتى انـتـهـاء الـعـمـلـيـات الـعـسـكـرية أو
إلى أن تتم عمليات إعـادة اHمتلكات الثـقافية إلى وطنها

األصلي.
اHاداHادّة ة 46

اإلخطاراتاإلخطارات

يـــخــــطـــر اHــــديـــر الـــعــــامّ جـــمـــيـع األطـــراف الـــســــامـــيـــة
اHـتـعاقـدة واأل¬ اHـتـحدة بـإيـداع جـميـع صكـوك الـتـصديق
أو الـقـبول أو اHـوافـقـة أو االنضـمـام اHـنـصوص عـلـيـها في
اHـــادّتــW 41 و42 وكـــــذلـك بـــــإخـــــطـــــارات إنـــــهـــــاء االرتـــــبــــاط

اHنصوص عليها في اHادّة 45.

2 - تقدم األطـراف إلى اللـجنة كل أربع (4) سـنوات
تقريرا عن تنفيذ هذا البروتوكول.

اHاداHادّة ة 38
مسؤولية الدولمسؤولية الدول

ال يــــؤثـــــر أي حــــكم فـي هــــذا الــــبــــروتــــوكـــــول يــــتــــعــــلّق
بـــاHــســـؤولــيـــة اجلـــنــائـــيــة الـــفـــرديــة في مـــســـؤولــيـــة الــدول
�ــــــوجب الــــــقـــــانــــــون الــــــدوليq �ــــــا في ذلـك واجب تــــــقـــــد�

تعـويضــات.
الفصل الفصل التاسعالتاسع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 39
اللغـاتاللغـات

حــــرّر هــــذا الــــبـــــروتــــوكــــول بـــــالــــلــــغــــات اإلســـــبــــانــــيــــة
qواالجنليزية والروسـية والصينية والعـربيّة والفرنسية

والنصوص الستة متساوية في حجيتها.

اHاداHادّة ة 40
التوقيعالتوقيع

يحمل هـذا البرتـوكـول تاريخ 26 مـارس/ أذار سنة
1999 ويــفـــتح بـــاب الــتــوقـــيع عـــلــيه أمـــام جــمـــيع األطــراف

السامـية اHتعاقدةq في الهايq من 17 مايو/ أيار حتى 31
ديسمبر/ كانون األوّل سنة 1999.

اHاداHادّة ة 41
التصديق أو القبول أو اHوافقةالتصديق أو القبول أو اHوافقة

1 - يعرض هذا الـبروتوكول على األطراف السامية
اHتـعـاقـدة الـتي وقّعـت على الـبـروتـوكـول للـتـصـديق عـليه
أو قـبــولـه أو اHــوافــقــة عــلـــيه وفــقــا لإلجـــراءات اHــقـــررة

في دستور كـل منها.

2 - تـــودع لـــدى اHــديـــر الــعـــامّ صـــكــوك الـــتـــصــديق أو
القبول أو اHوافقـة.

اHاداHادّة ة 42
االنضماماالنضمام

1 - يفـتح باب االنـضمـام إلى هذا الـبروتـوكول أمام
سائـر األطـراف الـسامـيـة اHتـعـاقدة اعـتـبارا من 1 يـناير/

كانون الثاني لسنة 2000.

2 - يــــتــم االنــــضـــمــــام بــــإيــــداع صك انــــضــــمـــــام لـــــدى
. اHديــر العــامّ
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اتفـاقيـةاتفـاقيـة
بشأن بشأن حماية التراث الثقافي اHغمور باHياهحماية التراث الثقافي اHغمور باHياه

إن اHــؤتــمــر الــعــام Hــنــظــمــة األ¬ اHــتــحــدة لــلــتــربــيـة
والـعــلم والــثـقــافــة اجملـتــمع في بــاريس في الــفــتـرة من 15
أكـــــتــــــوبـــــــر إلى 3 نــــــوفـــــمـــــبــــــــر ســـــنـــــــة q2001 فـي دورتــه

qWاحلـاديــة والثالث
- إذ يــعــتــرف - إذ يــعــتــرف بــأهـــمــيـــة الـــتــراث الـــثــقـــافي اHــغـــمــور
بــاHــيــاه بـاعــتــبــاره جــزءا ال يــتــجــزأ من الــتــراث الــثـقــافي
لــلــبــشــريــة وعــنــصــرا بـــالغ األهــمــيــة في تــاريخ الــشــعــوب
واألمـم وتـــاريـخ الــعالقــــات فـــيــمــــا بـــيــنــهـــــا بــخــصـــــوص

qشتــركHتـراثهـا ا
- ويـدرك - ويـدرك أهــمـيـة حــمـايـة الـتــراث الـثـقــافي اHـغـمـور
بــاHـــيــاه واحلــفــــاظ عــلـــيه وأن مــســؤولـــيــة االضـــطالع بــهــذه

qهمة تقع على عاتق جميع الدولHا
- ويالحظ - ويالحظ تـزايد اهتـمام اجلمهـور بالتـراث الثقافي

qياه وتقديره لهHغمور باHا
- واقـتـنـاعـا منه - واقـتـنـاعـا منه بـأهـمـية الـبـحث واإلعالم والـتـعـليم
qياهHغمور باHبالنسبة حلماية وحفظ التراث الثقافي ا

- واقــتـنــاعــا مـنه - واقــتـنــاعــا مـنه أيــضـا بــحق اجلــمــهـور في الــتــمـتع
بــاHـزايـا الـتــعـلـيـمــيـة والـتـرفــيـهـيــة الـنـاشـئــة عن االنـتـفـاع
بــشــكل مــســؤول وغـيــر ضــار بــالــتـراث الــثــقــافي اHــغــمـور
بـاHـيـاه في مـوقـعــه األصـليq وبـقـيـمـــة تـثـقـيف اجلـمـهـــور
من حــيث اإلســهـــام فـي الــتـوعــيـــة بــقــيــمــــة ذلـك الــتـــراث

qوفي تقديره وحمايته
- وإدراكـــا مـــنه - وإدراكـــا مـــنه لــــلــــتـــهــــديـــدات الــــتي يـــتــــعـــرض لــــهـــا
الـتراث الـثـقـافي اHغـمـور بـاHيـاه من جـراء األنـشطـة غـير
اHـرخص بهـا التي تـستـهدفهq ولـلحـاجة إلى اتـخاذ تـدابير

qنع هذه األنشطـةH أقوى
- ووعـيـا منه - ووعـيـا منه بـاحلـاجـة إلى اتـخـاذ الـتـدابـيـر اHـالئـمة
Hـــواجـــهـــة اآلثـــار الـــســـلـــبـــيـــة احملــــتـــمـــلـــة لـــبـــعض األنـــشـــطـــة
اHــشــروعـــــة الــتـي �ــكــن أن تــؤثــــر بــطـــريــقــــة عَــرَضــيّــــة

qياهHغمور باHعــلى التراث الثقافي ا
- وإذ يــــشـــــعــــر بـــــالــــقــــلـق الــــعـــــمــــيق - وإذ يــــشـــــعــــر بـــــالــــقــــلـق الــــعـــــمــــيق إزاء االســــتـــــغالل
qــيـاهHــغــمــور بــاHـتــزايــد لــلــتــراث الــثـقــافي اHالــتــجــــاري ا
وعلـى األخص بسـبب بـعض األنـشطـة الـتي تـستـهـدف بيع
قطـع مـن التـــراث الـثـقـــافي اHغـمـور بـاHـيــاه أو تـمـلـكـهـا

qقايضــة عليهـاHأو ا
- ووعــيــا مـنـه - ووعــيــا مـنـه بــتــوافــــر الــتــكــنــولــوجــيــا اHــتــقــدمـــة
الــتي تـيـسّــر اكـتــشـاف الـتـراث الـثـقـافـي اHـغـمـور بـاHـيـاه

qوتسهّـل الوصول إليـه

اHاداHادّة ة 47
التسجيل لدى األ¬ اHتحدةالتسجيل لدى األ¬ اHتحدة

عــمال بــاHـادّة 102 من مــيــثــاق األ¬ اHــتــحــدةq يـســجل
هـذا الـبـروتوكـول في أمـانـة األ¬ اHـتـحـدة بـنـاء علـى طلب

. اHديـر العــامّ

وإثــــبــــاتـــــا Hــــا تــــقـــــدم وقّع عــــلـى هــــذا الــــبـــــروتــــوكــــول
اHوقّعون أدناه اHفوّضون رسميا.

حــــرّر في مــــديـــنــــة الهــــاي في هــــذا الـــيــــوم الــــســـادس
والعـشـرين من شـهـر مـارس/ آذار سـنة q1999 في نـسـخة
واحـــدة ســـتـــودع في مـــحـــفــوظـــات مـــنـــظــمـــة األ¬ اHـــتـــحــدة
لـلــتـربـيــة والـعــلـوم والــثـقــافـةq وتــسـلم مــنه صـور رســمـيـة

طبق األصل جلميع األطراف السامية اHتعاقدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسيرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 -  - 269  مؤر  مؤرّخ في خ في 9 رم رمـضان عامضان عام
1430  اH اHــــــــــوافق وافق 30  غ  غــــــــــشـت ست ســــــــــنــــــــة ة q q2009 يــــــــــتــــــــــضــــــــــمـنمـن
الالـتـصـديــق عـديــق عــلـى االتلـى االتـفـاقاقـيـيــة بة بـشـأن حأن حـمـايايـة الة الـتـراثراث
الالــــــثــــــقــــــافافـي اHي اHــــــغــــــمــــــور بور بــــــاHاHــــــيــــــاهq اهq اHاHــــــــعــــــتــــــمــــــدة من طدة من طــــــرفرف
الالــــــــدورة الدورة الــــــــــواحـواحـــــــــدة والدة والــــــــثالثثالثــــــــW لW لــــــــــلــــــــمــــــــؤتؤتــــــــمــــــــر الر الــــــــعـعـــــــــامام

لليونسكـو فـي لليونسكـو فـي 2 نوفمبـر سنـة  نوفمبـر سنـة 2001.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

qادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبعـد االطالع على االتـفاقيـة بشـأن حمايـة التراث
الــثـــقــافـي اHــغـــمــور بــاHـــيــاهq اHـــعــتـــمــدة مـن طــرف الــدورة
الــواحـــدة والــثالثـــW لــلـــمــؤتــمـــر الــعـــام لــلـــيــونــســـكــو في 2

q2001 نوفمبر سنة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـصــدق عـلى االتـفــاقـيــة بـشـأن حــمـايـة
الــتــراث الــثــقــافـي اHــغــمــور بــاHــيـــاهq اHــعــتــمــدة من طــرف
الـدورة الواحـدة والثالثW لـلمـؤتمـر العـام للـيونـسكو في
2 نــوفــمــبــر ســنـة q2001 وتـــنـشـــر في اجلــريــدة الــرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHــوافق 30

غشت سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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أ) 1 - اHـــواقع والــــهـــيــــاكل واHـــبــــاني واHـــصــــنـــوعـــات
والرفات البشرية مع سياقها األثري والطبيعيq و

أ) 2 - السفن والطـائرات وغيرهـا من وسائل النقل
أو أي جــزء مـنــهـا أو حــمـولـتــهـا أو أي مـن مـحـتــويـاتــهـا مع

سياقها األثري والطبيعيq و
أ) 3 - األشـيــاء الــــتي تـنـتــــمي إلــى عـصـر مـا قـبـل

qالتاريخ
ب) ال تـعــتـبــر خــطـوط األنــابـيب والــكــابالت اHـمــتـدة

qياهHغمور باHفي قاع البحار من التراث الثقافي ا
جـ) ال تعـتبر اHـنشـآت وغيرهـا من خطـوط األنابيب
والـــــكــــابـالت اHــــمـــــتــــدة في قـــــاع الــــبـــــحــــار والـــــتي ال تــــزال

qياهHغمور باHمن التراث الثقافي ا qمستخدمة
2 - أ) يُـقـصد بـعـبارة "الـدول األطرافالـدول األطراف"q الـدول التي
قبـلت االلتـزام بهـذه االتفـاقيـة والتي تـسري عـليـها أحـكام

qهذه االتفاقيـة
qمع مـا يـلزم مـن تعـديل qب) تـنـطـبق هـذه االتـفـاقـيـة
عـلى األقـاليـم اHشـار إلـيـهـا في الـفـقرة 2 (ب) من اHـادّة 26
والـتـي تـصـبح أطـرافـا في هـذه االتـفــاقـيـة طـبـقـا لـلـشـروط
اHبيّنـة في تلـك الفقرةq وضمن هذا النطاق تشير عبارة

"الدول األطرافالدول األطراف" إلى تلك األقاليم.

3 - يُــقــصــد بـ"الــيـــونــســـكــوالــيـــونــســـكــو" مــنـــظــمــة األ¬ اHـــتــحــدة
qللتربية والعلم والثقافـة

qدير العام لليونسكوHا " 4 - يُقصد بـ"اHدير العاماHدير العامّ

5 - يُـقـصد بـ"اHنـطـقةاHنـطـقة"q قـاع البـحـار وقاع احملـيـطات
qوباطن أرضها خارج حدود الوالية الوطنية

6 - يُـــقـــصــد بـ"األنـــشـــطـــة الـــتي تـــســـتـــهـــدف الـــتــراثاألنـــشـــطـــة الـــتي تـــســـتـــهـــدف الـــتــراث
الـثـقـافي اHـغـمـور بـاHـياهالـثـقـافي اHـغـمـور بـاHـياه" األنشـطـة الـتي يـشـكـّـل الـتراث
qــوضـــــوع الــرئــيــسي لــهــــاHــيــــاه اHــغـــمــور بــاHالــثــقــــافي ا
والـــتـي �ـــكـــن أن تــــسيء مــــاديـــــا أو تــــضــــــر بـــطــــــريــــقـــــة
أخـــــرى بـــالـــتــــراث الـــثـــقــــافـي اHـــغـــمـــور بــــاHـــيـــاه بـــصـــورة

qمباشـرة أو غيـر مباشـرة

7 - يُــــقــــصـــد بـ"األنــــشـــطــــة الــــتي تــــؤثـــــر بـــطــــريــــقـــــةاألنــــشـــطــــة الــــتي تــــؤثـــــر بـــطــــريــــقـــــة
عـرضـيــة على الـتـراث الـثقـافي اHـغـمور بـاHـياهعـرضـيــة على الـتـراث الـثقـافي اHـغـمور بـاHـياه" األنـشـطة
الـتي بالـــرغم من أن الـتــراث الـثقــافي اHـغمــور باHـيــاه
ال يـشــكّـل هـدفـهــا األوّل أو أحـــد أهـــدافـهــا q إالّ أنــهـا �ـكــن
أن تــــسيء مــــاديــــا أو تــــضــــر بــــطــــريــــقــــة أخــــرى بــــالــــتــــراث

qيـاهHغمـور باHالثقـافي ا

8 - يُـقصد بـ"السـفن والـطـائرات احلـكـومـيةالسـفن والـطـائرات احلـكـومـية" الـسفن
احلــربــيــة وغــيــرهــا من الــســفن أو الــطــائــرات الــتي كــانت
�ـــــلــــوكـــــة إلحــــدى الـــــدول أو كــــانـت تــــلـك الــــدولـــــة تــــتـــــولى

qالــدول Wواعـــتـــقـــادا مـــنه - واعـــتـــقـــادا مـــنه بــأن الـــتـــعــاون فـــيـــمــا بـــ -
واHــنـظـمــات الـدولـيــةq واHـؤسـســات الـعـلــمـيـة واHــنـظـمـات
اHـــهـــنــيـــةq وعــلـــمـــاء اآلثــار والـــغــطـــاســـW وســائـــر األطــراف
اHــعــنــيـة وعــامــة اجلــمــهــور يــعــتـبــر أمــرا أســاســيــا حلــمــايـة

qياهHغمور باHالتراث الثقافي ا

- وإذ يـرى - وإذ يـرى أن عمـليـات استكـشاف الـتراث الـثقافي
اHــغـــمــور بــاHـــيــاه والـــتــنــقـــيب عــنـــه وحــمــايـــتـهq تــتـــطــلب
تــوافـــــر وتــطـــبـــيق أســالـــيب عـــلــمـــيـــة خــاصـــة واســتـــخــدام
تـقنيـات ومعـدات مالئمـة كمـا تتطـلب توافـر درجة عـالية
من الـــتــــخـــصص اHــــهـــنيq وكل ذلـك يـــحـــتـــاج إلـى اعـــتـــمـــاد

qمعايير تنظيمية موحدة

- ويــعــتــرف - ويــعــتــرف بـــاحلــاجــــة إلـى وضـــع قــواعـــــد تــقــــنــيــة
فـيــمـا يــتـعـلق بــحـمــايـة وصـون الــتـراث الـثــقـافي اHــغـمـور
بــاHـيــــاه وتـطــويـــر هـــذه الـقــواعـــد تــدريـجـيــا �ـــا يــتـفــق
مـــع الــــقــــانـــــون الــــدولي و�ـــــارســــات الــــدولq �ـــــا في ذلك
اتـــفــاقــيــة الــيــونــســـكـــو بــشــأن الــــوســائـل الــتي تــســتــخــدم
حلــــظـــــــر ومــــنع اســـــتــــيـــــراد وتــــصـــــديــــر ونــــقــــل مــــلـــــكــــــيــــة
اHمتلكــات الـثقافية بطرق غيـر مشروعةq التي اعتمدت
بــتــاريخ 14 نــوفــمــبــر ســنــة q1970 واتــفــاقــيــة الــيــونــســكــو
بـــشـــأن حـــمــــايـــة الـــتـــراث الـــعـــاHـي الـــثـــقـــافـي والـــطـــبـــيـــعي
اHـعــتــمـدة بــتـــاريخ 16 نـوفــمــبـــر ســنــة q1972 واتـفــاقــيـــة
األ¬ اHـــتــــحـــدة لــــقـــانـــون الــــبـــحــــار اHـــعــــتـــمـــدة بــــتـــاريخ 10

q1982 ديسمبـر سنـة

- والـتــزامـا مـنه - والـتــزامـا مـنه بـزيـادة فــعـالـيـة الــتـدابـيــر اHـتـخـذة
عـلى اHـسـتـويـات الدولـيـة واإلقـلـيمـيـة والـوطـنـية لـتـنـفـيذ
أعـمـال صون الـتـراث الثـقـافي اHـغمـور بـاHيـاه في مـوقعه
األصـــليq أو النــتــشــال قــطع هـــذا الــتــراث بــعــنــايــة عــنــدمــا

qتقتضي ذلك ضرورات علمية أو وقائية

- وإذ كــان قــد قـرر - وإذ كــان قــد قـرر في دورته الــتــاسـعــة والــعــشـرين
qسألة يجب أن تكون محال التفاقية دوليةHأن هذه ا

فـإنـه يـعـتـمـد يـعـتـمـد هـذه االتـفـاقـيـة في هـذا الـيوم الـثـــاني
من شهر نوفمبر سنـة 2001.

اHاداHادّة األولىة األولى
التعـاريفالتعـاريف

ألغراض هذه االتفاقية :

1 - أ) يـقـصد بـ  "الـتـراث الـثـقـافي اHـغـمـور "الـتـراث الـثـقـافي اHـغـمـور بـاHـيـاهبـاHـيـاه"
جـمـيع آثـار الـوجــود اإلنـسـاني الـتي تـتــسم بـطـابع ثـقـافي
أو تاريـخي أو أثري والـتي ظلّت مغـمورة بـاHياه جـــزئيا
أو كلــياq بـصــورة دوريـــة أو متـواصلـــةH qدة مـائـة (100)

عام على األقـل مثل :
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10 - يـجب تشجـيع الوصولq بـشكــل مسـؤول وغير

ضــار إلى الــتــراث الــثـقــافي اHــغــمــور بــاHــيـاه فــي مـوقــعه
األصـلي ألغـــراض اHـشـــاهـدة والـتـوثـــيقq من أجـل تـعـزيز
تـوعية اجلمهـور بأهميـة هذا التراث وتـقديره له ورغبته
في حمايتهq إالّ فـي احلاالت التي يتعـــارض فيها ذلك مـع

qحماية هذا التراث وإدارته

11 - ال يـــــجــــوز اتــــخـــــاذ أي عــــمـل أو نــــشـــــاط يــــجــــري

االضــــطـالع بــه اســـــتـــــنــــادا إلـى هــــذه االتـــــفـــــاقــــيـــــة أســـــاســــا
للـمـطالـبـــة بأي مـطـلب يـتعـــلّـــق بـالسـيــــادة الــوطـنـيــــة
أو بـــاالخـــتــــصـــاص الــــوطـــنـي أو لـــتــــأكـــيــــد هـــذا اHــــطـــلب أو

للمنـازعــة فــيه.
اHاداHادّة ة 3

العالقة بW هذه االتفاقية واتفاقيةالعالقة بW هذه االتفاقية واتفاقية
األ¬ اHتحدة لقانون البحـاراأل¬ اHتحدة لقانون البحـار

ال يــــجــــوز تـــفـــســــيـــر أي نص في هـــــذه االتـــفــاقـــيــــة
عــلى نـحـو �س حـقـوق الـدول واخـتـصـاصـاتـهـا وواجـبـاتـها
اHـقــررة �ـقـتــضى الـقــانـون الــدوليq �ـا فـي ذلك اتـفــاقـيـة
األ¬ اHــــتـــحـــدة لــــقـــانـــون الــــبـــحـــار. ويــــجب تـــفــــســـيـــر هـــذه
االتـــــفــــاقــــيــــة وتــــطـــــبــــيــــقــــهـــــا في إطـــــار الــــقـــــانــــون الــــدولي
وبــــالــــطـــريــــقــــــة الــــتي تــــتــــفق مــع أحــــكـــــامـهq �ـــــا في ذلك

اتفاقية األ¬ اHتحدة لقانون البحار.

اHاداHادّة ة 4
العالقة العالقة مع قانون اإلنقاذ وقانون اللقىمع قانون اإلنقاذ وقانون اللقى

ال يــــخـــضع أي نـــشــــاط يـــتـــعـــلّـق بـــالـــتـــراث الــــثـــقـــافي
qــيــاه وتــنــطــبـق عــلــيه أحــكــام هــذه االتــفــاقــيــةHــغــمــور بــاHا

لقانون اإلنقاذ أو لقانون اللقى إالّ في األحوال اآلتية :
أ) إذا كــــان ذلـك مــــرخــــصـــــا به مـن قــــبـل الــــســـــلــــطــــات

اخملتصـةq و
ب) إذا كان ذلك متفقا تماما مع هذه االتفاقيةq و

جـ) إذا كـــان ذلك الـــنـــشــــاط يـــكـــفل تـــوفـــيـــر احلـــمـــايـــة
القـصـوى للـتـراث الـثقـافي اHـغـمور بـاHـياه فـي كل عمـلـية

من عمليات االنتشال.
اHاداHادّة ة 5

األنشطـة التي تؤثـر بطريقـة عرضيةاألنشطـة التي تؤثـر بطريقـة عرضية
على على التراث الثقافي اHغمور باHياهالتراث الثقافي اHغمور باHياه

لــــكـل دولــــة طــــرف أن تـــــســــتــــخـــــدم أفــــضل الـــــوســــائل
اHـــمــكــنــــة عـــمــلــيــا من أجـــل مــنــع أو تــخـــفــيف أيــــة آثــار
ضـــــارة �ــــكـن أن تــــنــــشـــــأ عن أنــــشـــــطــــة تــــدخـل في مــــجــــال
اخـــتـــصــاصـــهـــا وتـــؤثـــر بــطـــريـــقــــة عــرضـــيـــة عـــلى الـــتـــراث

الثقـافي اHغمـور باHيـاه.

تــشــغــيــلــهــاq وكــانـت تــســتــخــدمq عــنــدمــا غــرقتq لألغــراض
احلــكــومــيــة غــيــر الــتــجــاريــة وحــدهــاq والـتـي تــعــرف بــهـذه
الـــصــفـــة ويـــنـــطـــبق عـــلـــيــهـــا تـــعـــريف الـــتــــراث الـــثــقـــــافي

qيــاهHغمــور باHا

9 - "الــــقــــواعـــدالــــقــــواعـــد"q يُـــقــــصــــد بــــهـــا الــــقــــواعــــد اHـــتــــعــــلّــــقـــة
بــــاألنــــشــــطــــــــة الـــــــتي تــــســـــتــــهــــدف الــــتــــــراث الـــــثــــقــــــافي
اHـغـمـــــور بـاHـيـاهq عـلى الـنـحـو اHـشـار إلـيـهـا في اHـادّة 33

من هذه االتفاقيـة.
اHاداHادّة ة 2

األهداف واHبادىء العامةاألهداف واHبادىء العامة

1 - تـهـدف هذه االتـفـاقـية إلى كـفـالة وتـعـزيز حـمـاية
qياهHغمور باHالتراث الثقافي ا

2 - تــتـــعــاون الـــدول األطــراف عــلـى حــمــايـــة الــتــراث
qياهHغمور باHالثقافي ا

3 - حتــــافظ الــــدول األطـــراف عــــلى حــــمـــايــــة الـــتـــراث
الثقـافي اHغمـور باHيـاه من أجل مصـلحة اإلنـسانيـة وفقا

qألحكام هذه االتفاقية
4 - تـقوم الدول األطـرافq منفردة أو مـجتمـعة وفقا
Hقتضى احلالq باتـخاذ جميع التدابير اHالئمة طبقا لهذه
االتفـاقـيـة وألحـكـام الـقانـون الـدوليq والـضـروريـة حلـمـاية
الـتراث الثقافي اHـغمور باHيـاهq مستخدمة لـتحقيق هذا
qـتـاحـة حتت تـصـرفـهاHالـغـرض أفـضل الـوسـائل الـعـملـيـة ا

qعلى النحو الذي يتفق مع إمكانياتها
5 - يــعـتــبـر احلــفـاظ عـلـى الـتــراث الـثـقــافي اHــغـمـور
بـاHـيـاه في مـوقـعه األصـلي هـو اخلـيـار األول قـبل الـسـماح
بــأي أنــشــطــة تـــســتــهــدف هــذا الــتــراث وقــبل الــشــروع في

qالقيام بهذه األنشطة
6 - يــــجب أن يـــــتم إيــــداع وصـــــون وتــــدبــــيــــر شــــؤون
القطع اHنتشـلة من التراث الثقافي اHـغمور باHياهq على

qنحو يكفل احلفاظ عليها لزمن أطول
7 - يــجب عـدم اســتـغـالل الـتــراث الـثــقــافي اHـغــمـور

qيـاه استغالال جتاريـاHبا
qــمــارســـات الــــدول والــقــانــــون الـدوليH 8 - وفــقــــا
qـتـحــدة لـقـانــون الـبـحــارHــا في ذلـك اتفـاقـيــة األمــم ا�
ال يــجــوز تــفــســـيــر أي نص في هــذه االتــفـــاقــيــة عــلى نــحــو
يــــــنـــــطــــــوي عـــــلـى تـــــعـــــديـــل قـــــــواعـــــد الـــــقــــــانـــــــون الـــــدولي
qو�ـارســــات الـــدول فــيــمـا يــخص احلــصـانــات الـســيـاديـة
وال عـــلى تــعــديـل حــقــوق أي دولــة فـــيــمــا يــتـــعــلّق بــســـفــنــهــا

qوطائراتها احلكوميـة
9 - حتـــرص الـــدول األعـــضـــاء عـــلى كـــفـــالـــة االحـــتـــرام
الــــواجب جلــمــــيع الـــرفـــــات الــبــشــــريـــــة الــتـي تــــوجـــد

qيــاه البحـريــةHفـي ا
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لـلـممـارسـات الـعامـة بـW الـدولq ومن أجل الـتعـاون بـغـية
تـوفـيـر أفضل الـسـبل الالزمـة حلمـايـة الـسفن والـطـائرات
احلـكـومـيــةq تـخـطـر الـدول األطــراف دولــــة الـعَـلَم الـطـــرف
في هـذه االتفاقـيةq وبالقــدر اHالئم الــدول األخــرى التي
تـربطهـا صلـة �كن التـحقق مـنهاq وخـاصة صـلة ثقـافية أو
تـاريخـية أو أثـريةq بـخـصوص اكـتشـاف سفن أو طـائرات

حكومية �كن التعرف عليها بهذه الصفة.

اHاداHادّة ة 8
التراث الثقافي اHغمور باHياهالتراث الثقافي اHغمور باHياه

في في اHنطقة اHتاخمةاHنطقة اHتاخمة

q9 و10 وبـاإلضـافـة إلـيـهـما WـادّتHمع عدم االخـالل با
وطـبـقـا لـلـفـقرة 2 من اHـادّة 303 من اتـفـاقـيـة األ¬ اHـتـحدة
لقـانون الـبـحارq يـجوز لـلدول األطـراف أن تـقوم بـتنـظيم
األنشطـة التي تسـتهدف الـتراث الـثقافي اHـغمور بـاHياه
الــواقع فـي اHـنــطــقــة اHـتــاخــمــة الـتــابــعــة لـهــا والــتــرخـيص
بـالقـيــام بتـلك األنـشطـــة. ويـتعـيّـن عـليـها فـي هذا الـصدد

أن تفرض تطبيق "القواعد".

اHاداHادّة ة 9
اإلبالغ واإلخطار في اHنطقة االقتصادية اخلالصةاإلبالغ واإلخطار في اHنطقة االقتصادية اخلالصة

وفي وفي منطقة الرصيف القـاريمنطقة الرصيف القـاري

1 - تقع على عاتق الـدول األطراف مسؤولـية حماية
الــتــراث الـــثــقــافـي اHــغــمـــور بــاHــيــاه الـــواقع في اHـــنــطــقــة
qاالقـتــصــاديــة اخلــالــصـة وفـي مـنــطــقــة الــرصــيف الــقـــاري

وفقـا ألحكـام هذه االتفاقيـة.
وبنــاء عـلى ذلـك :

أ) تـلـزم كل دولـة طرف أي مـواطن من مـواطـنـيـها أو
أي سـفيـنة حتـمل عـلمـهـا يقـوم أي مـنهـما بـاكـتشـاف تراث
ثـقـافي مـغـمـور بـاHـيـاه في اHـنـطـقـة االقـتـصـاديـة اخلـالـصـة
التابعة لهـا أو في منطقة الرصيف القاري التابع لهاq أو
ينـوي االضـطالع بنـشـاط يسـتـهدف هـذا الـتراثq أن يـقوم
ذلك اHــــواطن أو ربــــان تـــلـك الـــســــفـــيــــنــــة بـــإبالغــــهــــا بـــذلك

qاالكتشاف أو بتلك األنشطة
ب) في اHـــــنـــــطــــقـــــة االقــــتـــــصـــــاديــــة اخلـــــالــــصـــــة أو في

الرصيف القاري إلحدى الدول األطراف األخـرى :
ب) 1 - تــــــلــــــزم الــــــدول األطــــــراف اHــــــواطـن أو ربـــــان
الــسـفــيـنــة بــإبالغـهــا وإبالغ الــدولـة الــطـرف األخــرى بـذلك

qاالكتشاف أو النشاط
ب) 2 - أو بــــــدال مـن ذلـكq تــــــلــــــزم الــــــدولــــــة الــــــطـــــرف
اHـواطن أو ربــان الـســفـيــنـة بـإبـالغـهــا بـذلك االكــتـشـاف أو
النشـاطq وتكـفل النـقل السـريع والفـعال لـذلك البالغ إلى

جميع الدول األطراف األخـرى.

اHاداHادّة ة 6
االتفاقات الثنائية واإلقليمية أو غيرهااالتفاقات الثنائية واإلقليمية أو غيرها

من من االتفاقات اHتعددة األطرافاالتفاقات اHتعددة األطراف

1 - تــــشـــجّـع الـــدول األطــــراف عــــلى إبــــرام اتـــفــــاقـــات
ثـــنــــائـــيــــــة أو إقـــلـــيــــمـــيــــــة أو غـــيـــــرهـــــا من االتــــفـــــاقـــــات
qاالتـــفــــاقــــات الـــقـــائـــمــــة Wأو حتـــســـ qـــتـــعـــــددة األطــرافHا
بــغــيــــة كــفــالــة احملــافــظــة عـــلى الــتــراث الــثــقــافي اHــغــمــور
بـاHــيــاه. ويــجب أن تـكــون جــمــيع هـذه االتــفــاقــات مـتــفــقــة
تـمـــام االتـفــــاق مــع أحــكــــام هـــذه االتـفــاقـيــــة وأالّ تـنــــال
من طــابــعـهــا الــعــاHي. ويـجــوز لــلــدول أن تـعــتــمـد فـي مـثل
هـذه االتفاقاتq قـواعد ونظمـا من شأنها أن تـكفل للتراث
الــثـقــافي اHــغـمــور بــاHـيـــاه حـمــايــــة أفـضــل مـن احلـمــايـــة

التي توفرها له هذه االتفاقية.
2 - يــــــجـــــوز لـألطــــــراف فـي مـــــثـل هــــــذه االتــــــفــــــاقـــــات
qـتـعــــــــددة األطـــــــرافHالـثـنــائــيـــــة أو اإلقـلـيـمــيـــــة أو ا
أن تــدعــــــو الــدول الــتـي تــربـــطــهــا صـــلــــة �ـــكــن الــتـــحــقق
qوخـــاصـــة صـــلـــة ثـــقـــافـــيـــة أو تـــاريـــخـــيـــة أو أثـــريـــة qمـــنـــهـــا
بالـتـراث الـثـقافي اHـغـمـور بـاHـياه اHـعـنيq إلى االنـضـمام

إلى هذه االتفـاقــات.
3 - ال تـعــدل هــذه االتــفـاقــيــة من حــقـوق والــتــزامـات
qالـــدول األطــراف فـــيــمـــا يـــخص حـــمــايـــة الـــســفـن الــغـــارقــة
والــنـاشــئـة عـن اتـفــاقـات ثــنـائــيـة أو إقــلـيــمـيــة أو مـتــعـددة
qأبــــرمـت قــــبـــل اعــــتــــمـــــــاد هــــــذه االتــــفـــــاقــــيــــــة qاألطـــــراف
وخـاصـة االتـفــاقـــات الـتي تـتـفــق من حـيث الـغــرض مــع

هــذه االتفاقيــة.
اHاداHادّة ة 7

التراث الثقافي اHغمور باHياه الواقع في اHياهالتراث الثقافي اHغمور باHياه الواقع في اHياه
الداخلية أو األرخبيلية أو في البحر اإلقليميالداخلية أو األرخبيلية أو في البحر اإلقليمي

1 - تــــــتـــــــمــــــتـع الــــــدول األطـــــــرافq في �ـــــــارســــــتـــــــهــــــا
لـــســـيـــادتــهـــاq بـــاحلق اخلـــالص في تـــنـــظــيم األنـــشـــطـــة الــتي
تـستهدف الـتــراث الثقـــافي اHغمور بـاHيــاه الواقــع في
qميـاههـا الداخـليـة أو األرخبـيلـية أو في بـحرهـا اإلقلـيمي

وفي الترخيص باالضطالع بها.
2 - مع عـــدم اإلخالل بـــاالتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة األخـــرى
وقـــواعــد الـــقـــانـــون الـــدولي اHـــتـــعـــلّـــقــة بـــحـــمـــايـــة الـــتــراث
الـثــقـافـي اHـغـمــور بـاHــيـاهq يــجب عـلـى الـدول األطـراف أن
تـشـترط تـطبـيق "الـقواعـد" عـلى األنشـطة الـتي تـستـهدف
الـــتــراث الـــثــقــافـي اHــغـــمــور بـــاHــيـــاه الــواقع فـي مــيـــاهــهــا

الداخلية أو األرخبيلية أو في بحرها اإلقليمي.
3 - فـي إطــار �ـــارســـة الـــدول األطـــراف لـــســـيـــادتـــهــا
داخل مياهـها األرخبـيلـية أو في بحـرها اإلقـليميq وطـبقا
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بــذلكq وفي هــذه احلـالــة يــجب عــلى الــدول األطــراف الـتي
أبـــدت اهـــتـــمـــامــــا وفـــقـــا لـــلـــفـــقـــرة 5 من اHــادّة  9 أن تـــقــوم

بتعيW دولة منسقة.
4 - مع عــدم اإلخالل بــواجب جــمــيـع الــدول األطـراف
فيمـا يتعلّـق بحمـاية التراث الـثقافـي اHغمور بـاHياه عن
طــريق اتـــخــاذ جـــمــيـع الــتـــدابــيـــر الــعـــمــلـــيــة وفـــقــا ألحـــكــام
القانون الدولي لدرء األخطار اHباشرة التي يتعرض لها
qـــا في ذلك الــنــهب� qــيــاهHــغــمــور بــاHالــتــراث الــثــقــافـي ا
يـجـوز لـلدولـة اHـنـسـقـة أن تتـخـذ كـافـة الـتـدابيـر الـعـمـلـية
و/ أو تـصــدر الـتـراخــيص الالزمـة �ــا يـتـفق وأحــكـام هـذه
االتــفـــاقــيــةq حــتى قــبل إجــراء أيــة مــشــاورات إذا اقــتــضى
األمـرq وذلك لــدرء أي خــطــر مـبــاشــر يـتــعــرض له الــتـراث
الثقافي اHغـمور باHياهq سواء أكـان هذا اخلطر ناجما عن
أنـشـطة بـشـريـة أو عن أي سبب آخـرq �ـا في ذلك الـنهب.
ويــجــوز عــنــد اتــخــاذ مـــثل هــذه الــتــدابــيــر طــلب مــســاعــدة

الدول األطراف األخـرى.
5 - تقوم الدولة اHنسقة �ا يأتي :

أ) تـنفـيـذ تدابـيـر احلمـايـة الـتي اتفـقت عـليـهـا الدول
اHـتـشـاورةq �ــا فـيـهـا الـدولـة اHـنـســقـةq مـا لم تـتـفق الـدول
اHــتـشـاورةq �ــا في ذلك الـدولــة اHـنـســقـةq عــلى أن تـتـولى

qدولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير
ب) إصـدار جمـيع الـتـراخـيص الالزمـة اخلـاصـة بـهذه
الـتدابـير اHتـفق علـيهـا �ا يـتفق مع هـذه "القـواعد"q ما لم
qــنــســقــةHــا في ذلك الــدولـــة ا� qــتــشـــاورةHتــتــفق الــدول ا
عــــــــــلـى أن تــــــــتـــــــــولـى دولــــــــة طـــــــــرف أخـــــــــرى إصــــــــدار تـــــــــلك

qالتراخيص
جـ) يـــــجـــــوز لـــــهــــــا أن جتـــــري مـــــا يـــــلـــــزم مـن بـــــحـــــوث
تـمهـيديـة بشـأن الـتراث الـثقـافي اHغـمـور باHـياهq وعـليـها
أن تصدر ما يـلزم من تراخيص لـهذا الغرضq وأن ترسل
الــنــتـائج دون إبــطــاء إلى اHــديـر الــعــام الـذي يــقــوم بـدوره

qعلومات بسرعة لسائر الدول األطرافHبتوفير هذه ا
qواتـــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر qـــشـــاوراتH6) لــــدى تـــنـــســـيـق ا
وإجــراء الــبــحــوث الـتــمــهــيـديــة و/ أو إصــدار الــتــراخـيص
عـــمال بــهــذه اHــادّةq تـــتــصــرف الــدولـــة اHــنــســقـــة نــيــابــة عن
الـدول األطــراف بـرمـتـهــاq ال �ـا يـحــقق مـصـاحلــهـا وحـدهــا.
وال يـشــكل أي من هــذه اإلجــراءات بـذاتـــه أسـاســا لـتــأكـيـد
أي حـــقــوق تـــفـــضــيـــلــيـــة أو اخـــتــصـــاصـــيــة ال يـــنص عـــلــيـــهــا
الــــقـــانــــون الـــدولـيq �ـــا فـي ذلك اتــــفـــاقــــيــــة األ¬ اHـــتــــحـــدة

لقـانـون البحــار.
7 - مع عـدم اإلخالل بأحـكام الـفقـرتW  2 و4 من هـذه
اHــــادّةq ال يــــجـــــوز إجــــراء أي نــــشـــــاط يــــســــتــــهـــــدف الــــســــفن
والــــطــــائــــرات احلــــكــــومــــيـــــة دون مــــوافــــقــــــة دولــــــة الــــعـــــلم

وتعــاون الدولـة اHنسقـة.

2 - تــبـــW الــدولــــة الــطـــــرفq لـــدى قــيــامـــهــا بــإيــداع
qــوافـقــة أو االنــضــمـامHوثــيــقــة الــتــصــديق أو الـقــبــول أو ا
الطـريقـة الـتـي سيـتــم بــهـا نقــل الـبالغ �ـقتـضى الفـقرة

1 (ب) من هذه اHادّة.
3 - تـــقــــوم كـل دولـــة طــــرف بــــإخــــطـــار اHــــديــــر الــــعـــام
بـاالكـتــشـافـات أو األنـشـطــة الـتي � إبالغـهـا بــهـا �ـقـتـضى

الفقـرة 1 من هذه اHادّة.
4 - يـــقـــوم اHـــديـــر الـــعــام عـــلـى وجه الـــســـرعــة بـــإبالغ
جـــمـــيع الـــدول األطـــراف بــأي مـــعـــلـــومــات � إخـــطـــاره بـــهــا

�قتضى الفقرة 3 من هذه اHادّة.
5 - يـجــوز ألي دولــة طـرف أن تــبــلغ الــدولـة الــطـرف
الـتـي يـقع الـتــراث الـثـقـافـي اHـغـمـور بــاHـيـاه في اHــنـطـقـة
االقتـصادية اخلالـصة التـابعة لهـا أو في منطـقة الرصيف
القاري التابع لهـاq برغبتها في أن تتم استشارتها بشأن
كــيــفــيــة كــفــالــة احلــمــايــة الــفــعــالــة لـذلـك الــتــراث الـثــقــافي
اHغـمـور بـاHيـاه. ويـجب أن يـستـنـد هـذا اإلبالغ إلى وجود
صلة �كن التحـقق منهاq وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية

أو أثريةq بالتراث الثقافي اHعني اHغمور باHياه.
اHاداHادّة ة 10

حماية التراث الثقافي اHغمور باHياه في اHنطقةحماية التراث الثقافي اHغمور باHياه في اHنطقة
االقتصادية اخلالصة وفي منطقة الرصيف القارياالقتصادية اخلالصة وفي منطقة الرصيف القاري

1 - ال يــــجــــوز مــــنح أي تــــرخــــيص بــــإجــــراء أنــــشــــطـــة
تــسـتـهـدف الــتـراث الـثــقـافي اHـغــمـور بـاHـيــاه اHـوجـود في
اHــنـطــقـة االقــتـصــاديـة اخلــالـصــة أو في مــنـطــقـة الــرصـيف

القاريq إالّ �ا يتفق وأحكام هذه اHادّة.
2 - يـحق لـلـدول األطـراف الـتي يـوجد في مـنـطـقـتـها
االقــتــصــاديــة اخلــالــصــة أو في مــنــطــقــة رصــيــفــهــا الــقــاري
تـراث ثـقـافي مغـمـور بـاHيـاه أن تـمنـع أو جتيـز أي نـشاط
يـسـتـهـدف هـذا الـتــراثq وذلك Hـنع اHـسـاس بـاخـتـصـاصـها
أو بـــحــــقـــــوقــــهــــا الـــســــيـــاديــــــة اHـــقــــــررة �ــــوجـب أحـــكـــــام
الــــقـــانــــون الـــدولـيq �ـــا فـي ذلك اتــــفـــاقــــيــــة األ¬ اHـــتــــحـــدة

لقــانـون البحـــار.
3 - عــنـد اكـتــشـاف تـراث ثـقــافي مـغـمــور بـاHـيـاهq أو
إذا كــان من اHـــزمع الــقــيـــام بــأنــشــطــة تـــســتــهــدف الــتــراث
الـثـقـافي اHـغمـور بـاHـيـاه الـواقع في اHـنطـقـة االقـتـصـادية
qاخلــالــصــة لــدولـة طــرف أو في مــنــطــقــة رصـيــفــهــا الــقـاري

تقوم تلك الدولة الطرف �ا يأتي :
أ) تــســـتــشــيـــر جــمـــيع الــدول األطـــراف األخــرى الــتي
أبدت اهـتمـامهـاq وفقـا للـفقرة 5 من اHادّة q9 بشـأن كيـفية

qياهHغمور باHضمان أفضل حماية للتراث الثقافي ا
ب) تـــنـــسق هــــذه اHـــشـــاورات بـــاعـــتـــبـــارهـــا "الـــدولـــة
اHــنــسـقــة"q مــا لم تـعــلن صــراحـة أنــهــا ال تـرغب فـي الـقــيـام
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أي خــطـر مــبــاشـر يــتـعــرض له الــتــراث الـثــقـافـي اHـغــمـور
باHياهq سواء أكان هذا اخلطر ناجما عن نشاط بشريq أو

عن أي سبب آخرq �ا في ذلك النهب.

4 - تقوم الدولـة اHنسقـة �ا يأتي :
أ) تـنفـيـذ تدابـيـر احلمـايـة الـتي اتفـقت عـليـهـا الدول
اHتشاورةq �ا فـي ذلك الدولة اHنسقةq ما لم تتفق الدول
اHــتـشـاورةq �ــا في ذلك الـدولــة اHـنـســقـةq عــلى أن تـتـولى

دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابيرq و
ب) إصـدار جمـيع الـتـراخـيص الالزمـة اخلـاصـة بـهذه
qا يتـفق مع أحكام هذه االتفاقية� qتـفق عليهاHالتدابير ا
qنسقةHا في ذلك الدولة ا� qتشاورةHما لم تتفق الـدول ا
qعلى أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص
5 - يـجـوز لـلدولـة اHـنـسقـة أن جتـري جمـيع مـا يـلزم
qياهHغـمور باHمن بـحوث تمهيـدية عن التراث الـثقافي ا
وعـــلـــيــهـــا أن تــصـــدر جــمـــيع مـــا يــلـــزم من تـــراخــيص لـــهــذا
الغرضq وأن ترسل الـنتائج على وجه الـسرعة إلى اHدير
الـعامّ الذي يقـوم بدوره بتوفـير هذه اHعـلومات على وجه

السرعة لسائر الدول األطراف.
6 - عـــــنــــدمــــا تــــقـــــوم الــــدولــــة اHــــنـــــســــقــــة بــــتـــــنــــســــيق
اHشاورات واتـخاذ التـدابيـر وإجراء البـحوث الـتمهـيدية
تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام هـــذه اHـــادّةq فــــإنـــهـــا تـــتـــصـــرف لـــصـــالح
qوبــالـنـيـابـة عـن جـمـيع الـدول األطـراف qالـبـشــريـة جـمـعـاء
مع إيالء اهـتـمام خـاص للـحـقوق الـتفـضيـلـية لـدول اHنـشأ
الـثقـافي أو التـاريخـي أو األثري لـلتـراث الثـقافي اHـعني

اHغمور باHياه.
7 - ال يــــجــــوز ألي دولــــة طــــرف أن تــــقــــوم بــــأنــــشــــطـــة
تسـتهـدف الـسفن أو الـطائـرات احلكـومـية في اHـنطـقةq أو
أن تــــرخص بـإجـــراء هــذه األنـشــطـــةq دون مـوافــقــة دولــة

العَــلَم.
اHاداHادّة ة 13

احلصانة السياديةاحلصانة السيادية
ال تــــلـــــزم الـــســـفـن احلـــــربـــيــــة والـــســـفن احلــــكـــومـــــيـــة
األخــــــرى أو الــــطــــائــــرات الـــعــــســــكــــــريــــــة الــــتي تــــتــــمــــتــع
qوتــــعـــمـل ألغـــراض غــــيــــر جتــــاريـــة qبـــحــــصــــانــــــة ســـيــــاديــــة
وتـضــطــلـــــع بــعـمــلــيــاتـهــــــا الــعــــاديـــــــةq وال تــشــتــــــــرك
فـــي أنـــــشــــطــــــــة تـــــســــتـــــهــــــــــــدف الــــتـــــــراث الـــــثــــقــــــــــافي
اHـــــغـــــمــــــــــور بـــــاHــــيـــــــــاهq بـــــاإلبـالغ عــن االكـــــتـــــشـــــــافــــــات
اHــتـعــلـقــــة بــالـتــراث الــثـقــــافي اHـغـمــور بـاHــيـــاه �ـوجب
أحـــكــــــــام اHــوادّ 9 و10 و11 و12 مـن هـــــــذه االتـــفـــاقـــيـــــــة.
qبـــيــــد أنـــه يـــجب عـــــلى الـــــــدول األطـــــــراف أن تـــكـــفـــــل
عـــن طـــريـق اتــــخـــاذ الــــتــــدابــــيــــر اHالئــــمــــة الـــتـي ال تــــعـــوق
العـمـليـــات أو الـقــدرات الـتـنفـيـذيــة لـسـفنـهـــا احلـربـيــة

اHاداHادّة ة 11
اإلبالغ واإلخطار في "اHنطقة"اإلبالغ واإلخطار في "اHنطقة"

1 - تـتــحـمل الـدول األطــراف اHـســؤولـيـة عن حــمـايـة
الــتـراث الـثـقــافي اHـغـمــور بـاHـيــاه اHـوجـود في "اHــنـطـقـة"
وفقا ألحكـــام هذه االتفاقـية وللمادّة 149 من اتفـاقية األ¬
اHــتـحــدة لـقــانــون الـبــحـــار. وبــنـاء عــلى ذلكq إذا اكــتـشف
أحــد مــواطـــني دولــة طــرفq أو إحــدى الــســـفن الــتي حتــمل
عـلم دولـة طــرفq تـــراثـا ثـقـافــيـا مـغـمـورا بــاHـيـاه مـوجـودا
في "اHــنـطـقــــة"q أو إذا كـــان أي مـنــهـمــا يـعـتـــزم الـشـــروع
في أنشـطة تـستهـدف هذا التـراثq وجب على تـلك الدولة
qأو من ربـــان الـسـفـيـنـة qالـطـرف أن تـطـلـب من مـواطـنـهـا

أن يبلغها بهذا االكتشاف أو النشاط.
2 - تـــــقـــــوم الـــــدول األطـــــراف بـــــإبالغ اHـــــديـــــر الـــــعـــــامّ
واألمW العامّ للسـلطة الدولية لقاع الـبحار باالكتشافات
أو األنـشـطـــة اHـتـعـلـقـة بـالـتـراث الــثـقـافي اHـغـمـور بـاHـيـاه

التي أبلغت بها.
3 - يــقــوم اHـديـــر الـعــــامّ عــلى وجــه الــسـرعــة بـإبالغ
أي معـلومـــات من هـذا الـنــوع يـتلـقاهــا من دول أطــراف

إلى سائر الدول األطـراف.
4 - يــجــوز ألي دولــة طــرف أن تـــخــطــر اHــديــر الــعــامّ
بــاهــتـمــامــهــا بـأن تــتم اســتــشـارتــهــا بـشــأن كــيــفـيــة ضــمـان
حــمــايــة فـــعّــالــة لــهــذا الــتــراث الــثــقـــافي اHــغــمــور بــاHــيــاه.
ويـــجب أن يـــســتـــنـــد هـــذا اإلخــطـــار إلى وجـــود صـــلـــة �ــكن
الـتـحـقق منـهـا بـهـذا التـراث الـثـقـافي اHغـمـور بـاHـياهq مع
إيالء اهـتـمـام خـاص في هـذا الصـدد لـلـحـقـوق التـفـضـيـلـية

لدول اHنشأ الثقافي أو التـاريخي أو األثـري.

اHاداHادّة ة 12
حماية التراث الثقافي اHغمور باHياهحماية التراث الثقافي اHغمور باHياه

في اHنطقـةفي اHنطقـة
1 - ال يــجــوز مــنح تــراخـــيص ألي نــشــاط يــســتــهــدف
qـنـــطـقـةHـوجـود في اHـيـاه اHـغـمـور بـاHالـتـراث الـثـقــافي ا

إالّ �ا يتفق مع أحكام هذه اHادّة.
2 - يـدعـو اHـديــر الـعـامّ جـمــيع الـدول األطـراف الـتي
أخـطــرته بــاهــتـمــامــهـا �ــوجب الــفــقـرة 4 من اHـادّة 11 إلى
الـــتــشــاور بــشــأن كــيـــفــيــة ضــمــان أفــضـل حــمــايــة لــلــتــراث
الـــثـــقـــافـي اHـــغـــمـــور بـــاHـــيـــاهq وإلـى تـــعـــيـــW إحـــدى الـــدول
األطــراف لــتـنــســيق هــذه اHـشــاورات بــاعـتــبــارهـا "الــدولـة
اHنسـقة". ويدعـو اHدير العـامّ أيضا السـلطة الدولـية لقاع

البحار للمشاركة في هذه اHشاورات.
3 - يــجـــوز جلــمـــيع الــدول األطـــراف أن تــتــخـــذ كــافــة
التدابير العـملية �ا يتفق مع أحكام هذه االتفاقيةq حتى
قـبل إجــراء أيـة مـشــاورات إذا اقـتــضى األمـرq وذلك لـدرء
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اHاداHادّة ة 18
ضبط التراث الثقافي اHغمور باHياهضبط التراث الثقافي اHغمور باHياه

والتصـرف فـيهوالتصـرف فـيه

1 - تـتـخـذ كل دولـة طـرف الـتـدابـيـر الالزمـة لـضـبط
qــوجـود في أراضــيـهـاHـيـاه اHــغـمـور بــاHالــتـراث الـثــقـافي ا
والذي � انتشاله بطريقة ال تتفق وأحكام هذه االتفاقية.
2 - تـــقــــــوم كـــل دولــــة طــــرف بــــتـــســــجــــيل وحــــمــــايـــة
الـــتـــراث الـــثــقــــافـي اHـــغـــمـــور بــاHـــيـــــاهq الـــذي � ضـــبـــطــه
�ـــــوجب هــــذه االتــــفـــاقـــيــــــةq وتـــتـــخــــذ كـــافـــــة الــــتـــدابـــيـــــر

اHعقولـة للمحافظـة علـيه.
3 - تـــبــــلـغ كل دولــــة طــــرف اHـــديــــر الــــعــــامّ وأي دولـــة
طـرف أخـرى تربـطـها بـالـتراث اHـعنـي صلـة �كـن التـحقق
مــنــهــا وخــاصـة صــلــة ثــقـافــيــة أو تــاريــخـيــة أو أثــريــةq بـأي
عــمـلــيـة ضــبط قـامت بــهـا �ــوجب هـذه االتــفـاقــيـة لــلـتـراث

الثقافي اHغمور باHياه.
4 - تـكفـل الدولـة الـطـرف الـتي قـامت بـضـبط تراث
ثـقــافي مـغــمـور بـاHــيـاهq أن يـكــون الـتـصــرف فـيه من أجل
الــــصــــالح الــــعــــامqّ مـع مــــراعـــــاة ضــــرورة صــــونــه وإجــــــراء
بـحـوث بـشـأنهq وضـرورة إعـادة جتـمـيع األجـزاء اHـتـنـاثـرة
من اجملـــمــوعــاتq وضـــرورة إتــاحــتـه لــلــجـــمــهــور ولـــلــعــرض
وألغــراض الــتــعــلــيـمq وحتــقــيق مــصــالح أي دولــة لــهــا صــلــة
�ـكن الـتـحقــق منـهـاq وخـاصــة صلــة ثـقـافـيـة أو تـاريـخـيـة

أو أثريةq بالتراث الثقافي اHعني اHغمور باHياه.

اHاداHادّة ة 19
التعاون وتبادل اHعلوماتالتعاون وتبادل اHعلومات

1 - تـتـعــاون الـدول األطــراف فـيـمــا بـيــنـهـا وتــتـبـادل
اHـساعدة من أجــل حـماية وإدارة شـؤون التراث الـثقافي
اHــغـــمــور بــاHـــيــاه �ـــقــتــضى هـــذه االتــفـــاقــيــةq �ـــا يــشــمــل
الــتــعـاونq قــدر اHــســتـطــاعq في عــمــلـيــات اســتـكــشــاف هـذا
الـــتــــراث والـــتـــنـــقـــيـب عـــنه وتــــوثـــيـــقه وصــــونه ودراســـته

وعـرضـه على اجلمهـور.
2 - تــتــعــهـد كـل دولــة طـرفq فـي حـدود مــا تــســمح به
أغـراض هـذه االتـفـاقــيـةq بـتـبــادل مـا لـديـهـا مـن اHـعـلـومـات
بـشـأن الـتــــراث الـثـقــــافي اHـغـمــــور بـاHـيــــاه مع غـيـرهـــا
مـن الـــدول األطـــراف فـيــمـا يـتـعـلـقq عـلى سـبــيل اHـثــال
qوحتــــديــــد مـــــوقــــعــه qبـــــاكــــتــــشـــــــاف الــــتـــــراث qال احلــــصــــــر
وبـالـتــراث الـذي يـتـم الـتـنــقـيب عـنـه أو انـتـشــاله بـصـورة
تـتـنـافى مـع أحـكــام هذه االتـفـاقيـةq أو �ــا يشـكل انـتهـاكا
ألحـكــــام أخــــرى من الــقــانــون الــــدوليq أو �ــا يــتــعـــارض
مــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا واHـــنـــهـــجــــيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــســـلـــيـــمـــة

والتطورات القانونية اHتعلقة بهذا التراث.

أو ســفـنــهــا احلـكــومــيـة األخـــــرى أو طــائــراتـهــا الــعـســكــريـة
الــتي تــتــمـــتــع بــحــصــانــــة ســـيــاديــــة وتــعــمـــل ألغـــــراض
غـــيـــــر جتــــاريـــةq امـــتـــثـــــال هــذه الـــســـفــن أو الـــطـــائــــرات
لــــــلــــــمــــــوادّ 9 و10 و11 و12 من هــــــــذه االتــــــفــــــاقــــــيــــــــة. وذلك

بالقــدر اHعقـول والعملي.

اHاداHادّة ة 14
qمراقبة دخول التراث في اإلقليمqمراقبة دخول التراث في اإلقليم

أو أو االجتار به أو حيازتهاالجتار به أو حيازته
تـتخـذ الـدول األطـراف الـتدابـيـر الالزمـة Hـنع دخول
قــطع الــتـــراث الــثــقــافي اHــغـــمــور بــاHــيــاه اHــصَــدّرة و/ أو
اHنتـشلة بـشكل غيـر مشـروعq إلى إقليـمها أو االجتـار بها
أو حـيازتـهـاq إذا كانت عـملـية انـتشـالـها قـد تمت بـاخملالـفة

ألحكام هذه االتفاقية.
اHاداHادّة ة 15

عدم استخدام اHناطق اخلاضعةعدم استخدام اHناطق اخلاضعة
لوالية الدول األطرافلوالية الدول األطراف

تــــتـــــخــــذ الــــدول األطــــراف الـــــتــــدابــــيــــر الـالزمــــة Hــــنع
qـــا في ذلك مـــوانـــئــهـــا الـــبــحـــريــة� qاســـتــخــــدام أراضـــيــهـــا
وكــذلك اجلــزر اHـصــطـنــعـةq واHــنــشـآت والــهـيــاكل الـواقــعـة
حتت واليــتــهــا أو ســلــطـتــهــا اخلــالــصـةH qــســانــدة أي نــشـاط
يــسـتــهـدف الــتـراث الــثـقــافي اHـغــمـــور بــاHـيـــاه وال يــتـفق

مــع أحكــام هذه االتفاقيـة.

اHاداHادّة ة 16
التدابير اHتعلقة باHواطنW والسفنالتدابير اHتعلقة باHواطنW والسفن

تــتـــخـــذ الــدول األطـــراف كــافـــة الـــتــدابـــيــر الـــعـــمــلـــيــة
لـضـمـان امـتـنـاع مـواطـنـيـهـا والـسـفـن الـتي حتـمــل عـلـمـها
من االضـــطالع بــأي نـــشـــاط يــســـتـــهــدف الـــتــراث الـــثـــقــافي

اHغمور باHياه بشكل يتعارض مع أحكام هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 17
اجلـزاءاتاجلـزاءات

1 - تـــفـــرض كل دولـــة طـــرف جـــزاءات عـــلى انـــتـــهـــاك
التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه االتفاقية.

2 - يـجب أن تــكـــون اجلـــزاءات الـتي يــتم تــوقـيــعـهـا
في حــــاالت االنــــتــــهــــاكــــات رادعــــــة بــــالــــقــــدر الــــذي يــــكــــفــل
فعـالـيتـهـا في ضمـان االمـتثـال لـهذه االتـفـاقيـةq واحلـيلـولة
qدون ارتـــكـــاب االنـــتـــهـــاكـــات أيـــنـــمـــا كـــان مـــكـــان حـــدوثـــهـــا
وحــرمــان مـــرتــكــبـــيــهــا مـن احلــصــول عــلـى مــزايــا من وراء

أنشطتهم غيـر اHشـروعــة.

3 - تـــتـــعـــاون الـــدول األطــــراف عـــلى كـــفـــالـــة تـــنـــفـــيـــذ
اجلزاءات اHفروضة �وجب هذه اHادّة.
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اHاداHادّة ة 23
اجتماعات الدول األطرافاجتماعات الدول األطراف

1 - يـــدعـــو اHـــديـــر الـــعـــامّ إلـى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع لـــلــدول
األطـــــراف في غـــــضـــــون الــــــســـــنـــــة الـــــتـي تـــــلي دخـــــول هـــــذه
االتـفـاقــيـة حـيّــز الـنّـفـــاذq ثم بـعــد ذلك مـرة كل عــامـW عـلى
األقل. كما يـدعو اHـدير العـامّ إلى عقـد اجتمـاع استـثنائي

للدول األطراف إذا طلبت ذلك أغلبية الدول األطراف.
2 - يـــــتــــــولى اجـــــتـــــمــــــاع الـــــدول األطـــــــراف حتــــــديــــــد

وظائفـه ومسؤولياتـه.
3 - يعتمد اجتماع الدول األطراف نظامه الداخلي.
4 - يــــجـــوز الجــــتــــمـــاع الــــدول األطــــراف أن يـــنــــشىء
هـــيــئــة اســتــشــاريــة عــلــمــيــة وتــقــنــيــةq تــتــألف من خــبــراء
تـــرشـــحـــهم الـــدول األطـــرافq مـع مـــراعـــاة مـــبـــدأ الـــتـــوزيع
.Wاجلنس Wنشود بHاجلغرافي العادل وحتقيق التوازن ا
5 - تـتـولّى الـهيـئـة االسـتشـاريـة الـعلـمـيـة والتـقـنـية
الــــقـــيــــام عـــلـى الـــنــــحــــو اHالئم �ــــســـاعــــدة اجــــتـــمــــاع الـــدول
األطـــراف فـي اHــســائل ذات الـــطــابـع الـــعــلــمي أو الـــتــقــني

فيما يخص تطبيق "القواعد".

اHاداHادّة ة 24
أمانـة االتفاقيةأمانـة االتفاقية

1 - يــكـون اHــديــر الــعـامّ مــســؤوال عن وظــائف أمــانـة
هذه االتفاقية.

2 - تشمل واجبات األمانة مـا يأتي :
أ) تـنــظـــيم اجــتـمــاعـات الـــدول األطـــراف اHــذكـــورة

q23 ادّةHفي الفققرة األولى من ا
ب) تـقـــد� اHــســاعــدة الالزمـــة إلى الــدول األطـــراف

من أجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول األطراف.

اHاداHادّة ة 25
التسوية السلمية للمنازعاتالتسوية السلمية للمنازعات

1 -أي نــزاع يــنــشــأ بــW دولــتــW أو أكــثــر من الــدول
األطـراف بـشـأن تـفـسـيـر أو تـطـبـيق هـذه االتـفـاقـيـةq يـجب
أن يكون محال Hفاوضات جتري بحسن نية أو ألي وسيلة

تسوية سليمة أخرى تختارها الدول.
2 - في حــالـة فــشـل اHـفــاوضــات في تــســويــة الــنـزاع
خالل أجل مــعـقــولq يــجـوز إحــالــة الـنــزاع إلى الــيــونـســكـو
لـــــلـــــوســـــاطـــــــةq وذلــك بــــاالتـــــفــــــــاق فـــــيــــمـــــــا بـــــW الـــــــدول

األطــراف اHعنيــة.
3 - وفي حـــالــة عـــدم الــلـــجــوء إلـى الــوســـاطــةq أو في
qحـــالـــة عـــدم الـــتـــوصل إلى تـــســـويـــة عـن طــريـق الـــوســـاطــة

3 - يــجب أن تــبــقى اHــعــلــومــات اخلــاصــة بــاكــتــشــاف
التـراث الـثقـافي اHـغمـور بـاHيـاه أو �ـكان وجـودهq والتي
تـــتـــبـــادلـــهــا الـــدول األطـــراف فـــيـــمـــا بـــيــنـــهـــا أو تـــتـــبـــادلـــهــا
الـــيــونـــســكـــو والــدول األطـــرافq قــيـــد الـــســريـــةq في حــدود
تــشــريــعـــاتــهــا الــوطــنــيــةq ومــخــصــصــة حــصــرا لــلــســلــطــات
اخملـــــتــــصـــــة في الـــــدول األطــــراف طـــــاHــــا كـــــان إفــــشـــــاء هــــذه
اHــعـلـومــات �ـكن أن يــشـكّل خـطــرا أو يـهــدّد بـفـشل حــمـايـة

ذلك التراث الثقافي اHغمور باHياه.
4 - تـتــخـذ كل دولــة طـرف كــافـة الــتـدابــيـر الــعـمــلـيـة
الـالزمــة لــنــشـــر اHــعــلــومـــات اHــتــعــلـــقــة بــعــنـــاصــر الــتــراث
الــثــقــافي اHــغــمــور بــاHــيــاه الــتي يــتـم الـتــنــقــيـب عــنــهـا أو
انـتــشـالـهــا بـاخملـالــفـة لـهــذه االتـفـاقــيـة أو انـتــهـاكـا لــلـقـانـون
الـدوليq �ـا في ذلك الـقـيــام بـهـذه اHـهـمـة بـواسـطـة قـواعـد

البيانات الدولية اHناسبة كلما أمكن ذلك.

اHاداHادّة ة 20
توعية اجلمهورتوعية اجلمهور

تتـخـد كل دولة طـرف كافـة الـتدابـير اHـنـاسبـة لرفع
مــســتـوى الــوعي لــدى اجلــمـهــور بــقــيـمــة وأهــمـيــة الــتـراث
الــثـقـافي اHــغـمـور بــاHـيـاهq وبــأهـمـيــة حـمـايــة هـذا الـتـراث

على النحو الوارد في هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 21
التدريب في مجـال علم اآلثـارالتدريب في مجـال علم اآلثـار

 اHغمورة باHياهاHغمورة باHياه

تــتــعــاون الــدول األطـــراف من أجــل تـقــد� الــتــدريب
فـي مـــجـــــال عــــلم اآلثـــــار اHــــغــــمــــورة بــــاHــــيـــاه وفـي مــــجـــال
qوالـقيام qـياهHغمـور باHتـقنيـات صون الـتراث الـثقـافي ا
بشروط تتفق عليـها فيما بينهاq بـنقل التكنولوجيا ذات

الصلـة بهذا التـراث.
اHاداHادّة ة 22

السلطات اخملتصةالسلطات اخملتصة

1 - فـي ســـبــــيـل ضـــمــــان الــــتــــنــــفـــيــــذ الــــســــلــــيم لــــهـــذه
االتفـاقـيـةq تـنـشىء الـدول األطـراف سـلـطـات مـخـتـصةq أو
تــعـزز الــسـلــطـات اخملــتـصــة الــقـائــمـة حــيـثــمـا تــوجـدq وذلك
بـهدف وضع قائمة حـصر للتـراث الثقافي اHغـمور باHياه
وإدارة شـؤونــهـا واســتـيـفــائـهــاq وتـوفـيــر احلـمــايـة الـفــعـالـة
لـــهـــذا الـــتــراث وصـــونـه وعــرضـه وإدارتهq وكـــذلك الـــقـــيــام

بأنشطة البحث والتعليم في هذا اجملال.
2 - تــــبـــلـغ الـــدول األطــــراف اHــــديـــر الــــعــــامّ بـــأســــمـــاء
وعــــنــــاوين ســـلـــطـــاتـــهـــا اخملـــتـــصـــــة بـــالـــتــــراث الـــثـــقـــــافي

اHغمــور باHيــاه.
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األطـراف في الـنــظـام األسـاسي حملــكـمـة الـعــدل الـدولـيـة أو
مـن جـــــانـب أي دولـــــة أخــــــرى يـــــدعــــــوهـــــا اHــــــؤتـــــمــــــر الـــــعـــــامّ

qلليونسكو لالنضمام إلى هذه االتفاقية
ب) مـن جـــانب األقـــالـــيـم اHـــتـــمـــتـــعـــة بــــاحلـــكم الـــذاتي
الــداخـلي الـكـاملq واHـعــتـرف لـهـا بـتـلـك الـصـفــة من جـانب
األ¬ اHـتــحـدةq ولــكـنــهـا لـم حتـصل عــلى االســتـقالل الــكـامل
طـبــقــا لــقـرار اجلــمــعـيــة الــعــامـة رقم 1514 (15) والــتي لــهـا
اخـــتــصــاص فـــيــمــا يـــتــعـــلق بــاHـــســائل الــتـي حتــكــمـــهــا هــذه
االتـــفــــاقــــيـــةq �ــــا فـي ذلك االخــــتـــصــــاص بــــاالنــــضـــمــــام إلى

اHعاهدات اHتعلقة بتلك اHسائل.

3 - تـودع الوثائق اHتـعلقـة بالتصـديق أو القبول أو
اHوافقة أو االنضمام لدى اHدير العامّ.

اHاداHادّة ة 27
دخول االتفاقية حيدخول االتفاقية حيّز النز النّفـاذفـاذ

تــدخـــل هــذه االتــفــاقــيــة حــيّــز الــنّــفـــاذ بــعــد انــقــضــاء
ثالثـــــة أشـــهـــــر من تـــــاريخ إيـــــداع الــــوثـــيــــقـــــة الــــعــــشـــرين
اHشــار إليها في اHادّة q26 ويكون ذلك قاصرا على الدول
أو األقـــالــيم الـعــشـــرين الــتي أودعت وثــائـقـهــــا. وتـدخــل
حــــيّــــز الـــنّـــفــــاذ بـــالـــنــــســـبـــة لــــكــل من الــــدول أو األقـــالـــــيم
األخــــرى بـعــد انـقــضـاء ثـالثـة أشــهـر من تــاريخ إيــداع تـلك

الدول أو األقـاليم وثائقهـا.

اHاداHادّة ة 28
اإلعالنات اHتعلقة باHياه الداخليةاإلعالنات اHتعلقة باHياه الداخلية

يــــــجـــــوز جلـــــمـــــيـع الـــــدول واألقـــــالــــــيم عـــــنــــــد الـــــقـــــيـــــام
بــالــتــصــديق عــلى هــذه االتــفــاقــيــة أو قــبــولــهــا أو اHــوافــقـة
عـلـيـهـا أو االنـضـمـــام إلــيـهـــا في أي وقت الحــق أن تـعـلـن
أن "الــقـــواعــد" ســوف تــطـــبق عــلى اHــيـــــاه الــداخــلــيـــة ذات

الطـابـع غيـر  البحـري.

اHاداHادّة ة 29
قيود تطبيق االتفاقية على اHستوى اجلغرافيقيود تطبيق االتفاقية على اHستوى اجلغرافي

يـجـوز لـلـدول أو األقـالـيمq وقت الـتـصـديق عـلـى هذه
qوافـقة عليـها أو االنضمـام إليهاHاالتفاقـية أو قبـولها أو ا
أن تـعــلن لـدى جــهـة اإليـداع أن هــذه االتـفـاقــيـة لن تــنـطـبق
عـلى أجـزاء مـعــيـنـة من أراضـيــهـا أو مـيـاهـهــا الـداخـلـيـة أو
األرخـبيـليـة أو ميـاههـا اإلقلـيمـية الـبحـريةq ويـجب علـيها
أن حتـــــدد في اإلعـالن األســــبــــاب الـــــتي دعــــتـــــهــــا إلى اإلدالء
بـذلـك اإلعالن. وعـلى هــذه الــدولـة أن تــعــملq قـدر اإلمــكـان
وفي أســرع وقت �ـــكنq عــلى تـــهــيــئــة الـــظــروف الــتي في
ظلـها �كن تـطبيق هـذه االتفاقـية على اHـناطق احملددة في
إعالنـــهـــاq وأن تـــســحـبq حتــقـــيـــقـــا لـــذلك الـــغـــرضq إعالنـــهــا

بشكل كامل أو جزئي �جرد أن يتحقق ذلك.

تــطــبـق األحــكــام اخلــاصــة بــتــســويــة اHــنــازعــات اHــنــصـوص
عـلـيـهـا في اجلـزء اخلـامـس عـشـر من اتـفـاقـيـة األ¬ اHـتـحـدة
qوذلك بـعد إجـراء التـعديالت الـضرورية qلقانـون البـحار
عـلى أي نــزاع يــنــشـأ بــW دول أطــراف في هــذه االتـفــاقــيـة
بـشــأن تـفـسـيـر االتـفــاقـيـة أو تـطـبـيــقـهـاq سـواء أكـانت هـذه
الــــدول أم لـم تــــكن أطـــــرافــــا في اتــــفـــــاقــــيــــة األ¬ اHــــتــــحــــدة

لقانـون البحــار.
4 - يـــنــطــبـق عــلى تـــســويــة اHـــنــازعـــات �ــوجب هــذه
qــادّة أي إجــراء تــخــتـاره دولــة طــرف في هــذه االتــفــاقــيـةHا
وفي اتـفـاقـية األ¬ اHـتـحـدة لـقانـون الـبـحـار �ـوجب اHادّة
287 مـــــنــــهـــــاq إالّ إذا كـــــانـت هــــذه الـــــدولـــــة الـــــطـــــرف - لــــدى

الـتصديق على هذه االتـفاقية أو قبـولها أو اHوافقـة عليها
أو االنــضــمــام إلــيــهــاq أو في أي وقت الحـق - قــد اخــتـارت
إجــراء آخــر وفـقــا لــلــمـادّة 287 لـغــرض تــســويـة اHــنــازعـات

الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية.
5 - يحـق ألي دولة طـرف في هذه االتـفاقـية ولـيست
طــرفــا في اتـــفــاقــيــة األ¬ اHــتــحــدة لــقــانــون الــبــحــارq لــدى
الـتصديق على هذه االتـفاقية أو قبـولها أو اHوافقـة عليها
qأن تــــخــــتـــار qأو االنـــضــــمــــام إلــــيـــهــــا أو فـي أي وقت الحق
�ــوجب إعـالن مــكــتـــوبq أســلـــوبــا أو أكـــثــر من األســـالــيب
اHـــنــصــــوص عــلـــيــهــــا في الــفـــقـــــرة األولى مــن اHــادّة 287
مـــن اتــفـــاقــيـــة األ¬ اHــتـــحــدة لـــقــانـــون الــبـــحــار لـــتــســـويــة
اHــنـــازعـــــات �ـــقــتـــضى هـــــذه اHــادّة. وتـــنــطـــبق اHــادّة 287
عــلى ذلك اإلعالن وكـذلك عـلى أي نـزاع تـكـون هـذه الـدولة
طـــرفــــا فـــيه ويــــكـــون غــــيـــر مـــشــــمـــول بـــإعـالن آخـــر ســـاري
Wطبـقـا لـلمـرفـق qفـعـول. وألغراض الـتـوفـيق والتـحـكـيمHا
qـتـحدة لـقـانون الـبـحارHاخلـامس والـسابـع التفـاقـية األ¬ ا
يجوز للدولة اHـعنية أن تعيّن موفـقW أو محكمW تدرج
أســـمـــاؤهـم في الـــقـــوائم اHـــذكـــورة في اHـــادّة 2 مـن اHـــرفق
اخلـامس وفي اHادّة 2 من اHـرفق الـسابعq مـن أجل تسـوية

اHنازعات الناشئة عن هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 26
التصديق التصديق على االتفاقية أو قبولها أوعلى االتفاقية أو قبولها أو
اHوافقة عليها أو االنضمام إليهااHوافقة عليها أو االنضمام إليها

1 - تكون هـذه االتفـاقيـة محال لـلتـصديق أو الـقبول
أو اHوافقة من جانب الدول األعضاء في اليونسكو.

2 - تكون هذه االتفاقية محال لالنضمام :
أ) مـن جـــــــانب الـــــــدول الـــــــتـي لـــــــيــــــسـت أعـــــــضـــــــاء في
اليـونـسـكـو ولـكـنـهـا أعـضـاء في األ¬ اHـتـحدة أو فـي إحدى
الـــوكـــاالت اHـــتـــخـــصــصـــة فـي مـــنـــظـــومـــة األ¬ اHـــتـــحــدة أو
الـوكالـة الدولـية لـلـطاقـة الذريـةq وكذلك من جـانب الدول
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2 - يـصبح االنسحـاب نافذا بـعد انقضـاء اثني عشر
شـــهـــرا من تـــاريخ تـــلـــقـي اإلخـــطـــارq مـــا لم يـــحـــدد في هـــذا

اإلخطار تاريخ الحق لالنسحاب.

3 - ال يـــؤثــــر االنــســحـــــاب بـــأي حــــــال عــــلى واجب
أي دولــــــــة طـــــــرف فـي الــــــوفـــــــاء بــــــجــــــمــــــيع االلــــــتــــــزامــــــات
اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي هــذه االتـــفـــاقــيـــة والـــتي تــعـــتـــبــــر
مـلـتــزمـة بـهـا �ـوجب الـقـانـون الـدولـي بـصــورة مـسـتـقـلـة

عن هذه االتفاقيــة.
اHاداHادّة ة 33

"القـواعد""القـواعد"

تـشـكــل "الـقواعـد" اHـلحـقـــة بهـــذه االتـفاقـيـــة جــزءا
ال يــتــجــزأ مـنــهــا. وأي إشــارة إلى هــذه االتــفــاقــيــة تــعــتــبـر
مـــنـــطــويـــة عــلـى اإلشــارة إلـى "الــقـــواعــد" اHـــذكـــورةq مــا لم

ينص صراحة على خالف ذلك.

اHاداHادّة ة 34
التسجيل لدى منظمة األ¬ اHتحدةالتسجيل لدى منظمة األ¬ اHتحدة

طبـقا لـلمادّة 102 من مـيثـاق األ¬ اHتـحـدةq سيـجري
تـسـجـيل هـذه االتـفــاقـيـة لـدى أمـانـة مـنـظـمـة األ¬ اHـتـحـدة

بناء على طلب اHدير العام.

اHاداHادّة ة 35
النصوص ذات احلجالنصوص ذات احلجّيةية

حـــرّرت هـــذه االتــــفـــاقـــيـــة بـــاالجنـــلــــيـــزيـــة والـــعـــربـــيّـــة
والـصـينـيـة واالسـبانـيـة والفـرنـسـية والـروسـيـةq وتعـتـبر

النصوص الستة جميعها متساوية في احلجّية.

اHلحـــقاHلحـــق
"القواعد" اخلاصة باألنشطة التي تستهدف"القواعد" اخلاصة باألنشطة التي تستهدف

التراث الثقافي اHغمور باHياهالتراث الثقافي اHغمور باHياه

أوال - مبادىء عامةأوال - مبادىء عامة

الــقــاعــدة الــقــاعــدة 1 : : إن حـــمــايــة الــتـــراث الــثــقــافـي اHــغــمــور
بـــاHــــيــــاه في مــــوقـــعـه األصـــلـي هـــو اخلــــيــــار الـــذي يــــنـــبــــغي
اعتـباره اخليـار األول. وبنــاء على ذلـك ال يرخص بـتنـفيذ
األنـــشــطـــة الــتي تـــســتـــهــدف الــتـــراث الــثـــقــــافي اHـــغــمـــور
qـــيــاه إالّ إذا كــانت مــتـــفــقـــة مـع حــمـــايـــة ذلك الــتــــراثHبــا
وعـــنـــد الــــوفـــاء بـــهـــذا الـــشـــرطq يـــجــــوز الـــتـــرخـــيص بـــهـــذه
األنـــــشــــطـــــة إذا كــــان الــــغـــــرض مــــنـــــهــــا اإلســـــهـــــام بــــصـــــورة
ملـمـوســـة في حمـايـة الـتـراث الثـقــافي اHـغمـــور بـاHـيــاه

أو في معرفته أو تعزيزه.
2 :  إن االستغالل التـجاري للتـراث الثقافي القاعدة القاعدة 
اHـغمور باHـياه ألغراض التـجارة أو اHضاربة أو تـشتيته

اHاداHادّة ة 30
التحفظـاتالتحفظـات

بـاســتــثـنــــاء اHـادّة q29 ال يـجـــــوز إبــــداء حتـفـــظـــات
عـلى هذه االتفاقيـة.

اHاداHادّة ة 31
التعديالتالتعديالت

1 - يـــجــــوز ألي دولـــة طـــرف في هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة أن
تــقـتــرح إدخـال تــعـديالت عــلـيــهــاq �ـوجب رســالـة مــكـتــوبـة
توجهها إلى اHـدير العامqّ ويقوم اHـدير العامّ بتوزيع هذه
الــــرســــالــــة عــــلـى جــــمــــيع الــــدول األطــــراف. وإذا وردت في
غضون ستة أشـهر من تاريخ هذا الـتوزيع ردود إيجابية
qعــلى هـــذا الــطـــلب من نــصـف الــدول األطـــراف عــلى األقل
فــإن اHـــديــر الـــعــام يــعـــرض هــذا االقــتـــراح عــلى االجـــتــمــاع

التالي للدول األطراف Hناقشته والنظر في اعتماده.
2 - تعتمد الـتعديالت بأغلبية ثلثي الدول األطراف

احلاضرة واHشتركة في التصويت.
3 - مــتى اعــتـمــدت الــتــعـديـالت اHـقــتــرحــة عــلى هـذه
االتــفـــاقــيــةq فـــإنــهـــا تــخــضع لـــتــصـــديق الــدول األطــراف أو

قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
 4 - تــــصـــبــح الـــتـــعـــــــديالت الــــــتي يـــتــم إدخـــالـــهـــــا

عـــــلى هـــذه االتــــفـــاقـــيـــــة نــــافـــذة فـــقـط بـــالـــنـــســــبــــة لـــلـــدول
األطـــــراف الـــتي صــــدقت عـــلــيـــهـــــا أو قـــبــلـــتـــهـــا أو وافــقت
عـلـيـهــا أو انــضـمت إلـيـهــــاq بـعـــد انـقــضـــاء ثالثـــة أشـهـــر
مــن تــــــاريخ إيــــــداع ثــــلـــــثي الـــــــدول األطـــــــراف الـــــوثـــــائق
اHـــشـــــار إلـــيـــهــا فـي الـــفـــقــرة 3 من هـــذه اHـــادّة. وبـــعـــد ذلك
يـصبح التعـديل نافذا بالـنسبة لـكل من الدول أو األقاليم
الــتـي قــامت بــالــتـــصــديق عــلــــيه أو قـــبــولــه أو اHــوافــقــــة
عـليه أو االنـضـمام إلـيه بـعد مـضي ثالثـة أشهـر من تاريخ
إيــــداع ذلك الـــطـــرف لــــوثـــيـــقــــة الـــتـــصـــديـق أو الـــقـــبـــول أو

اHوافقــة أو االنضمـام.
5 - تــــعـــــتــــبــــر كل الــــدول أو األقـــــالــــيم الــــتـي تــــصــــبح
أطـرافــا في هـذه االتــفـاقــيـة بـعــد تـاريـخ دخـول الـتــعـديالت
حـيّـز الـنـفـاذ طـبـقـا لـلـفـقـرة 4 من هـذه اHـادّةq مــا لم تـعــرب

عن نية مختلفة :
qعدلةHأ) أطرافا في هذه االتفاقية بصيغتها ا

ب) أطـرافـا في االتـفـاقـيـة غـيـر اHـعـدلـة فـيـما يـتـعـلق
بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.

اHاداHادّة ة 32
االنسحـاباالنسحـاب

1 - يـــجـــوز لـــلـــدولـــة الـــطــرف أن تـــنـــســـحب مـن هــذه
. االتفاقية �وجب إخطار مكتوب يوجّـه إلى اHدير العامّ
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8 :  : يـــجب تـــشـــجـــيـع إمـــكـــانـــيـــات الـــتـــعــاون الـــقـــاعــدة الـــقـــاعــدة 
الـدولي في مـجــال االضـطالع بـأنـشـطـة تــسـتـهـدف الـتـراث
الــثـقـافي اHـغـــمــور بـاHـيــاه بـغــيـة تـعـزيـز الــتـبـادل الـفـعـال
لعلـماء اآلثـار وغيرهم من اHـهنـيW اخملتـصW واالسـتفادة

من خبراتهم.

ثانيا - مخطط اHشروعثانيا - مخطط اHشروع

الــقـاعـدة الــقـاعـدة 9 :  : قـبل االضــطالع بـأي نـشــاطq يـجب إعـداد
مـــخــــطط لـــلـــمـــشـــروع يـــعـــرض عــــلى الـــســـلـــطـــات اخملـــتـــصـــة
للحصول عـلى الترخيص الالزمq وإخضاعه للمراجعة من

قبل العاملW في اجملـال اHعني.

القاعدة القاعدة 10 :  : يشتمل مخطط اHشروع على مـا يأتي :
qأ) تقييم الدراسات السابقة أو التمهيدية

qب) بيان للمشروع وأهدافه
جـ) اHــنـــهـــجــيـــة الـــتي تـــعــيّن اتـــبـــاعــهـــا والـــتــقـــنـــيــات

qالواجب استخدامها
qتوقعHد) التمويل ا

qشروعHهـ) جدول زمني متوقع إلجناز ا
و) تـــــشــــــكــــــيـل أعـــــضــــــاء الــــــفــــــريق وبــــــيــــــان مــــــؤهالت

qومسؤوليات وخبرات كل واحد منهم
ز) وضع خــطط ألعـمــال الـتـحــلـيل واألنـشــطـة األخـرى

qيدانيHالالحقة للعمل ا
حـ) بـرنامج لصـون القطع األثـرية واHوقع بـالتعاون

qالوثيق مع السلطات اخملتصة
ط) ســيــاسـة خــاصـة بــإدارة شــؤون اHـوقع وصــيــانـته

qشروعHطوال مدة ا
qي) برنامج للتوثيق
qك) سياسة للسالمة
qل) سياسة للبيئة

م) تــرتـــيـــبــات لـــلــتـــعـــاون مع اHـــتــاحف وغـــيـــرهــا من
qؤسسات العلميةHؤسسات وال سيّما اHا

qن) إعداد التقـارير
س) إيــــداع احملـــفــــوظـــاتq �ــــا في ذلـك قـــطع الــــتـــراث

qياه التي نقلت من مكانهاHغمور باHالثقافي ا
ع) برنامج مطبوعات.

الـقاعدة الـقاعدة 11 :  : تـنفـذ األنـشطـة الـتي تسـتـهدف الـتراث
الثقافي اHغمور باHياه وفقا خملطط اHشروع الذي وافقت

عليه السلطات اخملتصة.

بــحـيث تـتــعـذر اســتـعـادتـهq يــتـعـــارض بـصــورة جــوهـريــة
مــع حـــمـــايـــة الـــتـــراث الـــثـــقـــافي اHـــغـــمـــور بـــاHـــيـــاه وإدارة
شــــؤونه إدارة ســــلـــيــــمـــة. ويــــجب عــــدم اإلجتــــار بـــالــــتـــراث
الـثقافي اHغـمور باHيـاه أو "بيعه أو شـرائه" أو اHـقايضة

عليه كسلعة جتارية.
وال يـــجــــــوز تـــفــــســـيــــر هــــذه الــــقـــــاعــــــدة عـــلى أنــــهـــــا

حتظـــر مـا يأتي :
أ) تـوفيـر اخلـدمات األثـريـة اHهـنـية أو اخلـدمات ذات
الصـلة الالزمةq والتي تـتطابق تـماما من حـيث طبيـعتها
وغـــــرضــــهـــــا مع هـــــذه االتــــفـــاقــــيـــــة وتــــخـــضـــع لــــتـــرخــــيص

qالسلطـات اخملتصـة
ب) إيــداع قـــطع الــتــراث الـــثــقــافي اHــغـــمــور بــاHــيــاه
اHـنــتـشــلـة أثـنــاء أحـد مــشـروعــات الـبــحث الـتي تــتـفق مع
هـذه االتـفاقـيـةq شـريطـة أال يـؤثر مـثل هـذا اإليداع تـأثـيرا
سلبيـا على األهميـة العلمـية أو الثـقافية لـلقطع اHنـتشلة
أو عـلى سالمـتـهاq وأال يـؤدي إلى تـشتـيـتهـا بـحيث يـتـعذر
q3433 و Wوأن يكـون متـفقـا مع أحـكام الـقاعـدت qجتمـيعـهـا

وأن يخضع لترخيص السلطات اخملتصة.

3 :  : يـجب أال تـؤثر األنـشـطـة التـي تسـتـهدف الـقاعدة الـقاعدة 
الـتـراث الثـقـافي اHـغـمور بـاHـيـاه تأثـيـرا سـلبـيـا عـلى هذا
الـــتـــــراث بـــدرجـــــة أكــــبــــر �ـــا هــــو ضـــــروري لـــتـــحـــقــــيق

أهـداف اHشــروع.

الـقـاعدة الـقـاعدة 4 :  : عنـد الـقـيـام بـأنـشـطـة تـسـتـهـدف الـتراث
الـثقافي اHغمـور باHياه يـجب إعطاء األفضلـية الستخدام
الـتـقـنـيـات وأسـالـيب االسـتـكـشـاف غـيـر اHـدمـرة "بـدال من
انـتشـال القـطع" وإذا كان الـتـنقـيب أو االنتـشال ضـروريا
لـغرض الـدراسات الـعلـميـة أو للـحمـاية الـنهـائيـة للـتراث
الـــثــقــافـي اHــغــمــور بـــاHــيــاهq فــإن األســـالــيب والــتـــقــنــيــات
اHـــســـتـــخـــدمـــة يــجـب أال تــتـــســـبب إال أقـل دمــار �ـــكن وأن

تساهم في صون بقايا التراث.

5 :  : يـــــجب أن تــــتـــــجــــنـب األنــــشــــطـــــة الــــتي الــــقــــاعــــدة الــــقــــاعــــدة 
تستهدف التـراث الثقافي اHغمور باHياه أي مساس غير

ضروري بحرمة الـرفــاة البشرية أو اHواقع اHقدسة.

الـــقـــاعــدة الـــقـــاعــدة 6 :  : يـــــجب تـــنـــــظــيـم األنــــشــطـــة اHـــتـــعـــلـــقــة
بـالتراث الثقافي اHـغمور باHيـاه تنظيمـا صارما لضمان
الــتـسـجــيل الـســلـيم لــلـمــعـلــومـات الــثـقـافــيـة والــتـاريــخـيـة

واألثرية.
الـــقـــاعـــدة الـــقـــاعـــدة 7 :  : يـــجب تـــيـــســـيـــر وصـــول اجلـــمـــهـــور إلى
qــيـــاه في مــوقـــعه األصــليHــغـــمــور بـــاHالــتـــراث الــثــقـــافي ا
بــاسـتــثــنـاء احلــاالت الـتي يــتـعــارض فـيــهــا ذلك مع حـمــايـة

التراث الثقافي اHغمور باHياه وإدارة شؤونه.
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سادسا - مدة اHشروع - جدوله الزمنيسادسا - مدة اHشروع - جدوله الزمني

qالــقــاعـدة الــقــاعـدة 20 يُــعـد جــدول زمــني مالئم يــضــمن ســلــفـا
قبل القيام بأي نـشاط يستهدف التراث الثقافي اHغمور
بـــاHـــيـــاهq اســـتـــكـــمـــال جـــمـــيـع اHـــراحل احملـــددة في مـــخـــطط
اHـــشـــروعq �ــــا في ذلك مــــراحل صـــون الـــتــــراث الـــثـــقـــافي
اHــــغـــمـــور بـــاHــــيـــاه اHـــنــــتـــشل وتـــوثــــيـــقه وحــــفـــظـه وإعـــداد

التقاريـر عنـه ونشـرهــا.
21 :  : يــجب أن يـــتــضـــمن مـــخــطط اHـــشــروع الــقــاعــدة الــقــاعــدة 
خـطـــة لــلـطـوارىء تـكـفـــل صــون الـتــراث اHـغــمـور بـاHـيـاه
والوثائق اخلاصة به في حالة انقطاع العمل في اHشـروع

أو إنهائـه ألي سبب.

سابعا - االختصاص واHؤهالتسابعا - االختصاص واHؤهالت

الــــــقــــــاعــــــدة الــــــقــــــاعــــــدة 22 :  : ال يــــــجــــــوز االضــــــطـالع بــــــأي نــــــشـــــاط
يـــســـتـــهـــدف الـــتــراث الـــثـــقـــافي اHـــغـــمـــور بـــاHــيـــاه إال حتت
إشــــراف ورقـــابـــة عـــالـم آثـــار مـــخـــتـص بـــاآلثـــار اHـــغـــمـــورة
qـالئـمــة لــلـمــشـروعHــؤهالت الــعـلــمــيـة اHــيـاه يــتــمـتـع بـاHبــا

وبحضور هذا العالم بصورة منتظمة.

الــــقــــاعــــدة الــــقــــاعــــدة 23 :  : يــــجـب أن يــــكــــــون جــــمـــــــيع أعــــضــــــاء
الفـــريق اHعني بـاHشـــروع متمـتعW بـاHؤهالت الالزمــة
وأن يكونوا قد أثبتوا كفاءتهم في اجملــاالت التي أنيطت

بهم في اHشـروع.

ثامنا - الصون وإدارة شؤون اHوقعثامنا - الصون وإدارة شؤون اHوقع

الــقـاعـدة الــقـاعـدة 24 :  : يـشـتـمل بــرنـامج الـصـون عــلى تـدابـيـر
Hـــعـــاجلـــة الـــقـــطع األثـــريـــة أثـــنـــاء تـــنـــفـــيـــذ األنـــشـــطـــة الـــتي
تسـتهـدف التـراث الثـقافي اHـغمـور باHـياهq وأثـناء الـنقل
وفي األجل الطويلq وتنفـذ أعمال الصون طبقـا للمعايير

اHهنيـة الساريــة.

25 :  : يـجب أن يـشتـمل برنـامج إدارة شؤون الـقاعدة الـقاعدة 
اHوقع على تدابـير حلماية وإدارة شؤون التراث الثقافي
اHـغـمور بـاHـيـاه في مـوقـعه األصلي أثـنـاء الـعـمل اHـيداني
وبـعـد انــتـهـائه. كـمـا يـجب أن يـتـضـمن الـبـرنـامج عـنـصـرا
خـاصــا بـإعالم اجلــمـهــورq ويـوفــر وسـائل مــعـقــولـة لــضـمـان

استقرار اHوقع ومراقبته وحمايته من التدخالت.

تاسعا - التوثيقتاسعا - التوثيق

26 :  : يــــشـــــتــــمل بـــــرنــــامـج الــــتـــــوثــــيـق عــــلى الــــقــــاعــــدة الــــقــــاعــــدة 
مــجـمـوعـة كـامـلــة من الـوثـائق �ـا في ذلـك تـقـريـر مـرحـلي
بـشـأن األنشـطة الـتي تـستـهـدف التـراث الثـقـافي اHغـمور
بـاHـياه طـبقـــا لـلمـعـــاييـر اHـهنـيـــة السـاريـــة فيـمـا يخص

التوثيـق األثـــري.

12 :  : عـندمـا حتـدث اكتـشافـات غـير مـتوقـعة الـقاعدة الـقاعدة 
أو يـطـرأ تغـيـيـر عـلى الـظروفq يـجب أن يـعـاد الـنـظر في

مخطط اHشروع وأن يُعدّل �وافقة السلطات اخملتصة.

الــقـاعـدة الــقـاعـدة 13 :  : فـي حـاالت الــطـوارىء أو االكــتـشــافـات
العارضةq يجوز الـترخيص باالضطالع بأنشطة تستهدف
الـــتــراث الـــثــقـــافي اHـــغــمـــور بــاHـــيـــاهq دون إعــداد مـــخــطط
لـلـمــشـروعq وذلك تــوخـيـا حلــمـايـتهq ويــتـضــمن ذلك اتـخـاذ
الـتــدابــيـر أو االضــطالع بــأنـشــطـة الــصــون لـفــتــرة زمـنــيـة

قصيرة ال سيّما منها ما يكفل حتقيق استقرار اHوقع.

ثالثا - األعمال التمهيديةثالثا - األعمال التمهيدية

الــقــاعـدة الــقــاعـدة 14 :  : تــشــتــمل األعــمــال الــتــمــهــيــديــة اHــشـار
إلــيــهــا فـي الــقــاعــدة 10 (أ) عــلى إجــراء تـــقــيــيم يـــســتــهــدف
تـقـديـر أهـمـيـة التـراث الـثـقـافي اHـغـمـور بـاHـيـاه والـبـيـئة
الـطـبــيـعـيـة احملـيــطـة به ومـدى تـعــرّضـهـمـا لـلــضـرر نـتـيـجـة
للمشروع اHقـترحq وتقدير إمكانـية احلصول على بيانات

من شأنها أن حتقق أهداف اHشروع.

الــقـاعـدة الــقـاعـدة 15 :  : يــشـتـمل الــتـقـيــيم أيـضــا عـلى دراسـات
qـــــتـــــاحـــــةHأســـــاســـــيــــــة لـألدلــــــة الـــــتــــــاريـــــخـــــيـــــة واألثــــــريـــــة ا
ولـلــخــصـائـص األثـريــة والــبـيــئــيــة لـلــمــوقعq ومــا �ـكـن أن
يــــنـــجم عـن أي تـــدخل مــــحـــتـــمـل من آثـــار تــــهـــدد في األجـل
الـــطــويـل اســتـــقـــرار الـــتــراث الـــثـــقـــافي اHـــغــمـــور بـــاHـــيــاه

اHستهـدف بهـذه األنشطـة.

رابعا - أهداف اHشروع ومنهجياته وتقنياتهرابعا - أهداف اHشروع ومنهجياته وتقنياته
الـــقـــاعــدة الـــقـــاعــدة 16 :  : يـــجب أن تـــكـــون اHــنـــهـــجـــيــة اHـــتـــبـــعــة
مـالئـمــة ألهــداف اHـشــروعq وأن تـســتــخـدم تــقــنـيــات تــكـفل

قدر اإلمكان عدم حدوث اضطراب في اHوقع.

خامسا - التمويلخامسا - التمويل
الــقــاعـدة الــقــاعـدة 17 :  : بـاســتــثــنـاء احلــاالت الــتي يــكـون فــيــهـا
الــتــراث الــثـقــافي اHــغــمــور بــاHـيــاه في حــاجــة عــاجــلـة إلى
qيجب أن يـتم سلـفا ضـمان تـمويل كـاف للـنشاط qاحلـمايـة
�ـــــا يـــــكـــــفل اجنـــــاز جـــــمـــــيـع اHـــــراحل احملـــــددة فـي مـــــخـــــطط
اHـــشـــروعq �ـــا في ذلك مـــرحـــلـــة صــون الـــقـــطع اHـــنـــتـــشـــلــة

وتوثيقها وحفظهاq وإعداد التقارير عنها وتوزيعها.
18 :  : يــجب أن يـــتــضـــمن مـــخــطط اHـــشــروع الــقــاعــدة الــقــاعــدة 
دلـــيال واضـــحــا عـــلى الـــقـــدرة عــلـى تــمـــويل اHـــشـــروع حــتى

النهايةq مثل تقد� سندات ضمان.
19 :  : يــجب أن يـــتــضـــمن مـــخــطط اHـــشــروع الــقــاعــدة الــقــاعــدة 
خــطـة لــلــطـوارىء تــكـفـل صـون الــتــراث الـثــقـافـي اHـغــمـور
بــــاHـــيـــاه والـــــوثـــائق اخلـــاصــــــة بــه في حـــالـــــة حـــــدوث أي

انقطـــاع في التمويـل اHتوقـع.
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واجلـمهورq و�ا يـضمن حفظ هـذه احملفوظـات. وينبغي أن
يتم ذلك في أسـرع وقت �ـكنq وفي مـهلـة ال تـتجـاوز بأي
حال مـدة عشـر سنـوات من تاريخ انـتهـاء اHشـروعq وعلى
النـحو الـذي يـتفق مع مـقتـضيـات صـون التـراث الثـقافي

اHغمور باHيـاه.
الـقاعدة الـقاعدة 34 :  : تـدار شؤون محـفوظـات اHشروع طـبقا
لـلــمـعـايــيـر اHـهــنـيـة الــدولـيـة الــسـاريـةq وبــشـرط احلـصـول

على الترخيص الالزم من السلطات اخملتصة.

رابع عشر - النشـررابع عشر - النشـر
الـقاعدة الـقاعدة 35 :  : يـنطوي اHـشروع على أنـشطة لـتثقيف
اجلـمـهور وإرشـاده ولـعـرض نتـائج اHـشـروع عـليهq حـيـثـما

كان ذلك مناسبا.
36 :  : تــــعـــــــد خـالصـــــة نـــــهــــائـــــيــــة جـــــــامـــــعــــة الــــقــــاعــــدة الــــقــــاعــــدة 

للمشروع :
أ) تـــعـــلن عــــلى اجلـــمـــهــــور في أســـرع وقـت �ـــكنq مع
مراعـاة درجة تـعقد اHـشروع والـطابـع السـري أو احلساس

qللمعلومات
ب) تودع في السجالت الوطنية ذات الصلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسوم رئاسيرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 -  - 270  مؤر  مؤرّخ في خ في 9 رم رمـضان عامضان عام
1430  اH اHــــــــــوافق وافق 30  غ  غــــــــــشـت ست ســــــــــنــــــــة ة q q2009 يــــــــــتــــــــــضــــــــــمـنمـن

الالـتـصـديــق عـديــق عــلـى اتلـى اتـفـاقاقـيـيــة حة حـمـايـايــة وتة وتـعـزيـزيــز تز تـنـوعنـوع
الالـتـعـبـيـيـــــر الـر الــثـقـقــافـيq اHافـيq اHـعــــتـمـمــدة من طـدة من طــرف الـرف الــدورةدورة
الالـثـالثالثـة والثالثة والثالثـW للW للـمـؤتمؤتمـر العـر العــام لام لـليليـونسونسـكـو فـيكـو فـي

20 أكتوبر سنـة  أكتوبر سنـة 2005.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الـجمهـوريـة
qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

qادّة 77 - 11 منهHالسيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبعـد االطالع عـلـى اتفـاقـيـة حـمـايـة وتـعـزيـز تـنوع
الــتـعــبــيـر الــثـقــافيq اHــعـتــمــدة من طـرف الــدورة الــثـالــثـة
والـثـــالثـW لــلــمــؤتـمــر الـعــام لــلـيــونـســكـو في 20 أكــتــوبـر

q2005 سنة
يرسم يرسم  ما يأتي :  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـصـدق عـلى اتـفـاقـيـة حـمـايـة وتـعـزيز
تـــنــوع الـــتــعـــبــيـــر الــثـــقــافيq اHـــعــتـــمــدة مـن طــرف الــدورة
الـــثــالــثــة والــثالثــW لــلــمــؤتــمــر الــعــام لــلــيــونــســكــو في 20
أكـــتـــوبـــر ســـنـــة q2005 وتــــنـــشــــر في اجلـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

الـــقـــاعـــدة الـــقـــاعـــدة 27 :  : تـــشـــتـــمـل الـــوثـــائقq كـــحـــد أدنىq عـــلى
ســجل شــامـل لــلــمــوقع يــتــضــمـن إشــارة إلى مــصــدر قــطع
الـتـراث الثـقـافي اHغـمـور باHـياه الـتي حـركت من مـكانـها
أو نـــقـــلـت أثـــنـــاء االضـــطالع بـــاألنـــشـــطـــة الـــتي تـــســـتـــهـــدف
qومالحـظــات مـيـدانـيـة qـيـاهHـغـمـور بــاHالـتـراث الـثـقــافي ا
ومخطـطاتq ورسـوماتq وقـطاعـاتq وصور فـوتوغـرافية

أو غير ذلك من وسائل التسجيل األخـرى.

عاشرا - السالمةعاشرا - السالمة

الـقاعدة الـقاعدة 28 :  : توضع سـياسـة منـاسبـة لضـمان سالمة
وصحة أعضاء الـفريق وغيرهم من الـعاملW في اHشروع
على أن تـكـون هذه اخلـطة مـتسـقة مـع الشـروط النـظامـية

واHهنية السارية.

حادي حادي عشر - البيئةعشر - البيئة

الـقاعدة الـقاعدة 29 :  : تـعد سياسـة بيئـية مالئمـة تكفــل عــدم
إحــداث اضـــطــرابـــات في قــاع الـــبــحـــر واحلــيـــاة الــبـــحــريــة

بشكــل ال مـوجب لــه.

ثاني عشر - تقد� التقاريرثاني عشر - تقد� التقارير
30 :  : تــقـدم تـقـاريـر مـرحـلـيــة ونـهـائـيـة طـبـقـا الـقـاعدة الـقـاعدة 
لــلـجــدول الـــزمــني احملـــدد في مـخــطط اHــشــــروعq وتـــودع

في السجالت العامة اخملصصة لذلك.
القاعدة القاعدة 31 :  : تتضمن التقارير مـا يأتي :

qشـروعHأ) بيان أهداف ا
qستخدمةHب) بيان األساليب والتقنيات ا

qجـ) بيان النتائج احملرزة
د) وثــائق أســاسـيــة تــخــطـيــطــيــة وفـوتــوغــرافــيـة عن

qجميع مراحل النشاط
هـ) تـوصـيـات بـشــأن صـون وحـفظ اHـوقع وأي قـطـعـة

qياه نقلت من مكانهاHغمور باHمن التراث الثقافي ا
و) توصيات بشأن األنشطة اHقبلة.

ثالث عشر - حفظ محفوظات اHشروعثالث عشر - حفظ محفوظات اHشروع

الــقـاعـدة الــقـاعـدة 32 :  : يـتم االتـفـاقq قــبل بـدء أي نـشـاطq عـلى
التدابير اHتعلقة بحفظ محفوظات اHشروع وحتديد هذه

التدابير في مخطط اHشروع.
الــقــاعــدة الــقــاعــدة 33 يــحــرص قــدر اإلمـــكــانq عــلـى االحــتــفــاظ
�ــحـفــوظـات اHــشـروعq �ــا في ذلك أي قـطــعـة مـن الـتـراث
الـثــقـافي اHــغـمــور بـاHــيـاه نــقـلت من مــكـانــهـا ونـســخـة من
جـميع اللـوثائق اHـتعـلقة بـهاq كـاملة وفي مـجمـوعة واحدة
بـــحـــيث �ـــكن إتـــاحـــة االنـــتـــفـــاع بـــهـــا لـألوســـاط الـــعـــلـــمـــيــة
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- ويــقـــر - ويــقـــر بـــأهــمـــيــة اHـــعــــارف الـــتــقــلـــيــديـــة بــوصـــفــهــا
مــــصــــدرا لــــلــــثـــراء اHــــادي وغــــيــــر اHــــاديq وال ســــيـــمــــا نــــظم
مـعـــــارف الـشـعـــــوب األصـلــيـــة وبـإسـهـامـهــــا اإليـجــــابي
فـي الــــتــــنــــمـــــيــــة اHــــســــتـــــدامــــــةq وبــــضــــــرورة حـــــمــــايــــتــــهــــا

qوتعـزيـزهـا بطـريقـة مالئمـة
- ويـــقـــر - ويـــقـــر بـــضــرورة اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر حلـــمـــايـــة تـــنــوع
qWا تـنطـوي علـيه من مضـام� qأشكـال التـعبـير الـثقـافي
ال ســيـمـا في األوضــاع الـتي تـكــون فـيـهـا أشــكـال الـتــعـبـيـر
الـــثــقــافي مــهـــددة بــأن تــنــدثـــر أو مــعــرضــة ألن تـــلــحق بــهــا

qأضرار جسيمة
- ويـــنـــوه - ويـــنـــوه بــــأهـــمــــيـــة الــــثـــقـــافــــة في حتــــقـــيق الــــتالحم
االجــتــمـاعـي بــشــكل عــامqّ وبــقــدرتــهــا عـلـى حتــســW أوضـاع

qالنساء وتعزيز دورهن في اجملتمع بشكل خاص
- ويــدرك - ويــدرك أن الـــتـــنــــوع الـــثـــقـــافي يـــعــــززه الـــتـــداول
احلــــر لألفــكــار وتــغـذيـه اHـبــادالت والــتــفـاعالت اHــســتــمـرة

qالثقـافـات Wبـ
- ويـؤكـد مـجـددا - ويـؤكـد مـجـددا عـلى أن حـريـة الـتـفـكـيـر والـتـعـبـيـر
واإلعـالمq وتــنــوع وســائل اإلعـالمq يــكــفالن ازدهــار أشــكــال

qالتعبير الثقافي داخل اجملتمعات
- ويقـر - ويقـر بـأن تنوع أشكـال التعبـير الثقافـي �ا فيها
األشـكال الـتـقـليـديـة لـلتـعـبـير الـثـقــافيq يعـــد عـامال هـامـا
في تـمــكـW األفــراد والـشـعــوب من الـتـعــبـيــر عن أفـكـارهم

qوقيمهم وتشاطرها مع اآلخرين
- ويـذك- ويـذكّــر ــر بــأن الـتــنـوع الــلــغـوي هــو عــنـصــر أسـاسي
من عـنـاصـر الـتـنـوع الـثـقـافيq  ويـؤكويـؤكّـد مـجـددا ـد مـجـددا عـلى الـدور
األساسي الـذي يـؤديه التـعـليم في حـمـاية وتـعـزيز أشـكال

qالتعبيـر الثقــافي
- ويـــضع فـي اعــتـــبــاره - ويـــضع فـي اعــتـــبــاره أهـــمــيـــة حـــيــويـــة الـــثــقـــافــات
بـالــنـسـبـة لـلـجـمـيعq �ـا فـي ذلك لألشـخـاص اHـنـتـمـW إلى
األقـليـات والـشـعوب األصـلـيةq والـتي تـتـجلى فـي تمـتـعهم
بـحرية إبـداع أشكال الـتعـبير الـثقافي الـتقـليديـة اخلاصة
بهمq ونشرها وتوزيـعها والوصول إليهاq كي ينتفعوا بها

qفي حتقيق تنميتهم
- ويــــنــــو- ويــــنــــوّه ه بـــــالــــدور اجلــــوهـــــري لــــلـــــتــــفـــــاعل واإلبــــداع
الــثــقـافــيــqW الــلـذين يــغــذّيـان ويــجــددان أشـكــال الــتـعــبــيـر
الـــثـــقـــافيq ويـــعـــززان الـــدور الـــذي يـــؤديه الـــعـــامـــلـــون في

qمجال التنمية الثقافية من أجل تقدم اجملتمع برمّته
- ويـقـر - ويـقـر بأهمـية حـقوق اHلـكيـة الفكـرية في مـساندة

qفي اإلبداع الثقـافي WشاركHا
- واقــتــنـاعــا مــنه - واقــتــنـاعــا مــنه بــأن األنــشــطــة والــســلع واخلــدمـات
الــثــقــافـــيــةq احلــامــلــة لـــلــهــويــات والــقـــيّم والــدالالتq تــتــسم
بـطـبـيـعـة مـزدوجـةq اقـتـصــاديـة وثـقـافـيـةq وبـأنـهـا يـجب أال

qتعامل من ثم على أنها ذات قيمة جتارية فحسب

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـــنــــشـــر هــــذا اHــرســـــوم فـي الــــــجــريـــدة
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 9 رمــضــان عـام 1430 اHــوافق 30
غشت سنة 2009.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

اتفـاقيـة حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافياتفـاقيـة حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي

إن اHــؤتــمــر الــعــام Hــنــظــمــة األ¬ اHــتــحــدة لــلــتــربــيـة
والــــعــــلم والــــثــــقــــافــــةq اHــــنــــعــــقــــد في بــــاريس من 3 إلى 21
تــــــشــــــــريـن األوّل/ أكـــــــتــــــوبـــــــــر ســــــنــــــــة q2005 فـي دورتــه

qWالثالثــة والثالث

- إذ يــــؤكــــد - إذ يــــؤكــــد أن الــــتــــنـــــــوع الــــثــــقــــــــافـي هــــــو ســــمـــــة
qيـــزة للبشـريــة�

- ويــــدرك - ويــــدرك أن الــــتـــــنـــــوع الــــثـــــقــــافـي يــــشــــكـــل تــــراثــــا
مــشــتــركــا لــلــبـــشــريــةq وأنــه يــنــبــغي إعــــزازه واحملــافــظـــة

qعلــيه لفـائدة اجلمــيع

- ويــضع فـي اعــتــبــاره - ويــضع فـي اعــتــبــاره أن الـــتــنــوع الــثــقـــافي يــخــلق
عـاHـا غـنـيـا ومـتـنـوعـا يـتـسع فـيه نـطـاق اخلـيـارات اHـتـاحة
وتتـعـزز فـيه الـطاقـات الـبـشـريـة والقـيم اإلنـسـانـيةq وأنه
يـــشـــكل مـن ثم ركـــيـــزة أســـاســـيـــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة اHـــســـتـــدامــة

q¬للمجتمعات والشعوب واأل

- ويـذكـــر - ويـذكـــر بـأن الـتــنـــوع الـثــقـــــافيq الــــذي يـزدهـــر
فـي رحــــــاب الــــــد�ـــــقــــــراطــــــيــــــة والــــــتــــــســـــــامـح والــــــعــــــدالـــــــة
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــــة واالحــــتـــــرام اHـــــتـــــبـــــادل بـــــW الـــــشـــــعــــوب
والـــثــقــافـــاتq ال غــنـى عــنه لـــلــسـالم واألمن عــلـى الــصـــعــيــد

qاحملـلي والـوطني والـدولي

- ويـنوه - ويـنوه بـأهـميـة الـتـنـوع الـثـقـافي لـإلعمـال الـكـامل
حلـقــوق اإلنـسـان وحـريــاته األسـاسـيــة اHـكـرسـة في اإلعالن
الـعـالي حلــقـوق اإلنـسـان وفي صـكـوك أخـــرى مـعـتـرف بـهـا

qيHعلى الصعيد العـا

- ويـــشــدد - ويـــشــدد عـــلى ضـــرورة إدمـــاج الـــثـــقـــافـــة كـــعـــنـــصـــر
استراتـيجي في الـسياسـات اإل³ائيـة الوطـنية والـدولية
وفي جــهــود الــتــعــــاون اإل³ـــائي الــــدوليq عــلى أن يــراعى
في ذلك أيــضــا إعالن األ¬ اHــتــحــدة بــشــأن األلــفــيـة (2000)

qالذي يركّز بصفة خاصة على القضاء على الفقر

- ويـــضع فـي اعــتـــبــاره - ويـــضع فـي اعــتـــبــاره أن الــثـــقـــافــة تـــتـــخــذ أشـــكــاال
مــخـــتـــلـــفـــــة عــبـــــر الـــزمــــان واHـــكــــانq وأن هـــذا الـــتـــنــــوع
يـــتــجـــلى في تـــفــرّد وتـــعـــدّد الــهـــويــات وأشـــكـــال الــتـــعــبـــيــر
الـــثــقـــــــافي لـــلـــشــعــــــوب واجملـــتــمـــعـــــــات الــتـي تــتـــكــــــون

qمنهــــا البشـريــة
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ز) االعـتراف بـالـطـبيـعـة اHـتمـيـزة لألنـشطـة والـسلع
واخلــدمـــــات الــثـــقــافـــيــــة بـــوصـــفــهـــــا حــامـــلــــة لـــلــهـــــويـــات

qوالقــيم والـدالالت
حـ) جتــــديــــد الــتــأكـــيــد عــلى حـــق الــــدول الــســيــــادي
فـي مــواصـلــــة واعـتـمــاد وتـنــفـيــذ الـســيـاســات والـتــدابـيـر
الـتي تراها مالئمة حلـماية وتعزيـز تنوع أشكال الـتعبير

qالثقــافي على أراضيها
ط) تــوطــيـد الــتــعـــاون والــتــضــامن الـدولــيــW بـروح
من الــــشــــراكــــةq وال ســــيــــمــــا مـن أجل الــــنــــهــــوض بــــقــــدرات
الــبـــلــدان الـــنــامـــيــة عـــلى حـــمــايـــة وتــعـــزيــز تـــنــوع أشـــكــال

التعبـير الثقــافي.
اHاداHادّة ة 2

اHبادىء التوجيهيةاHبادىء التوجيهية

1 - مـبدأ احـتـــرام حقــــوق اإلنســــــان واحلــريــــات - مـبدأ احـتـــرام حقــــوق اإلنســــــان واحلــريــــات
األسـاسيــةاألسـاسيــة

لن يـتـسنى حـمـايـة التـنـوع الـثـقافي وتـعـزيـزه ما لم
تُــكــفل حــقــوق اإلنـســان واحلــريــات األسـاســيــةq مــثل حــريـة
التعبيـر واإلعالم واالتصالq وما لم تُكفل لألفراد إمكانية
اخـتيـار أشـكال الـتـعـبيـر الـثقـافي وال يـجوز ألحـد الـتذرع
بـأحـكام هـذه االتـفاقـيـة النتـهـاك حقـوق اإلنـسان واحلـريات
األسـاسـية اHـكـرسة في اإلعالن الـعـاHي حلقـوق اإلنـسان أو

اHكفولة �وجب القانون الدولي أو لتقليص نطاقها.

2 - مبدأ السيادة - مبدأ السيادة
تـتـمـتع الــدولq وفـقـا Hـيـثــاق األ¬ اHـتـحـدة ومـبـادىء
الــــقــــانــــون الـــدولـيq بــــحق ســــيـــادي فـي اعــــتـــمــــاد تــــدابــــيـــر
وسياسات حلمايـة وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

على أراضيها.

3 - مــبــدأ تــســاوي جــمـــيع الــثــقــافــات في الــكــــرامــة - مــبــدأ تــســاوي جــمـــيع الــثــقــافــات في الــكــــرامــة
وفي اجلـدارة باالحتـراموفي اجلـدارة باالحتـرام

تــفــتــرض حــمــايــة وتـــعــزيــز تــنــوع أشــكــال الــتــعــبــيــر
الثقـافي االعتراف بـأن جميـع الثقـافاتq �ا فـيها ثـقافات
األشـــخــاص اHــنــتــمــW إلى األقـــلــيــات وثــقــافــات الــشــعــوب

األصليةq متساوية في الكرامة في اجلدارة باالحترام.

Wمبدأ التضامن والتعاون الدولي - W4 - مبدأ التضامن والتعاون الدولي 

يــــنــــبــــغـي أن يــــســــتـــــهــــــدف الــــتــــضــــامـن والــــتــــعــــــاون
الـــدولــيـــان تــمـــكـــW جــمـــيع الـــبــلـــدانq وال ســيّـــمـــا الــبـــلــدان
الـــنـــامـــيـــةq من اســـتـــحـــداث وتـــعــــزيــــز وســـائل الـــتـــعـــبـــيــر
الــثـقــافي اخلــاصــــة بــهـــاq �ـا فــيــهــا صـنــاعــاتــهــا الـثــقــافــيـــة
ســـــواء كـــــانت نـــاشــئـــة أو راســخـــةq وذلك عـــلى الـــصــعـــيــد

احمللي والوطني والدولي.

- وإذ يالحظ - وإذ يالحظ أن عــــمــــلـــيــــات الـــعــــوHـــة الــــتي يـــسّــــرهـــا
qــعـلـومــات واالتـصـالHالــتـطــور الـسـريع لــتـكــنـولـوجــيـات ا
لــئن كــانت تـخــلق ظــروفــا لم يــسـبق لــهـا مــثـيل لــتـعـــزيــز
الـــتـــفـــاعـل بـــW الـــثـــقــافـــاتq فـــهي تـــشـــكــل أيـــضــــا حتـــديــــا
يـــواجــه الــتـــنــوع الــثـــقــافيq وخـــاصــة بــالـــنــظـــر إلى مــا قــد
تـــولـــده من اخـــتـالل في الـــتـــوازن بــــW الـــبـــلـــدان الـــغـــنـــيـــة

qوالبلـدان الفقـيرة
- ويــضــع فـي اعــتــبــــاره - ويــضــع فـي اعــتــبــــاره اHــهـــمــــة احملـــــددة اHُــســنــدة
إلى الـــيـــونـــســـكـــو واHـــتـــمـــثـــلـــة في ضـــمـــان احـــتـــرام تـــنــوع
الــثــقــــافــــات والــتــوصــيــــة بـعــقــــد االتــفــــاقــــات الــدولــيـــة
الــتـي تـراهـا ضــروريـة لـتــسـهـــيـل حـريـــة تــداول األفـكـــار

qعن طريق الكلمة والصورة
- ويــــشــــيـــر - ويــــشــــيـــر إلى أحــــكــــام الـــصــــكــــوك الــــدولــــيـــة الــــتي
اعــتــمـدتــهــا الــيـونــســكــو فـيــمــا يـتــعــلق بــالــتـنــوع الــثــقـافي
و�ــارســة احلــقــوق الـــثــقــافــيــةq وال ســيـــمــا اإلعالن الــعــاHي

q2001 بشأن التنوع الثقافي لسنة
- يـعــتـمـد - يـعــتـمـد هـذه االتــفـاقــيـة في هــذا الـيــوم اHـوافق 20

تشرين األوّل/ أكتوبر سنة 2005.

أوال - األهداف واHبادىء التوجيهيةأوال - األهداف واHبادىء التوجيهية

اHاداHادّة األولىة األولى
األهدافاألهداف

تتمثل أهداف هذه االتفاقية فيما يأتي :
qأ) حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي

ب) تـهــيـئـة الــظـروف الــتي تـكـفـل ازدهـار الـثــقـافـات
qوتفاعلها تفاعال حرا تُثري من خالله بعضها بعضا

جـ) تـــشــجــيـع احلــوار بــW الــثـــقــافــات لــضـــمــان قــيــام
مـبــادالت ثـقــافــيـة أوسع نــطـاقــا وأكـثــر تــوازنـا في الــعـالم

qالثقافات وإشاعة لثقافة السالم Wدعما لالحترام ب
د) تعـزيـز الـتـواصل الثـقـافي بـهـدف تـنمـيـة الـتـفاعل
بــW الــثــقـــافـــات بــــروح من احلـــــرص عــلـى مــد اجلــســــور

qالشعــوب Wبـ
هـ) تـــشـــجـــــيـع احـــتـــــرام تـــنــــوع أشـــكــــال الـــتــــعـــبـــيـــر
الــثــقـــافي وزيـــادة الــوعي بـــقــيــمـــته عــلـى اHــســتـــوى احملــلي

qوالــوطني والــدولي
و) جتـديـد الـتـأكـيـد عــلى أهـمـيـة الـصـلـة بـW الـثـقـافـة
والــتـنـمـيــة بـالـنـســبـة جلـمـيع الــبـلـدانq وبـاألخـص لـلـبـلـدان
الـناميةq ومسـاندة األنشطة اHـضطلع بها عـلى الصعيدين
الـوطـني والـدولي لـضــمـان االعـتـراف بـالـقـيــمـة احلـقـيـقـيـة

qلهـذه الصلــة
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وال يــتــجـلـى الــتـنــوع الــثــقــافي فــقط مـن خالل تــنـوع
أســـالـــيب الـــتــعـــبـــيــر عـن الــتـــــراث الـــثــقــــافي لـــلـــبــشـــريــة
وإثـــرائه ونـــقــــله بـــواســـطــــة أشـــكـــال الـــتــــعـــبـــيـــر الــــثـــقـــافي
اHـتــنـوعــةq بل يـتــجـلى أيــضـا مـن خالل تـنــوع أ³ـاط إبـداع
أشـكــال الــتــعـبــيــر الــفـني وإنــتــاجــهـا ونــشــرهــا وتـوزيــعــهـا
والـــتـــمـــتع بـــهـــاq أيـــا كـــانت الـــوســـائل والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــات

اHستخدمـة في ذلك.
2 - اHضمون الثقافي - اHضمون الثقافي

يقـصد بعـبارة "اHضـمون الثقـافي" اHعانـي الرمزية
واألبـعـاد الفـنـيـة والقـيّم الـثـقـافيـة اHـسـتمـدة من الـهـويات

الثقافية أو اHعبرة عنها.
3 - أشكال التعبير الثقافي - أشكال التعبير الثقافي

يــقـصــد بـعـبــارة "أشـكــال الـتـعــبـيـر الــثـقــافي" أشـكـال
الـــــتـــــعــــبـــــيــــر الـــــنــــاشـــــئــــة عـن إبــــداع األفـــــراد واجلــــمـــــاعــــات

واجملتمعات واحلاملة Hضمون ثقافي.
4 - األنشطة والسلع واخلدمات الثقافية - األنشطة والسلع واخلدمات الثقافية

يــــقــــصـــــد بــــعــــبــــارة "األنــــشــــطــــة والـــــســــلع واخلــــدمــــات
الـثــقـافـيـة" األنـشـطـة والـسـلـع واخلـدمـات الـتي تـبـيّنq لـدى
qالـنظـر في صـفتـهـا أو أوجه اسـتعـمـالهـا أو غـايتـهـا احملددة
أنـهــا جتـسـد أو تــنـقل أشــكـاال لــلـتــعـبــيـر الــثـقـافـيq بـصـرف
الــنـــظـــر عن قـــيــمـــتـــهـــا الــتـــجـــاريــة. وقـــد تـــكــون األنـــشـــطــة
الثقافيـة غاية في حد ذاتهاq أو قد تـسهم في إنتاج السلع

واخلدمات الثقافية.
5 - الصناعات الثقافية - الصناعات الثقافية

يـقـصــد بـعـبـارة "الــصـنـاعـات الــثـقـافـيــة" الـصـنـاعـات
الــتي تـنــتج وتــوزع الـسـلـع واخلـدمـات الــثـقــافـيــة �ـعــنـاهـا

اHعرف في الفقرة 4 أعاله.

6 - السياسات والتدابير الثقافية - السياسات والتدابير الثقافية
يـقــصـد بــعـبـارة "الــسـيــاسـات والـتــدابـيــر الـثـقــافـيـة"
الـــســيــاســات والــتــدابــيــر الــتي لــهــا صــلــة بــالــثــقــافــةq عــلى
qــــســــتــــوى احملـــلـي أو الــــوطـــنـي أو اإلقـــلــــيــــمي أو الــــدوليHا
والـتي إمـا تـركــز عـلى الـثـقـافـة فـي حـد ذاتـهـاq وإمـا تـرمي
إلى �ارسـة تأثـير مـباشـر على أشـكال الـتعـبيـر الثـقافي
لألفــراد أو اجلـمــاعــات أو اجملــتــمــعــاتq ويـشــمل ذلـك إبـداع
األنـشطـة والـسلع واخلـدمـات الثـقـافيـة وإنـتاجـهـا ونشـرها

وتوزيعها واالنتفاع بها.

7 - احلمايـة - احلمايـة
يـقــصـد بـكــلـمـــة "احلـمـايـــة" اعـتـمـــاد تـدابــــيـر تـــرمي
إلـى حـــفـظ تـــنــــوع أشــــكــــال الــــتـــعــــبــــيــــر الـــثــــقــــافي وصــــونه

واالرتقــاء بــه.
والفعل "يحمي" يعني اعتماد مثل هذه التدابير.

5 - مـــــــبـــــــدأ تـــــــكـــــــامـــل اجلـــــــــوانـب االقـــــــتـــــــصــــــــاديـــــــــة - مـــــــبـــــــدأ تـــــــكـــــــامـــل اجلـــــــــوانـب االقـــــــتـــــــصــــــــاديـــــــــة
والثقــافــية للتنميــةوالثقــافــية للتنميــة

Hــــا كـــــانت الــــثــــقــــافـــــة أحــــد احملــــركــــات الــــرئــــيــــســــيـــة
لـلتـنـميـةq فـإن اجلوانـب الثـقـافيـة للـتـنمـيـة ال تقــل أهمـية
عن جــــوانـــبــــهــــا االقــــتـــصــــاديــــةq ولألفـــــراد والــــشـــعــــوب حق

أسـاسي في اHشاركة فيها والتمتع بها.
6 - مبدأ التنمية اHستدامة - مبدأ التنمية اHستدامة

يـــشــــكل الـــتــــنـــوع الـــثــــقـــافي ثــــروة نـــفـــيــــســـة لألفـــراد
واجملــتــمــعــات. وتــعــد حــمــايــة الــتــنــوع الــثــقــافي وتــعــزيــزه
واحلفاظ عليه شرطا أساسيا لتحقيق التنمية اHستدامة

لصالح األجيال احلاضرة واHقبلة.
7 - مبدأ االنتفاع اH - مبدأ االنتفاع اHُنصفنصف

إن االنـتـفـــاع اHُــنـصف بــطـائـفـــة غــنـيـــة ومــتـنــوعــة
من أشـــكـــال الـــتـــعــبـــيـــر الـــثـــقــافـي اآلتـــيــة مـن كــل أنـــحــــاء
الـــعــــــالمq وانـــتــــفــــــاع لــــثـــقـــــافـــــات بــــــوســـائل الــــتـــعــــبـــيــــر
والــنـــشــــرq هـــمــا عـــامالن أســـاســـيـــان لالرتـــقـــاءq بــالـــتـــنــوع

الثقـافي وتشجـيع التفـاهم.
8 - مبدأ االنفتاح والتوازن - مبدأ االنفتاح والتوازن

يــنـبـغي لـلـدولq لــدى اعـتـمـاد أي تـدابــيـر لـدعم تـنـوع
qالئـمةHبـالـصـورة ا qأن تـسـعى qأشـكـال الـتـعـبيـر الـثـقـافي
qإلى تـشـجـيـع االنـفـتـاح عـلى الـثـقـافـات األخـرى في الـعـالم
وأن تــــضــــمن اتــــفــــاق تــــلك الــــتــــدابـــيــــر مـع األهـــداف الــــتي

تتوخاها هذه االتفاقية.
ثانيا - ثانيا - نطاق التطبيقنطاق التطبيق

اHاداHادّة ة 3
نطاق التطبيقنطاق التطبيق

تـطــبق هـذه االتــفـاقـــيـة عــلى مـــا تــعـتــمـده األطـــراف
مـن سـيــاســات وتــدابـيــر تــتــعـلـق بـحــمــايــة وتـعــزيــز تــنـوع

أشكـال التعبير الثقافي.

ثالثا - ثالثا - التعاريفالتعاريف

اHاداHادّة ة 4
التعاريفالتعاريف

ألغراض هذه االتفاقيةq � االتفاق على ما يأتي :

1 - التنوع الثقافي - التنوع الثقافي
يــقــصــد بـعــبــارة "الــتــنــوع الــثــقــافي" تــعــدد األشــكــال
الــتي تـــعــبّــر بــهـــا اجلــمــاعـــات واجملــتــمــعـــات عن ثــقـــافــاتــهــا.
وأشــكـــال الـــتــعـــبـــيــر هـــذه يـــتم تـــنــاقـــلـــهــا داخل اجلـــمـــاعــات

واجملتمعات وفيما بينها.
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qد) تدابير ترمي إلى تقد� مساعدات ماليّـة عامة
هـ) تـدابـيـر تــــرمي إلى تـشـجــــيع اHـنـظـمـــات التي
qــــؤســــســــات الــــعــــامــــة واخلــــاصــــةHوا qال تــــســــتــــهــــدف الــــربح
والــفـــنــانــW وغــيـــرهم من اHــهــنـــيــW الــعــامـــلــW في مــجــال
الـــثـــقــافـــةq عـــلى تـــنـــمـــيــة وتـــعـــزيـــز حــريـــة تـــبـــادل وتــداول
األفــكـــار وأشــكـال الــتـعــبـيــر الـثــقـافـي واألنـشــطـة والــسـلع
واخلـدمــات الـثــقــافـيــةq وعـلـى حـفــز روح اإلبـداع واHــبـادرة

qالتجاريـة في أنشطتهم
و) تـــــدابـــــيــــر تـــــرمي إلـى إنــــشـــــاء ودعـم اHــــؤســـــســــات

qنـاسبــةHالعامـة بالطريقـة ا
Wز) تــــدابــــيــــر تـــرمـي إلى تــــشــــجــــيع ودعم الــــفــــنــــانـــ

qفي إبداع أشكال التعبير الثقافي WشاركHوسائر ا
qحـ) تـدابـيـر ترمـي إلى تـعـزيز تـنـوع وسـائل اإلعالم
�ا في ذلك من خالل هيئات اإلذاعة والتلفزيون العامة.

اHاداHادّة ة 7
تدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافيتدابير لتعزيز أشكال التعبير الثقافي

1 - تـسـعـى األطـراف إلى تـهـيـئـة بــيـئـة في أراضـيـهـا
تشجع األفراد والفئات االجتماعية على القيام �ا يأتي :
أ) إبـــداع أشـــكـــال الــتـــعـــبـــيـــر الـــثـــقـــافي اخلـــاصـــة بـــهم
وإنــتـاجـهـا ونـشـرهـا وتـوزيـعــهـا والـوصـول إلـيـهـاq مع إيالء
الـعنايـة الواجـبة للـظروف واالحـتيـاجات اخلاصـة بالـنساء
وبشتى الفـئات االجتماعيةq �ا في ذلك األشخاص الذين

qينتمون إلى األقليات وإلى الشعوب األصلية
ب) الوصول إلى أشـكال الـتعـبير الـثقـافي اHتـنوعة

التي أبدعت في أراضيهم وفي سائر بلدان العالم.

2 - كـــمـــا تـــســـعى األطـــراف إلى االعـــتـــراف بـــأهـــمـــيــة
qفي عـمــلـيــة اإلبـداع WــشـاركــHوجـمــيع ا Wإســهــام الـفــنـانــ
Wــنـظـمــات الـتي تـــدعم الــفـنـانـHوا qواألوســاط الـثـقــافـيـة
في عـــمــلـــهمq وبـــدورهم احملـــوري في إثـــراء تــنـــوع أشـــكـــال

التعبـير الثقــافي.

اHاداHادّة ة 8
تدابير حلماية أشكال التعبير الثقافيتدابير حلماية أشكال التعبير الثقافي

1 - دون اHـســاس بـأحـكــــام اHـادّتـW 5 وq6 يـجـوز ألي
طــرف حتـــديــــد مـــا إذا كـــان هــنــاك أوضـــــاع خــاصــة تــكــون
فــيــهــا أشــكــال الــتـعــبــيــر الــثــقــافي اHــوجـودة عــلى أراضــيه
مــعــرّضــة خلـــطــر االنــدثــار أو لــتـــهــديــد خــطــيـــر أو تــتــطــلّب

بصورة مـا صونا عاجال.
2 - يــــجـــوز لألطـــراف أن تــــتـــخـــذ جـــمـــيـع الـــتـــدابـــيـــر
اHالئـمـــة حلــمـايـــة وصـــون أشــكـــال الـتــعـبـيــــر الـثـقــــافي
في األوضـاع اHــشـار إلــيـهــا في الـفــقـــرة 1 طـبـقــــا ألحـكـــام

هـذه االتفـاقيــة.

8  - التواصل الثقافي - التواصل الثقافي

يــــقــــصــــد بــــعــــبــــارة "الــــتــــواصــل الــــثــــقــــــافـي" وجـــــود
ثقــافات مـخـتلـفـة وتفـاعلـهـا بشـكل مـتكـافىءq مع إمـكانـية
تــولـيــد أشــكـال تــعـبــيـر ثــقـافي مــشــتـركــة من خالل احلـوار

واالحتـرام اHتبــادل.

رابعا - رابعا - حقوق األطراف والتزاماتهاحقوق األطراف والتزاماتها

اHاداHادّة ة 5
القاعدة العامة فيما يخص احلقوق وااللتزاماتالقاعدة العامة فيما يخص احلقوق وااللتزامات

1 - تــــؤكــــد األطــــراف مــــجــــدداq طـــــبــــقــــا Hــــيــــثــــاق األ¬
اHـــتــــحـــدة ومــــبـــادىء الــــقـــانــــون الـــدولي وصــــكـــوك حــــقـــوق
اإلنــســـان اHــعــتــرف بــهــا عــاHــيــاq عـلـى حــقــهـا الــســيــادي في
صــيـاغـة وتـنــفـيـذ سـيــاسـاتـهــا الـثـقـافــيـةq واعـتـمــاد تـدابـيـر
حلـمـاية وتـعـزيـز تنـوع أشـكال الـتـعـبيـر الـثـقافي وتـوطـيد

التعاون الدولي لتحقيق أهداف هذه االتفاقية.

2 - يحـرص كل طرفq لـدى تنـفيذ سـياسـات واتخاذ
تـدابـيـر حلـمـايــة وتـعـزيـز تـنـوع أشـكـال الـتـعـبـيـر الـثـقـافي
عـلى أراضـيهq عـلـى أن تـتـفق هـذه الـســيـاسـات والـتـدابـيـر

مع أحكام هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 6
حقوق األطراف على اHستوى الوطنيحقوق األطراف على اHستوى الوطني

1 - يـجـوز ألي طرف أن يـعـتـمدq في إطـار سـيـاساته
وتدابيـره الثـقافـيةq بتـعريـفهـا الوارد في اHادّة q6-4 ومع
مـــراعـــاة الـــظــــروف واالحـــتـــيـــاجــات اخلـــاصــــة بهq تـــدابـــيــر
تـــرمـي إلى حـــمـــايـــة وتـــعـــــزيــــز تـــنـــوع أشـــكـــال الـــتـــعـــبـــيـــر

الثقـافي داخــل أراضـيه.
2 - و�كن أن تشمل هذه التدابير مـا يأتي :

أ) تــدابــيــر تــنــظـــيــمــيــة تــرمي إلـى حــمــايــة وتــعــزيــز
qتنوع أشكال التعبير الثقافي

ب) تـــدابـــيـــر تـــوفــــرq بـــطـــريـــقــــة مالئـــمـــةq لـألنـــشـــطـــة
والسـلع واخلدمـات الثـقافـية الـوطنـية فـرصا تـتيح لـها أن
جتـــد مــكـــانـــهــا بـــW مـــجــمـل األنــشـــطـــة والــســـلع واخلـــدمــات
الـثقـافـية اHـتـوافرة عـلى األراضي الـوطنـيـةq فيـما يـتـعلق
qبـإبــداعــهــا وإنـتــاجــهــا ونـشــرهــا وتـوزيــعــهــا والـتــمــتع بــهـا
ويـشـمـل ذلك الـتـدابــيـر اHــتـعـلــقـة بـالــلّـغـة اHــسـتــخـدمـة في

qذكورةHاألنشطة والسلع واخلدمات ا
جـ) تــدابـيــر تـوفــر لـلــصــنـاعــات الـثــقـافــيـة الــوطـنــيـة
اHـسـتقـلة وألنـشـطة الـقـطاع غـير الـرسـمي فرص الـوصول
الــفــعــلي إلى وســائل إنــتــاج األنــشــطــة والــســلع واخلــدمـات

qالثقافية ونشرها وتوزيعها
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اHــواتــيــة لــتــعــزيـز تــنــوع أشــكــال الــتــعــبــيـر الــثــقــافيq مع
مــراعـــاة األوضــاع اHــشــار إلــيـــهــا في اHــادّتــW 8 و17 بــوجه

خاصq بغية حتقيق ما يأتي على وجه اخلصوص :
أ) تـــــــيـــــــســـــــيـــــــــر احلــــــــــوار بـــــــW األطــــــــــراف بـــــــشــــــأن

qالسياســة الثقـافيــة
ب) تـــعــــزيـــز الــــقـــدرات االســـتــــراتـــيـــجــــيـــة واإلداريـــة
لـلـقـطـاع الـعـام في اHـؤسـسـات الـثـقافـيـة الـعـامـةq من خالل
اHـــبــــادالت الـــثــقـــافـــيــــة اHـــهــنـــيــــة والـــدولــيــــــة وتــشـــاطـــر

qمارســاتHأفضــل ا
جـ) تدعـيم الشـراكات مع اجملـتمع اHـدني واHنـظمات
غــــيــــر احلــــكــــومـــيــــة والــــقــــطـــــاع اخلــــاص وفــــيــــمــــا بــــW هـــذه
الـــكـــيـــانـــاتq مـن أجل تـــشـــجـــيـع وتـــعـــزيـــز تـــنـــوع أشـــكـــــال

qالتعبيــر الثقــافي
د) تـــرويـج اســــتـــخــــدام الــــتـــكــــنــــولــــوجـــيــــات اجلــــديـــدة
وتــــشـــــجــــيـع الــــشـــــراكــــات مـن أجــل تـــــعــــــزيـــــــز تــــشـــــاطــــــر
اHـــعــلـــومـــات والـــتــفــــاهم الـــثـــقـــــافيq والـــنــهـــوض بـــتـــنــــوع

qأشكــال التعبـير الثقــافي
هـ) التـشجيـع على إبـرام اتفـاقات لإلنـتاج اHـشترك

qشتـركHوالتـوزيـع ا
اHاداHادّة ة 13

دمج الثقافة في سياسات التنمبة اHستدامةدمج الثقافة في سياسات التنمبة اHستدامة

تــســعـى األطــراف إلى دمج الــثــقــافـــة في ســيــاســاتــهــا
اإل³ـائــيـة عــلى جـمـيـع اHـسـتــويـات بـغــيـة تــهـيـئــة الـظـروف
اHـواتــيـة لـتــحـقــيق الـتــنـمــيـة اHــسـتـدامــةq وتـعــمل في هـذا
اإلطــار عــلى تــدعــيم اجلــوانب اHــتـصــلــة بــحــمـايــة وتــعــزيـز

تنوع أشكـال التعبير الثقـافي.

اHاداHادّة ة 14
التعاون من أجل حتقيق التنميةالتعاون من أجل حتقيق التنمية

تــــــســـــــعى األطــــــــراف إلـى دعـم الــــــتــــــعــــــــاون مـن أجــل
حتـقــيق الـتـنـمــيـة اHـسـتــدامـة واحلـد من الـفــقــرq وال سـيـمـا
فـيـمـا يـخص االحـتـيـاجـات احملـددة للـبـلـدان الـنـامـيـةq بـغـية
الـتـشــجـيع عـلى قـيــام قـطـاع ثـقـافي نــشـيطq وذلك بـاتـخـاذ

جملة تدابير منها التدابير اآلتية :
أ) تـعـزيز الـصنـاعات الـثـقافـية في الـبـلدان الـنامـية

من خالل مـا يأتي :

1 - بـنـاء وتـعـزيـز الـقـدرات اإلنـتـاجـيـة والـتـوزيـعـية
qفي مجال الثقافة في البلدان النامية

2 - تــيـســيــر وصـول أنــشــطـتــهـا وســلــعـهــا وخــدمـاتــهـا
الثـقافيـة على نطـاق أوسع إلى السوق الـعاHيـة وشبكـات

qالتـوزيـع الدوليـة

q3 - حتــيـط األطــراف الـــلـــجــنـــة الـــدولــيـــة احلـــكــومـــيــة
اHشـار إليـها في اHادّة q23 علـما بـجميـع التدابـير اHـتخذة
Hـــواجــهــة مـــقــتــضــيـــات الــوضعq ويـــجــوز لــلــجـــنــة أن تــقــدم

توصيات مالئمة في هذا الصدد.

اHاداHادّة ة 9
تشاطر اHعلومات والشفافيةتشاطر اHعلومات والشفافية

تقوم األطـراف �ا يأتي :
أ) تــقــد� تــقــاريــر إلى الــيــونــســكــو كل أربــعــة أعــوام
تـــتـــضـــمن مـــا يـــلـــزم من اHـــعـــلـــومــات عـن الـــتـــدابــيـــر الـــتي
اتـخـذتــهـا حلــمـايـة وتــعـزيـز أشــكـال الــتـعـبــيـر الـثــقـافي في

qستوى الدوليHأراضيها وعلى ا
ب) تــــعــــيــــW جــــهـــة اتــــصــــال مــــســــؤولــــة عن تــــشــــاطـــر

qعلومات بشأن هذه االتفاقيةHا
جـ) تــشــاطــر وتــبـادل اHــعــلــومـات اHــتــعــلــقـة بــحــمــايـة

وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

اHاداHادّة ة 10
التعليم وتوعية اجلمهورالتعليم وتوعية اجلمهور

تقوم األطـراف �ا يأتي :
أ) الــتـــشــجــيـع عــلى إدراك أهـــمــيــة حـــمــايــة وتـــعــزيــز
qتــنـوع أشـكـال الـتـعـبـيــر الـثـقـافي واالرتـقـاء بـهـذا اإلدراك
وال سيما من خالل البـرامج التعليمية والبرامج الرامية

 qإلى زيادة توعية اجلمهور
ب) الـــتــعــاون مـع األطــراف األخـــرى ومع اHــنـــظــمــات

qادّةHالدولية واإلقليمية لتحقيق هدف هذه ا
جـ) الــعــمـل عـلى تــشــجـيع اإلبــداع وتــدعـيم الــقـدرات
اإلنــتــاجـيــة عن طــريق إنـشــاء بــرامج لـلــتــعـلــيم والــتـدريب
والتبـادل في مجال الـصناعات الـثقافيـة. وينبغي تـنفيذ
هــذه الــتــدابــيــر بــدون أن يــؤثــر ذلك ســلــبــيــا عــلى أشــكــال

اإلنتاج التقليدية.
اHاداHادّة ة 11

مشاركة اجملتمع اHدنيمشاركة اجملتمع اHدني
تــقــر األطــــراف بـالــدور األسـاسي لــلـمــجـتــمع اHـدني
فـي حــمــايـــة وتــعــزيـــز تــنــوع أشــكــال الــتــعـــبــيــر الــثــقــافي.
وتـشـجع األطـراف مـشاركـة اجملـتـمع اHـدني بـصـورة فـعـالة

في جهودها الرامية إلى حتقيق أهداف هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 12
تعزيز التعاون الدوليتعزيز التعاون الدولي

تــــســـعى األطـــراف إلـى تـــوطـــيـــد الـــتـــعــــاون الـــثـــنـــائي
واإلقـليـمي والدولي فـيمـا بيـنهـا من أجل تهـيئـة الظروف
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اHاداHادّة ة 16
اHعاملة التفضيلية للبلدان الناميةاHعاملة التفضيلية للبلدان النامية

تــيـــسّــر الـــبـــلــدان اHـــبــادالت الـــثـــقــافـــيــة مـع الــبـــلــدان
الـــنــــامــــيـــة �ــــنح مــــعــــامـــلــــة تــــفـــضــــيــــلـــيــــةq من خـالل األطـــر
اHــؤسـســيــة والــقــانــونــيــة اHالئــمــةq لــفــنــاني هــذه الــبــلـدان
وسائر مهنيّـيها والعاملW بهـا في مجال الثقافةq وكذلك

لسلعها وخدماتها الثقافية.

اHاداHادّة ة 17
التعاون الدولي في األوضاع التي تكون فيها التعاون الدولي في األوضاع التي تكون فيها 

أشكـال التعبير الثقـافي معـرضـة  لتهديد خطيرأشكـال التعبير الثقـافي معـرضـة  لتهديد خطير
تـــتــعــاون األطـــراف عــلـى تــقــد� اHـــســاعـــدة لــبــعـــضــهــا
بـــعـــضــاq مع إيـالء الــعـــنـــايــة لـــلـــبــلـــدان الــنـــامـــيــة عـــلى وجه

اخلصوصq في األوضاع اHشار إليها في اHادّة 8.

اHاداHادّة ة 18
الصندوق الدولي للتنوع الثقافيالصندوق الدولي للتنوع الثقافي

1 - يـــنـــشـــأ �ـــــوجب هـــــذه االتـــفــــاقـــيـــــــة صـــنـــــدوق
دولي لـــلــتـــنـــــوع الــثـــقــــافـيq يُــشــــــار إلـــــيه فــيـــمــــــا يــأتي

بــاسم "الصــندوق".
q2 - يُـــشــكّــل الــصـــنــدوق كــصـــنــدوق ألمـــوال الــودائع

وفقـا للنظام اHالي لليونسكو.
3 - تتألف موارد الصندوق من :

qقدمة من األطرافHساهمات الطوعية اHأ) ا
ب) االعـــتــمـــادات الـــتي يــخـــصـــصــهـــا اHـــؤتــمـــر الـــعــام

qلليونسكو لهذا الغرض
جـ) اHساهمـات أو الهبات أو الـوصايا التي �كن أن
تــقــدمــهــــا دول أخــــرىq ومــنــظــمـــات وبــــرامج مــنــظــومـــة
qومـــنـــظــمـــات إقـــلـــيـــمــيـــة أو دولـــيـــة أخـــرى qــتـــحـــدةHاأل¬ ا

qوالهيئات العامة أو اخلاصة أو األفـراد
qد) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق

هـ) حــصـــيــلــة جـــمع الــتــبـــرعــات وإيــرادات األنـــشــطــة
qالتي تنظم لصـالح الصندوق

و) أي موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق.
4 - تقـرر اللجـنة الدولـية احلكـومية أوجه اسـتعمال
qأمـوال الـصـنـدوق بـنـاء عــلى تـوجـيـهـات مـؤتـمـر األطـراف

اHشـار إليـه في اHادّة 22.
5 - يـــجـــوز لـــلـــجـــنـــة الـــدولـــيــة احلـــكـــومـــيـــة أن تـــقـــبل
اHــســـاهــمـــات وغــيـــرهــا من أشـــكــال اHـــســاعـــدة الــتـي تــقــدم
qألغـــراض عـــامـــة أو خـــاصــــة تـــتـــعـــلـق �ـــشـــروعـــات مـــحـــددة

شريطة موافقتها على هذه اHشروعات.

3 - إتــاحـة نــشــوء أسـواق مــحــلـيــة وإقـلــيــمـيــة تــمـلك
qمقـومــات البقــاء

qـتقـدمةHـناسـبة فـي البـلدان اH4 - اتخـاذ التـدابـير ا
كـــــلـــــــمــــا أمــــكــنq من أجـــل تــــيــــســــيــــر دخــــــول األنــــشــــطــــــة
والـــســــلــع واخلــــدمــــات الـــثــــقـــافــــيـــــة اخلـــاصــــــة بـــالــــبـــلــــدان

qالناميــة إلى أراضيهـا
5 - تـوفيـر الدعـم للـنشـاط اإلبداعيq وتـسـهيل تـنقّل

qإلى البلدان النامية قدر اإلمكان WنتمHا Wالفنان
6 - تــــشـــــجــــيـع الـــــتــــعـــــاون اHــــنـــــاسب بـــــW الــــبـــــلــــدان
اHــتـــقـــدمـــــة والـــبـــلــدان الـــنـــامـــيـــةq وال ســـيّــمـــا فـي مــجـــالي

qـوسيقى والسينمـاHا
ب) بــــنـــــاء الــــقــــدرات مـن خالل تـــــبــــادل اHــــعـــــلــــومــــات
واخلبـرة والدرايـةq وتدريب اHـوارد البشـرية في الـبلدان
الــنـــامــيــةq فـي الــقـــطــاعـــW الــعــامّ واخلـــاصqّ وال ســيّـــمــا في
مـــــجـــــال الـــــقـــــدرات االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة واإلداريـــــةq ورسم
الــســـيــاســـات وتــنـــفــيـــذهــاq والـــتــرويـج ألشــكـــال الــتـــعــبـــيــر
الــثــقـــافي وتــوزيــعـــهــاq وتــنـــمــيــة اHـــشــروعــات اHـــتــوســطــة
qواسـتـخـدام الـتـكـنـولـوجـيا qوالـصـغـيـرة والـبـالغـة الـصـغـر

qهارات ونقلهاHوتطوير ا
جـ) نــقل الــتـكــنــولــوجـيــا والــدرايــة من خالل اعــتــمـاد
الــتـدابــيــر الـتــشــجـيــعــيـة اHــنــاسـبــةq وال ســيّـمــا في مــجـال

qشروعات الثقافيةHالصناعات وا
د) الدعم اHالي من خالل ما يأتي :

1 - إنـشـاء صـندوق دولـي للـتـنـوع الثـقـافيq كـمـا هو
q18 ادّةHمنصوص عليه في ا

qعنـد االقتضاء q2 - توفـير مسـاعدة إ³ائـية رسمـية
qساعدة التقنية حلفز ودعم اإلبداعHويشمل ذلك ا

3 - أشـــــــكـــــــــال أخــــــــرى مــن اHـــــــســـــــــاعـــــــدة اHـــــــالـــــــيّـــــــة
كـالـقـــروض اHـنـخـفــضـــة الـفـــائـدة واإلعــانـات وغـيـــر ذلك

من اآللـيات التمويليـة.

اHاداHادّة ة 15
طرائق التعاونطرائق التعاون

تــشـجع األطـراف إقــامـة شـراكــات فـيـمـا بــW الـقـطـاع
الـعامّ والقطـاع اخلاصّ وقطاع اHـنظمات التـي ال تستهدف
الــــربـحq وداخل كـل قــــطــــاع مــــنــــهـــــاq من أجل الـــــتــــعــــاون مع
الـبلـدان الـنامـيـة في تدعـيم قـدراتهـا عـلى حمـايـة وتعـزيز
تـنــوع أشـكــال الــتـعــبــيـر الــثـقــافي. وعــلى هــذه الـشــراكـات
الــتـجـديــديـة أن تـركــزq اسـتـجــابـة لالحـتــيـاجـات اHــلـمـوسـة
لـلـبـلـدان الـنـاميـةq عـلى مـواصـلـة تـنـمـيـة الـبـنى األسـاسـية
واHــوارد الــبـشــريــة والـســيــاسـاتq وعــلى تــبــادل األنـشــطـة

والسلع واخلدمات الثقافية.
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2 - ال يــجــــوز تــفـــســيــر أي حـــكم في هــذه االتـــفــاقــيــة
عــلى أنه يــعـدل من حــقـوق األطــراف والـتــزامـاتـهــا �ـوجب

اHعاهدات األخرى التي تكون أطرافا فيها.

اHاداHادّة ة 21
التشاور والتنسيق على الصعيد الدوليالتشاور والتنسيق على الصعيد الدولي

تــلـتــزم األطــراف بــالــتـرويـج ألهـداف هــذه االتــفــاقــيـة
ومـــبــادئــهـــا في احملــافـل الــدولــيـــة األخــرىq وحتـــقــيــقـــا لــهــذه
qحـسب االقـتـضـاء qالـغـايـة تـتـشـاور األطــراف فـيـمـا بـيـنـهـا

واضعة هذه األهداف واHبادىء في اعتبارها.

سادسا - هيئات االتفاقيةسادسا - هيئات االتفاقية

اHاداHادّة ة 22
مؤتمر األطـرافمؤتمر األطـراف

1 - ينشأ مـؤتمر لألطراف. ويكون مؤتمر األطراف
هو الهيئة اجلامعة والعليا لهذه االتفاقية.

2 - يـجــتـمع مـؤتــمـر األطـراف في دورة عـاديــة تـعـقـد
مــرة كل ســـنــتـــqW وذلك قــدر اإلمـــكــان فـي إطــار اHـــؤتــمــر
الــــعــــام لــــلـــيــــونــــســــكــــو. ويــــجــــوز لـه أن يــــجــــتــــمع في دورة
استـثنـائـية إذا مـا قرر ذلكq أو إذا تـلقـت اللـجنـة الدولـية

احلكومية طلبا بذلك من ثلث األطراف على األقـل.
3 - يعتمد مؤتمر األطراف نظامه الداخلي.

4 - تــــشــــمـــل مــــهـــــــام مــــؤتــــمــــــر األطـــــــرافq فــــيــــمـــا
تشملـه مــا يأتي :

qأ) انتخاب أعضاء اللجنة الدولية احلكومية
ب) تــــــلـــــــقي ودراســــــة تـــــــقــــــاريــــــر األطـــــــراف في هــــــذه

qاالتفاقية احملالة إليه من اللجنة الدولية احلكومية
جـ) اHـوافــقـة عـلى اHـبـادىء الـتــوجـيـهـيـة الـتــشـغـيـلـيـة

qبناء على طلبه qالتي تعدها اللجنة الدولية احلكومية
د) اتـــخــــاذ أي إجـــراءات يــــراهـــا ضـــروريــــة لـــتــــعـــزيـــز

أهداف هذه االتفاقيـة.
اHاداHادّة ة 23

اللجنة الدولية احلكوميةاللجنة الدولية احلكومية
1 - تـنـشأ في إطـار الـيونـسـكو جلـنـة دوليـة حـكومـية
q حلــمــايـــة وتــعــــزيـــز تــنـــوع أشــكــــال الــتــعــبــيــر الــثــقـــافي
يــــشــــــار إلـــيــــهــــا فــــيــــمـــا يــــأتـي بـــاسـم "الــــلـــجــــنــــة الــــدولــــيـــة
احلـــكــومـــيــة". وتـــتــألف هـــذه الــلــجـــنــة من �ـــثــلي 18 دولـــة
طـــرفـا فـي االتـفــاقــيـــة يــنـتــخــبــهـــا مـؤتــمـــر األطـــراف Hـدة
أربـع (4) ســنــــواتq وذلك حــــاHـــا تـــدخــل هـــذه االتــفـــاقـــيـــة

حيّز النفـاذ طبقـا للمادّة 29.

6 - ال يـــــــجــــــوز ربط اHـــــــســــــاهــــــمــــــات اHــــــقـــــــدمــــــة  إلى
الصندوق بـأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط

أخرى تتعارض مع أهداف هذه االتفاقية.

7 - تــسـعـى األطـراف إلى تــقـد� مــسـاهــمـات طــوعـيـة
بصفة منتظمة من أجل تنفيذ هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 19
تبادل اHعلومات وحتليلها ونشرهاتبادل اHعلومات وحتليلها ونشرها

1 - توافق األطـراف على تـبادل اHـعلـومات وتـشاطر
اخلـبـرات في مـجـال جـمع الـبـيـانـات واإلحـصـاءات اخلـاصة
بــتـنــوع أشــكـال الــتــعـبــيــر الـثــقــافي وبــأفـضل اHــمــارسـات

الرامية إلى حماية هذا التنوع وتعزيزه.
2 تـيــسـر الـيــونـســكـوq عـن طـريق اســتـخــدام اآللـيـات
اHـتــاحــة في األمــانـةq جــمع وحتــلـيل ونــشــر كل اHــعـلــومـات
واإلحصاءات وأفضل اHمارسات اHتوافرة في هذا اجملال.
3 - كــمـا تــقــوم الـيــونــسـكــو بـإنــشــاء بـنك لــلــبـيــانـات
اHــتـــعــلـــقـــة �ــخـــتـــلف الـــقــطـــاعــات والـــهـــيــئـــات احلـــكــومـــيــة
qنظمات الـتي ال تستهدف الربحHوا qؤسسات اخلاصـةHوا
الـعـامـلـة في مـجـال أشـكـال الـتـعـبـيـر الـثـقـافيq وبـتـحـديث

مواد هذا البنك بصفة مستمرة.
4 - وتــيــســيــرا جلــمع الــبــيــانــاتq تــولي الــيــونــســكــو
عــنــــايــــة خــاصـــــة لــتــعــــزيـــز قــدرات وخـــبـــرات األطــــراف

التي تقدم طلبا للحصول على مساعدة في هذا اجملـال.
5 - يـشــكّـل جـمـع اHـعــلـومــات اHـبــيــنـة في هــذه اHـادّة

استكماال للمعلومات التي تشير إليها أحكام اHادّة 9.

خامسا - العالقة مع الصكوك األخرىخامسا - العالقة مع الصكوك األخرى

اHاداHادّة ة 20
qتبادلHالعالقة مع الصكوك األخرى : الدعم اqتبادلHالعالقة مع الصكوك األخرى : الدعم ا

والتكاملوالتكاملq وعدم التبعيةq وعدم التبعية

1 - تــــقـــــر األطـــــراف بـــأن عــــلـــيـــهـــــا أن تــــفي بـــنـــيـــــة
حـــســنــــة بــااللـــتـــــزامــات الـــتي تـــفـــرضـــهــا هـــذه االتـــفــاقـــيــة
وجـميع اHـعـــاهدات األخـــرى التي تـكـــون أطــرافــا فيـهـا.
وعلـيه ودون اعتبـار هذه االتفـاقية تـابعة إزاء اHـعـاهدات

األخــرىq فإنهــا :
أ) تـــــشــــجـع الــــدعم اHـــــتــــبـــــادل بــــW هـــــذه االتــــفـــــاقــــيــــة

qعاهدات األخرى التي تكون أطرافا فيهاHوا
ب) تـضـع األحــكـام ذات الــصــلــــة من هــذه االتــفــاقــيــة
فـي اعــتــبــارهـــاq لــدى تــفــســـيــرهــا وتــطـــبــيــقــهـــا اHــعــاهــدات
األخـــرى الــــتي تــــكـــون أطـــرافــــا فـــيـــهــــا أو لـــدى ارتـــبــــاطـــهـــا

بالتزامات دولية أخـرى.
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سابعا - أحكام ختاميةسابعا - أحكام ختامية

اHاداHادّة ة 25
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

1 - في حـــــــــالــــــــة نـــــــــشــــــــوء خـالف بــــــــW األطـــــــــراف في
االتـفاقيـة بشـأن تفسـير أو تـطبـيق هذه االتفـاقيـةq تسعى

األطراف اHعنية إلى حل اخلالف عن طريق التفاوض.
2 - إذا تــعــذّر عـــــلى األطــــراف اHـــعــنــيــــــة الــتــوصــل
إلـى اتـفــاق عن طــــريق الـتــفـــاوضq فـلــهـا أن تـســعى مـعـــا

إلى طرف ثالث طلبا Hساعيه احلميدة أو وساطته.
3 - في حـالـــــة عـــــدم الـتـمــــاس اHـســـاعـي احلـمـيدة
أو الـــوســــاطـــةq أو في حــــالـــة عـــدم الــــتـــوصل  إلـى تـــســـويـــة
اخلـالف عن طــــريـق الــــتــــفــــاوض أو اHــــســـــاعي احلــــمــــيــــدة أو
الوسـاطـةq يـجـوز لألطـراف اHـعنـيـة الـلـجـوء إلى الـتـوفيق
وفـــقـــا لإلجـــراءات اHـــبـــيـــنــة فـي مـــلـــحق هـــذه االتـــفـــاقـــيــــة.
وتــــنــــظــــــر األطــــــراف بــــحـــسـن نــــيــــــة في اقــــتـــــراح جلــــنــــة

التوفـيق حلــل اخلالف.
4 - يــجـــــوز ألي طـــــرف أن يــعـــلنq لــــدى الــتـــصــديـق
عــلى هـــذه االتـفـاقـيـــة أو قـبــولـهــــا أو اHـوافـقـــــة عـلـيـهـــا
أو االنــضــمــام إلـيــهــاq أنه ال يــعــتــرف بــإجــراءات الــتـوفــيق
اHــشـــار إلــيـهــــا أعاله. ويــجــــوز ألي طــــرف أصــــدر إعالنـا
من هـــذا الــنــوع أن يـــســحـــبه في أي وقت �ـــوجب إخــطــار

يوجهه إلى اHدير العامّ لليونسكو.

اHاداHادّة ة 26
التصديق أو القبول أو اHوافقة أو االنضمامالتصديق أو القبول أو اHوافقة أو االنضمام

من جانب الدول األعضاءمن جانب الدول األعضاء
1 - تـــخــضع هـــذه االتــفــاقـــيــة لـــتــصــديـق أو قــبــول أو
موافـقـة أو انـضـمـام الـدول األعضـاء في الـيـونـسـكـوq وفـقا

لإلجراءات الدستورية اخلاصة بكل منها.
2 - تودع وثائق التـصديق أو القـبول أو اHوافقة أو

االنضمام لدى اHدير العامّ لليونسكو.

اHاداHادّة ة 27
االنضماماالنضمام

1 - يكون باب االنضـمام إلى هذه االتفاقية مفتوحا
أمــام جــمـيـع الــدول الــتي لــيــست آعــضــاء في الــيــونــســكـو
ولــكــنــهــا أعـــضــاء في مــنــظــمـــة األ¬ اHــتــحــدة أو في إحــدى
وكـــاالتـــهــا اHـــتـــخـــصـــصــة والـــتي يـــدعـــوهـــا اHــؤتـــمـــر الـــعــامّ

للمنظمة إلى االنضمام إلى االتفاقية.
2 - يــــكــــــون بــــاب االنــــضــــمــــام إلى هــــذه االتــــفــــاقــــيــــة
مـــفـــتـــوحـــا أيـــضــــا أمـــــام األراضـي الـــتي تـــتـــمـــتــع بـــاحلـــكم

2 - جتتمع اللجنة الدولية احلكومية مرة كل سنة.
3 - تــعــمل الـلــجـنــة الـدولــيــة احلـكــومـيــة حتت سـلــطـة
مؤتمر األطراف ووفقا لتوجيهاته وتعد مسؤولة أمامه.
4 - يـــرفع عــدد األعــضــاء فـي الــلــجــنــة إلى 24 عــضــوا

عندما يصبح عدد األطراف في االتفاقية 50 طرفا.
5 - يــــجــــري انــــتــــخــــاب أعـــضــــاء الــــلــــجــــنــــة الــــدولــــيـــة
احلــكــومــيــــة وفــقـــا Hــبــدأ الــتــــوزيــع اجلــغــــرافي اHــنــصف

ومبدأ التنــاوب.
6 - تـقــوم الـلــجـنــة الـدولــيـة احلــكـومــيـةq دون اإلخالل
qسؤولـيات األخـرى التي تـسنـدها إليـها هـذه االتفـاقيةHبـا

باHهــام اآلتيــة :
أ) الــــتـــــــرويج ألهـــــــداف االتـــــفــــاقـــــيــــــــة وتــــشـــــجــــــيع

qورصــد تنفيذهــا
ب) إعـــداد مــبــادىء تــوجـــيــهــيــة تـــشــغــيـــلــيــة لــتـــنــفــيــذ
qوتطـبيق أحكـام االتفاقـية وعرضـها على مـؤتمر األطراف

qللموافقة عليها qبناء على طلبه
جـ) إحالة تقارير األطراف في االتفاقية إلى مؤتمر

qضمونهاH األطراف مشفوعة �الحظاتها و�لخص
د) إعــــــداد تــــوصـــيـــــات مـالئـــمــــــة بــــشـــأن األوضـــــــاع
الــتي تــســتــــــرعي األطــــراف في االتــفــاقـــيـــــة انــتــبــاهــهــــا
qإلــيـهــــا وفـقـــــا لألحـكـــــام ذات الــصـلـــــة مــن االتــفـاقـيــــة

q8 ادّةHوال سيّمـا ا
هـ) وضع إجـراءات وآليـات أخـرى للـتـشاور من أجل
الـــتــرويج ألهـــداف هــذه االتـــفــاقـــيــة ومـــبــادئـــهــا فـي احملــافل

qالدوليـة األخــرى
و) االضــــطـالع بـــــأي مــــهـــــمــــــــة أخـــــــــرى يــــطـــــلـــــبـــــهــــــــا

مؤتمــــر األطــراف.
7 - يـــجـــــوز لـــلــــجـــنـــة الـــدولــــيـــــة احلـــكـــومــــيـــةq وفـــقـــا
لنظامهـا الداخليq أن تدعو فـي أي وقت هيئات عامــة أو
خــــــاصــــــة أو أفــــــراد إلى اHــــــشـــــــاركــــــة في اجــــــتــــــمــــــاعــــــاتــــــهــــــا

الستشارتهم في مسائل معينـة.
8 - تـعد اللـجنـة الدولـية احلـكوميـة نظـامهـا الداخلي

وتعرضه على مؤتمر األطراف للموافقة عليه.

اHاداHادّة ة 24
أمانة اليونسكوأمانة اليونسكو

1 - تـــــقـــــــدم أمــــانـــــــة الــــيــــــونـــــســــكــــــــو اHــــســـــــاعـــــدة
لهـيئات االتفاقيــة.

2 - تــعـد األمــانـة الــوثـائـق اخلـاصــة �ـؤتــمـر األطـراف
وبــالـــلــجــنــة الــدولــيــة احلــكـــومــيــة ومــشــروع جــدول أعــمــال
اجـتـمــاعـاتـهـمـاq وتـسـاعـد عـلى تــطـبـيق قـراراتـهـمـاq وتـقـدم

تقارير عن هذا التطبيق.



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 51 16 رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـ
6 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2009 م م

د) تـــعــتـــبـــر الــدول األعـــضـــاء في مـــنــظـــمـــة لــلـــتـــكــامل
qالتي تـصـبح أطرافـا في االتـفاقـية qاالقتـصـادي اإلقلـيـمي
محتفظة بـاالختصاص في جميع اجملاالت التي لم يشملها
نـقــــل لالخـتـصـاص إلى اHــنـظـمـــــة أعــلــن عـنــه صــراحــــة

qأو أخطرت به جهة اإليداع
هـ) يُــقــصــد بـعــبــارة "مــنــظــمــة الــتــكــامل االقــتــصـادي
اإلقــلـيــمي" أي مــنـظــمـــة تــضم دوال ذات ســيـــادةq أعــضـــاء
فـي مـــــنــــــظــــــمــــــة األ¬ اHــــــتــــــحــــــدة أو في إحــــــدى وكــــــاالتــــــهـــــا
اHــتـخــصـصــــةq نـقــــلت إلـيــهـــا هــذه الـــدول اخــتـصــــاصـهـــا
فـي اجملاالت التي تنظـمها هذه االتفـاقيةq وأُذن لها حسب
األصـــولq وفــقـــا لـنـظــامـهـــا الــداخــليq بـأن تــصـبح طـرفـــا

في هـذه االتفـاقيــة.

4 - تــــودع وثـــــيــــقــــة االنــــضـــــمــــام لــــدى اHـــــديــــر الــــعــــامّ
لليـونسكـــو.

اHاداHادّة ة 28
جهـة االتصـالجهـة االتصـال

qلـدى التـصديق عـلى هذه االتـفاقـية qيُعـيّن كل طرف
جهة االتصال اHشـار إليها في اHادّة 9.

اHاداHادّة ة 29
بدء النفـاذبدء النفـاذ

1 - تــدخل هــذه االتـــفــاقــيــة حــيّــز الــنـــفــاذ بــعــد مــضي
(30) Wثالثـة (3) أشـهـر عـلى تــاريخ إيـداع الـوثـيــقـة الـثالثـ
لــلــتـصــديق أو الــقــبـول أو اHــوافــقـة أو االنــضــمـامq ويــكـون
ذلك قـاصـرا عـلى الـدول أو منـظـمـات الـتكـامل االقـتـصادي
اإلقـلـــيــمي الــتي أودعت وثـــائق تـصــديــقـهــا أو قــبـولــهـا أو
موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح
نافـذة بالـنسـبة ألي طـرف آخر بـعد مـضي ثالثة (3) أشـهر
عـلى تـاريـخ إيـداع هـذا الـطـرف وثـيـقـة تـصـديـقه أو قـبـوله

أو موافقته أو انضمامه.

2 - ألغـــــراض هـــــذه اHــادّةq ال تــعــتـــبـــــر أي وثــيــقـــــة
مـن الــــــوثـــــائق الـــــتـي تـــــودعـــــهــــــا مـــــنـــــظـــــمـــــات الــــــتـــــكـــــامــل
االقــتـــصــــادي اإلقــلـــيــمـي وثــيــقــــة تــضـــــاف إلى الــــوثــائق

التي سبق أن أودعتها الدول األعضاء في هذه اHنظمة.

اHاداHادّة ة 30
النظم الدستورية االحتادية أو غير اHركزيةالنظم الدستورية االحتادية أو غير اHركزية

مع اإلقــرار بــأن االتـفــاقــات الــدولـيــة تُــلــزم األطـراف
qعــلى حـد ســواء بــصـرف الــنــظـر عن نــظــمـهــا الــدسـتــوريـة
تـــنـــطـــبـق األحـــكـــام الـــتــــالـــيـــة عـــلـى األطـــراف ذات الـــنـــظـــام

الدستوري االحتـادي أو غير اHركـزي :

الـــذاتي الـــداخـلـي الـتــــامّ والــتي تــعـتــــرف بــهـــا مـنــظــمـــة
األ¬ اHـــتــــحــــدة بـــهــــذه الــــصـــفــــةq ولــــكــــنـــهــــا لم حتــــصل عــــلى
q(15) 1514 اســتـقـاللـهــا الـتــامّ وفق قــرار اجلـمــعـيــة الـعــامـة
والتي تـتـمتع بـاخـتصـاص في اHـسائل الـتي تـخضع لـهذه
االتـفـاقــيـةq �ـا في ذلك اخــتـصـاص الـدخــول في مـعـاهـدات

بصـدد هـذه اHسائـل.

3 - تـطــبق األحـكــام اآلتـيــة عـلى مــنـظــمـات الـتــكــامل
االقتصـادي اإلقليمي :

أ) يــــكـــــــون بـــــاب االنــــضــــمـــــام إلى هــــذه االتـــــفــــاقــــيـــــة
مـفــتـوحـــا أيـضــا أمـام أي مــنـظــمـة من مــنـظــمـات الـتــكـامل
االقــتـــصــادي اإلقــلــيــمـي تــتــقــيـــدq رهــنــا بــأحـــكــام الــفــقــرات
الـتــالـيــةq تـقـيــدا تـامـا بــأحـكــــام االتـفـاقــيــة شـأنــهـا في ذلك

qشأن الـدول األطــراف

ب) عـــــنـــــدمــــــا تـــــصـــــبـح دولـــــــة أو أكـــــثــــــــر من الـــــدول
األعــضــــاء في مــثــل هــذه اHــنــظــمــات أطــــرافــــا بــدورهــــا
فـي هـذه االتفـاقـيــةq تـتـفق هـــذه اHـنـظـمـــة وهــذه الـدولــة
الــعــضــو أو الــدول األعــضــاء عــلـى حتــديــد مــســؤولــيــات كل
منها فيما يخص الوفاء بااللتزامات التي تفرضها عليها
هــذه االتــفـاقــيـة. ويــصـبح تــقـاسم اHــسـؤولــيـات هــذا نـافـذا
بـعد إتمام إجراءات اإلخـطار اHبيـنة في الفقـــرة الفرعية
(جـ). وال يــجـــوز أن تــمـــارس اHــنــظـــمــة والـــدول األعــضــــاء
فـــيـــــهـــاq كــــلـــتــــاهـــمـــا مــــعـــــاq احلــــقـــــوق الـــنــــاشـــئـــــة عن هـــذه
qاالتـفاقـيـة. كمـا أن مـنظـمـات الـتكـامل االقـتصـــادي تـملك
لـــــــدى �ــــــارســــــة حـــــــقــــــهــــــا فـي الــــــتــــــصـــــــويت فـي مــــــجــــــاالت
اخــــتـــصــــاصــــهـــاq عــــددا من األصــــــوات يــــســـاوي عــــدد الـــدول
األعضـاء فيهـا التي تـكـون أطـرافــا في هذه االتفـاقية. وال
تـمـارس هذه اHـنـظـمـات حـقـهـا في الـتـصـويت إذا مـارست

qالدول األعضاء فيها حقها هذا والعـكس بالعـكس

جـ) تــقــوم مــنــظــمــة الــتــكــامل االقــتــصــادي اإلقــلــيــمي
والـدولــــة الــعـضـــو أو الــدول األعـضــاء فــيـهــا الــتي اتــفـقت
عـــلى تــقـــاسم اHــســـؤولــيــات اHـــنــصــوص عـــلــيه في الـــفــقــرة
qـقـتـرحHالـفـرعـيـة (ب) بـإحـاطـة األطـراف عـلـمـا بـالـتـقـاسم ا

وذلك عـلى النحـو اآلتي :

1 - تـبـيّن هـذه اHـنـظـمـة عـلى وجه الـدقـةq في وثـيـقة
انــضـمــامــهــاq تـقــاسم اHــســؤولــيــات فـيـــمــا يــخص اHــسـائـل

qالتي تنظمهـا االتفـاقيــة

2 - إذا مـــــــــا طــــــــرأ أي تـــــــــعــــــــديـل الحـق عــــــــلـى تـــــــــوزيع
اHـــســـؤولـــيـــاتq تـــخـــطـــر مـــنـــظــــمـــة الـــتـــكـــامل االقـــتـــصـــادي
اإلقــلـيــمي جــهـة اإليــداع بـأي اقــتـراح بــتــعـديل تــوزيع هـذه
اHـــســـؤولـــيـــاتq ثم تـــقــوم جـــهـــة اإليـــداع بــدورهـــا بـــإخـــطــار

qاألطراف بهذا التعديل
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أشـهـر مـن تـاريخ تـوزيع الـبالغq �ـوافـقـة نـصف األطـراف
على األقلq يتولى اHدير العامّ عرضه على الدورة التالية

Hؤتمر األطراف Hناقشته والعتماده عند االقتضاء.
2 - تُـــعـــتــمـــد الــتـــعــديـالت بــأغـــلــبـــيـــة ثــلـــثي األطــراف

احلـاضــرة واHصوتـة.
3 - تُـــعــرض الـــتـــعـــديالت عـــلى هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة حــال
اعـــتــمـــادهــا عـــلى األطــراف لـــلــحــصـــول عــلى تـــصــديـــقــهــا أو

قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4 - يــــبـــدأ نــــفـــاذ الــــتــــعـــديـالت عـــلـى هـــذه االتــــفـــاقــــيـــة
بـــالــنــســـبــة لألطــراف الـــتي صــدقت عــلـــيــهــا أو قــبـــلــتــهــا أو
وافــقت عــلـيــهـا أو انــضـمت إلــيــهـاq بــعـد انــقـضــاء ثالثـة (3)
أشـــــهــــــر عــــــلى تــــــاريـخ إيــــــداع ثـــــلــــــثـي األطـــــراف الــــــوثــــــائق
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في الـفــقـــرة 3 من هــذه اHــادّة. أمـا بــعـد
هــــذا الــتـــاريـخq فــإن الـتــعــديــل يــصـــبح نــافــذا بــالــنــســبـة
لـكــل طــرف يـصـدق عـلـيـه أو يقـبـلــه أو يـوافــق عـليــه أو
يــنـــضم إلـــيه بـــعــد انـــقــضـــــاء ثالثــة (3) أشــهــر عـــلى تــاريخ
إيـــداع هـــذا الـــطــــرف لـــوثـــيـــقـــة الـــتــــصـــديق أو الـــقـــبـــول أو

اHوافقــة أو االنضمام.
5 - ال تـنـطـبق اإلجـراءات احملـددة في الـفـقـرتW 3 و4
عـلى الـتـعـديـالت الـتي تـدخل عـلى اHـادّة 23 اHـتـعـلـقـة بـعدد
األعـضـاء في اللـجنـة الـدوليـة احلـكومـية. فـهـذه التـعديالت

تصبح نافذة حال اعتمادها.
6 - تـــــعـــــتـــــبـــــر أي دولـــــــةq أو مـــــنـــــظــــــمــــة لـــــلـــــتـــــكـــــامل
q27 ـــادّةHــــشــــــار إلـــيــــهـــــا فـي اHاالقــــتـــصــــادي اإلقــــلـــــيــــمي ا
تـــــصــــــبــح طـــــــرفـــــا فـي هــــــذه االتـــــفـــــاقــــــيـــــــة بـــــعـــــد نـــــفـــــــــاذ
qـادّةHالــتــعــــديالت وفــقـــــا ألحــكــــــام الــفــقــــرة 4 مـن هـــذه ا

ومـا لم تعرب عن نية مخالفة :
qعدلةHأ) طـرفا في االتفاقية ا

ب) طـــرفــا فـي االتـــفــاقـــيـــة غـــيــر اHـــعـــدلـــة بــالـــنـــســـبــة
للعالقة مع أي طرف لم يلتزم بهذه التعديالت.

اHاداHادّة ة 34
النصوص ذات احلجالنصوص ذات احلجّيةية

حـرّرت هذه االتفاقيـة باللغـات االجنليزيـة والعربية
والـصـينـيـة واإلسـبانـيـة والفـرنـسـية والـروسـيـةq وتعـتـبر

النصوص الستة جميعها متساوية في احلجّية.

اHاداHادّة ة 35
التسجيلالتسجيل

وفــقـا لــلــمـادّة 102 من مــيـثــاق األ¬ اHـتــحـدةq تــسـجل
هـــذه االتـفــاقـيــة لـدى أمــانـــة مــنـظــمـة األ¬ اHــتـحــدة بـنـــاء

على طلب اHدير العامّ لليونسكو.

أ) فـيما يتـعلــق بأحكـــام هذه االتفاقيـة التي يخضع
تــنـــفــيـــذهــا لـــلــواليـــة الــقـــانــونـــيــة لـــلــســـلــطـــة الــتـــشــريـــعــيــة
االحتــــاديــــــة أو اHــــركــــزيــــةq تــــكــــون الــــتــــزامــــات احلــــكــــومــــة
االحتــــاديـــــة أو اHـــركــــزيـــــة نـــفس الـــتـــــزامـــات األطــــــراف

qالتي ليست دوال احتادية

ب) فــيـــمــــا يـــتــعــلــــق بــأحــكـــــــام هـــــذه االتــفـــاقــيـــــــة
الــتي يـخـضــع تـنـفـيذهـــا الخـتـصـاص كــل من الـــواليــات
أو األقـــــالــيم أو احملـــافــظـــات أو اHـــقــاطـــعــات الــتـي تــتــألف
مــنـــهــــا الــدولـــــة االحتــــاديــــةq والـــتي ال تـــكــــــون مــلـــــزمــــة
وفـــقــــــا لـــلــــنـــظــــام الـــدســـتــــوري لالحتــــاد بـــاتــــخـــاذ تــــدابـــيـــر
qعـــنــد االقـــتــضــاء qتــقـــوم احلــكـــومــة االحتـــاديــة qتــشـــريــعـــيــة
بـإطالع الـسـلـطـات اخملـتـصـة في هـذه الـواليـات أو األقـالـيم
أو احملــــافــــظـــــات أو اHــــقـــــاطــــعـــــات عـــــلى هــــذه األحـــــكــــام مــع

توصيتها باعتمادها.
اHاداHادّة ة 31
االنسحاباالنسحاب

1 - يجوز ألي طرف أن ينسحب من هذه االتفاقية.

2 - يتم اإلخطار باالنـسحاب �وجب وثيقة مكتوبة
تودع لدى اHدير العامّ لليونسكو.

3 - يـصـبح االنـسـحـاب نـافـذا بـعـد انـقـضـاء 12 شـهـرا
عــــلى تــــاريخ تــــســــلّـم وثــــيــــقــــة االنــــســــحــــاب وال يــــؤثــــر هـــذا
االنــــســـحــــــاب بـــأي حــــــال من األحـــــوال عـــلـى االلـــتــــزامـــات
اHــالــيّـــة اHــتــرتــبــة عـلـى الــطـــرف اHــنــســحب حــتى تـــاريخ

نفــاذ االنسحــاب.
اHاداHادّة ة 32

مهام جهة اإليداعمهام جهة اإليداع

يــقـوم اHــديـر الــعـامّ لــلـيــونـســكـوq بـوصــفه جــهـة إيـداع
qــنـــظــمــةHبــتــبـــلــيغ الـــدول األعــضـــاء في ا qهـــذه االتــفـــاقــيـــة
والــــدول غـــــيــــر األعــــضـــــاء فــــيــــهـــــا ومــــنــــظـــــمــــات الــــتـــــكــــامل
q27 ـــادّةHـــشــــــار إلــــيـــهــــا في اHاالقـــتــــصـــــادي اإلقـــلــــــيـــمـي ا
وكـــذلك مــــنـــظــــمـــة األ¬ اHــــتـــحــــدةq بـــإيـــداع جــــمـــيـع وثـــائق
الـــتــصــديـق أو الــقــبــول أو اHـــوافــقــة أو االنــضـــمــام اHــشــار
إلـيـهــا في اHـادّتـW 26 وq27 وبــوثـائـق االنـســحــاب اHــشـــار

إليهـا في اHادّة 31.
اHاداHادّة ة 33

تعديل االتفاقيةتعديل االتفاقية

1 - يـــــجــــوز ألي طــــرف فـي االتــــفــــاقــــيـــــة أن يــــقــــتــــرح
تـعديالت عليـها عن طريق بالغ مـكتوب يـوجهه إلى اHدير
العـامّ للـيـونسـكو. ويـحيل اHـديـر العـامّ هذه الـبالغات إلى
جميع األطـراف. وإذا حظي االقتراحq في غضون ستة (6)
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طــلب تــشــكــيل الــلـــجــنــةq يــقــوم اHــديــر الــعــام لــلــيــونــســكــو
بـإجراء الـتعـييـنات في غـضون فـترة شـهرين إضـافية إذا

دعاه الطرف الذي طلب تشكيل اللجنة إلى ذلك.

اHاداHادّة ة 4
رئيس اللجنةرئيس اللجنة

إذا لم يـتم اختيـار رئيس جلنـة التوفـيق في غضون
شهرين بعد تعـيW آخر أعضاء اللجنةq يقوم اHدير العامّ
بــتـعــيــW رئـيس لــلــجـنــة خالل فــتـرة شــهـريـن إضـافــيـة إذا

طلب منه أحد األطراف ذلك.

اHاداHادّة ة 5
قرارات اللجنةقرارات اللجنة

تــتـخــذ جلــنــة الــتـوفــيق قــراراتــهــا بــأغـلــبــيــة أصـوات
أعـــضــــائـــهـــا. وحتـــــدد بــنـــفـــســـهــا إجـــراءاتـــهـــاq مــا لـم يــتـــفق
أطــــراف اخلالف عــــلى غـــيــــر ذلك. وتــــصـــدر اقـــتــــراحـــا  حلل
اخلـــالف وتـــعــــــرضه عــــلـى األطـــراف لــــلـــنــــظـــر فــــيه بــــنـــيـــة

حسنة.

اHاداHادّة ة 6
عدم االتفاقعدم االتفاق

أي خالف ينشأ بشأن اختصاص جلنة التوفيق تبت
فيه تلك اللجنة.

اHلحقاHلحق
إجراءات التوفيقإجراءات التوفيق

اHادة األولىاHادة األولى
جلنة التوفيقجلنة التوفيق

تُـــشـــكّــــل جلـــنــــــة لـــلـــتــــوفـــيـق بـــنــــــاء عـــلى طــــلب أحـــد
طـــــرفي اخلالف. وتـــتـــألـف جلـــنـــة الـــتـــوفـــيقq مـــا لم يـــتـــفق
طــــرفـا اخلالف عــلى غــيـر ذلكq من خــمــسـة أعــضـــاء يــعـيّن
كــل طـــرف عــضــوين فــيــهـاq ويــشــتـــرك هــؤالء األعــضـــــاء

في تعيW رئيس لهـا.
اHاداHادّة ة 2

أعضاء اللجنةأعضاء اللجنة

في اخلالفات التي تنشأ بW أكثر من طرفqW تقوم
األطــراف ذات اHــصــلــحــة الــواحــدة بــتــعــيــW عــضــويــهــا في
اللـجنـة بـاالتفـاق فـيمـا بـينـها. وعـنـدما ال يـشـترك طـرفان
أو أكثـر من أطراف اخلـالف في مصـلحـة واحدةq أو عـندما
ال تـــتــفـق األطــراف حـــول احتـــاد مــصـــاحلــهـــاq فـــإن كل طــرف

يعيّن أعضاءه في اللجنة بصورة مستقلة.
اHاداHادّة ة 3

التعييناتالتعيينات
في حــال عــدم قــيــام أحــد األطـراف بــتــعــيــW أعـضــائه
في جلـنـة الـتـوفـيق في غــضـون شـهـرين ابـتـداء من تـاريخ

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اHــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
qــتـــممHـــعـــدل واHا qــتــــعــــلــق بـــتــــطـــويــــر االســــتــــثـــمـــارHوا

qادة 4 مكرر منهHالسيما ا
- و�ـــــــقــــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 09 - 01 اHــــــؤرخ في 29
رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واHــتـضـمن
قـانــون اHـالــيــة الـتــكـمــيــلي لـســنـة q2009 السـيــمــا اHـادة 58

qمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـــــــؤرخ في 2  جـــــــمــــــــادى األولــى عـــــــام 1430 اHــــــوافق 27
أبـــــريـل ســــنــــة 2009 واHـــــتــــضــــمـن جتــــديـــــد مــــهـــــام أعــــضــــاء

qاحلكومـة

مــــرسرســــوم وم تــنــفــيــذي تــنــفــيــذي رقم رقم 09 -  - 296  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 12 رم رمــــضــــانان
عـام ام 1430  اH اHـوافق وافق 2  س  ســــبــــتـمــــبــــر سر ســــنـة ة q q2009 يــعـــدليــعـــدل
اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقـم اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 09 - - 181  اHــؤرخ في اHــؤرخ في 17
جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــوافـق  اHــوافـق 12 مـــايــــو ســـــنـــة مـــايــــو ســـــنـــة
2009 الــــــذي يــــحـــــدد شــــــروط �ــــارســــــة أنـــشــــطــــــة الــــــذي يــــحـــــدد شــــــروط �ــــارســــــة أنـــشــــطــــــة

اسـتـيـــراد  اHـــواد األولـيـة واHـنـتـوجـــات والـبـضائعاسـتـيـــراد  اHـــواد األولـيـة واHـنـتـوجـــات والـبـضائع
اHــــوجــــهــــة إلعــــادة الـــبــــيــع عـــلـى حــــالــــتـــهـــــا مـن طـــرفاHــــوجــــهــــة إلعــــادة الـــبــــيــع عـــلـى حــــالــــتـــهـــــا مـن طـــرف
الـشـركات الـتـجـارية الـتـي يـكـون فـيهـا الـشــركاء أوالـشـركات الـتـجـارية الـتـي يـكـون فـيهـا الـشــركاء أو

اHساهمون أجـانـب.اHساهمون أجـانـب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2) منه



16 رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4451
6 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2009 م م

" اHادة 2 : ال �كـن الشـركات الـتجـارية اHـذكورة في
اHــــــادة األولـى أعاله الــــــتـي يــــــكــــــون فــــــيــــــهــــــا الــــــشــــــركـــــاء أو
اHـــســـاهـــمـــون أجــانـبq �ـــارســة أنـــشـــطـــة اســـتـــيـــراد اHــواد
األولية واHنتوجات والبضائع اHوجهة إلعادة البيــع على
حـــــالــــــتـــــهــــــــاq إال إذا كـــــــان 30 % عــــــلى األقـل مـن رأســـــمـــــال
الـشركة بـحوزة أشـخاص طـبيـعيW من جـنسـية جـزائرية
مــقــيـمــW أو من قـبل أشــخــاص مـعــنـويــW يـكــون مـجــمـوع
أرصـــدتـــهم بـــحـــوزة شـــركــاء أو مـــســـاهـــمـــW مـــقـــيــمـــW من

جنسية جزائرية".
اHـادةاHـادة 3 : :  تـلـغى أحــكـام اHـواد 5 و 6 و 7 من اHـرسـوم
التـنفيذي رقم 09 - 181 اHؤرخ في 17 جـمادى األولى عام

1430 اHوافق 12 مايو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHادةاHادة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1430  اHـوافق 2
سبتمبر سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 181
اHــؤرخ في 17 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 12 مــايــو
سـنـة 2009 الـذي يـحـدد شـروط �ـارســة أنـشـطـة اسـتـيـراد
اHواد األولية واHنتوجات والبضائع اHوجهة إلعادة البيع
عـلى حـالــتـهـا من طــرف الـشـركـات الــتـجـاريــة الـتي يـكـون

qساهمون أجانبHفيها الشركاء أو ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــعــدل هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
التـنفيذي رقم 09 - 181 اHؤرخ في 17 جـمادى األولى عام

1430 اHوافق 12 مايو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHــــادةاHــــادة 2 : :  تــــــعـــــدل  أحـــــكــــــام اHــــــادة 2 من اHـــــرســــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 09 - 181 اHـــؤرخ فــي 17 جــمــادى األولى
qـــذكــور أعالهHــوافــق 12 مـــايـــو ســـنــة 2009 واHعــام 1430 ا

وحترر كما يأتي :

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرسرســــوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرخ في ؤرخ في 5  رمرمــــضـان عان عـام ام 1430 اH اHـوافقوافق
26 غ غــــشت سشت ســــنـة ة q2009 يq يـتــــضــــمّن إنن إنــــهـاء ماء مــــهــــام رئام رئـيسيس

أمن والية بومرداس.أمن والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرخ في 5 رمــضـان عـام
1430 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة 2009 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيّــد

qبــصــفــته رئــيــســا ألمن واليــة بــومـرداس qعــزيــز الــعـفــاني
لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤرخ في  مؤرخ في 5 رم رمـضان عام ضان عام 1430 اHوافق  اHوافق 26
غــــشت سشت سـنـة ة q2009 يq يـتـضـمّن إنن إنــــهـاء ماء مـهـام اHام اHــــديديـر الر الـعـامام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق اجلنائي.للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق اجلنائي.
�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرخ في 5 رمــضـان عـام
1430 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة 2009 تـــنــهـى مــهـــام الــسّـــيّــد

عــزوز جــمــال بـن دراجيq بــصـــفــته مــديـــرا عــامــا لــلـــمــعــهــد
الـوطــني لــلـبــحث في عــلم الـتــحـقــيق اجلــنـائيq لــتــكـلــيـفه

بوظيفة أخرى.

قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذيّ رقم 08 - 374 اHؤرخ
في 28 ذي القـعـدة عام 1429 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2008

qالذي يرخّص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
18 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 14 أبــريل ســنــة 2009

واHــتـــضــمن تـــعــيــW الـــسّــيّــد بـــوجــمـــعــة دHيq مــديـــرا عــامــا
لــلـشــؤون الــسـيــاسـيــة واألمن الــدولـيــW بـوزارة الــشّـؤون

qاخلارجية

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ  في خ  في 15 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق اHــــوافق 8  يــــولــــيـــو  يــــولــــيـــو
ســنــة ســنــة q2009 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

.Wالعام للشؤون السياسية واألمن الدولي.Wالعام للشؤون السياسية واألمن الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالشؤون اخلارجية
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2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 15 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ  في خ  في 15 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق اHــــوافق 8  يــــولــــيـــو  يــــولــــيـــو
ســنــة ســنــة q2009 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للجالية الوطنية في اخلارج.العام للجالية الوطنية في اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
18 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 14 أبــريل ســنــة 2009

واHــتـــضــمـن تــعــيـــW الــسّـــيّــد حـــسن رابــحـيq مــديـــرا عــامــا
qللجالية الوطنية في اخلارج بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد حـــسـن رابـــحيHــــاداHا
اHــديـر الـعـام لـلـجـالـيـة الــوطـنـيـة في اخلـارجq اإلمـضـاء في
حـــدود صالحــيــاتهq بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةq عــلى

القرارات الفردية والتنظيمية.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 15 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qيHــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيّـــد بـــوجــمـــعـــة دHــاداHا
qWـــديـــر الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة واألمن الـــدولـــيـــHا
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهq بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون

اخلارجيةq على القرارات الفردية والتنظيمية.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 15 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ  في خ  في 15 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق اHــــوافق 8  يــــولــــيـــو  يــــولــــيـــو
ســنــة ســنــة q2009 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

.Wاالقتصادية والتعاون الدولي.Wالعام للعالقات العام للعالقات االقتصادية والتعاون الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
18 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 14 أبــريل ســنــة 2009

واHتضمن تعيـW السّيّد عمار عبـةq مديرا عاما للعالقات
االقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــيــــW بــــوزارة الــــشّـــؤون

qاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّـيّـد عـمـار عـبـةq اHـديـر
العـام للعالقـات االقتصـادية والتـعاون الدولـيqW اإلمضاء
في حدود صالحياتـهq باسم وزير الشـؤون اخلارجيةq على

القرارات الفردية والتنظيمية.
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- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
18 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 14 أبــريل ســنــة 2009

واHــتـــضـــمن تـــعــيـــW الـــسّــيّـــد كـــمــال حـــوحـــوq مــديـــرا عـــامــا
qللموارد بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّـــد كــــمـــال حــــوحـــوHــــاداHا
اHدير العـام للمواردq اإلمضـاء في حدود صالحياتهq باسم
وزيــر الـــشــؤون اخلــارجــيــةq عــلى األوامــر اخلــاصــة بــالــدفع
والـتحـويل وتـفويض االعـتمـادات ومـذكرات اHـوافقـة على
أوامـــر الـــصـــرف ووثـــائق اإلثــــبـــات اخلـــاصـــة بـــاHـــصـــاريف
وبـــــــيــــــــانــــــــات اإليـــــــرادات وعــــــــلـى الـــــــقــــــــرارات الـــــــفــــــــرديـــــــة

والتنظيمية.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 15 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ  في خ  في 15 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق اHــــوافق 8  يــــولــــيـــو  يــــولــــيـــو
ســنــة ســنــة q2009 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام لالتصال واإلعالم والتوثيق.العام لالتصال واإلعالم والتوثيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالشؤون اخلارجية

قــــرار قــــرار مــــؤرمــــؤرّخ  في خ  في 15  رجـب عـــام رجـب عـــام 1430 اHــــوافق اHــــوافق 8  يــــولــــيـــو  يــــولــــيـــو
ســنــة ســنــة q q2009 يــتــضــميــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للشؤون القانونية والقنصلية.العام للشؤون القانونية والقنصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
18 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 14 أبــريل ســنــة 2009

واHــتـضــمن تــعـيــW الــسّـيّــد جنـيـب سـنــوسيq مــديـرا عــامـا
لـــلـــشــــؤون الـــقـــانـــونــــيـــة والـــقــــنـــصـــلـــيــــة بـــوزارة الـــشّـــؤون

qاخلارجية
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الــسّـيّــد جنــيب ســنـوسيHـاداHا
اHدير الـعام للـشؤون القانـونية والـقنصلـيةq اإلمضاء في
حـــدود صالحــيــاتهq بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةq عــلى

القرارات الفردية والتنظيمية.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 15 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ  في خ  في 15 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1430 اHــــوافق اHــــوافق 8  يــــولــــيـــو  يــــولــــيـــو
ســنــة ســنــة q2009 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للموارد.العام للموارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية



- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 162 اHـؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHــوافـق 2 يــونــيــو ســنـــة
2008 واHـــــتــــضــــمّن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

qالشؤون اخلارجية
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
21 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 16 مــايــو ســنــة 2009

واHــتــضــمـن تــعـيــW الــسّــيّــد عــبــد اHــالك بــوفــنــوشq نــائب
qشرق العربي بوزارة الشّؤون اخلارجيةHمدير لبلدان ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــفــــــوّض إلى الــــــسّـــــيّــــــد عـــــبــــــد اHـــــالك
بوفـنـوشq نـائب مـديـر لـبـلـدان اHـشـرق الـعـربيq اإلمـضاء
في حدود صالحياتـهq باسم وزير الشـؤون اخلارجيةq على
اHـقـررات الـداخـلة في الـصالحـيـات الـتـنـظيـمـيـة Hـديـريته
الـفرعية واHعهـودة له بصفة قانـونيةq باستثـناء ما يتّخذ

في شكل قرار.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 15 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخّص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

qإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرّئــاسيّ اHـؤرّخ في
18 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 14 أبــريل ســنــة 2009

واHـتــضـمـن تـعـيــW الـسّــيّـد عــمـر بن شــهـيــدةq مـديــرا عـامـا
qلالتصال واإلعالم والتوثيق بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الــسّـيّــد عـمــر بن شـهــيـدةHـاداHا
اHــديــر الــعــام لالتــصــال واإلعالم والــتــوثــيقq اإلمــضــاء في
حـــدود صالحــيــاتهq بـــاسم وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــةq عــلى

القرارات الفردية والتنظيمية.

2 :  : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرســـمــــيـّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـّـــة

الشعـبيّة.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 15 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 8
يوليو سنة 2009.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار قــــرار مــــؤرمــــؤرّخ  في خ  في 15  رجـب عـــام رجـب عـــام 1430 اHــــوافق اHــــوافق 8  يــــولــــيـــو  يــــولــــيـــو
ســـنــة ســـنــة q q2009 يــتـــضــميــتـــضــمّن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى نــائبن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى نــائب

مدير بلدان اHشرق العربي.مدير بلدان اHشرق العربي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 51 16 رمضان عام  رمضان عام 1430 هـ هـ
6 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2009 م م
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