
  اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
  

  ١٩٥٤أيار /مايو ١٤اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الهاي، 
  إن األطراف السامية المتعاقدة 

العترافها أن الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خالل النزاعات المسـلحة األخيـرة،   
  التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مطرد نتيجة لتقدم تقنية الحرب،وأن األخطار 

والعتقادها أن األضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس التراث الثقـافي  
  الذي تملكه اإلنسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية،

تراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وأنه ينبغـي  والعتبارها أن في المحافظة على ال
  أن يكفل لهذا التراث حماية دولية،

وعلى هدي المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نـزاع مسـلح المقـررة فـي     
  ،١٩٣٥أبريل ) نيسان( ١٥وميثاق واشنطن المؤرخ  ١٩٠٧وعام  ١٨٩٩اتفاقيتي الهاي عام 

ه ينبغي، حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت السلم باتخاذ التـدابير  والعتبارها أن
  الالزمة، سواء أكانت وطنية أم دولية، 

  والعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية،
  :قد اتفقت على ما يأتي 

  
  الباب األول

  أحكام عامة بشأن الحماية
  المادة األولى

  الممتلكات الثقافيةتعريف 
  :يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه االتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي 

الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات األهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية )أ(
ن األثرية، ومجموعـات المبـاني   أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، و األماك

التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتـب واألشـياء   
األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واألثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتـب  

  .الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها
المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة  المباني)ب(

، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخـابئ المعـدة   "أ"في الفقرة 
  .في حالة نزاع مسلح" أ"لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 



" ب"و" أ"موعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة فـي الفقـرتين   المراكز التي تحتوي مج)ج(
  ".مراكز األبنية التذكارية"والتي يطلق عليها اسم 

  
  "٢"المادة 

  حماية الممتلكات الثقافية
  .تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب هذه االتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها

  
  "٣"المادة 
  ت الثقافيةوقاية الممتلكا

األطراف السامية المتعاقدة تتعهد باالستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنـة  
  .في أراضيها من األضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة

  
  "٤"المادة 

  احترام الممتلكات الثقافية
قدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضـيها أو  تتعهد األطراف السامية المتعا -١

أراضي األطراف السامية المتعاقدة األخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكـات أو  
الوسائل المخصصة لحمايتها أو األماكن المجاورة لها مباشرة ألغراض قد تعرضها للتدمير أو 

  .اعها عن أي عمل عدائي إزائهاالتلف في حالة نزاع مسلح، وبامتن
ال يجوز التخلي عن االلتزامات الواردة في الفقرة األولى من هذه المادة إال في الحـاالت   -٢

  .التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية
تتعهد األطراف السامية المتعاقدة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهـب أو تبديـد للممتلكـات     -٣

ن هذه األعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثـل تحـريم أي   الثقافية ووقايتها م
كما تتعهد بعدم االستيالء على ممتلكات ثقافية منقولة . عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات

  .كائنة في أراضي أي طرف سام متعاقد آخر
  .مية تمس الممتلكات الثقافيةتتعهد األطراف السامية المتعاقدة باالمتناع عن أية تدابير انتقا -٤
ال يجوز ألحد األطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من االلتزامات الواردة في هذه المـادة   -٥

المنصوص عليها في بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا األخير لم يتخذ التدابير الوقائية 
  المادة الثالث

  
  



  "٥"المادة 
  االحتالل

مية المتعاقدة التي تحتل كالً أو جزءاً مـن أراضـي أحـد األطـراف     على األطراف السا -١
السامية المتعاقدة األخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحـت  

  .االحتالل بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها
لمحافظة على ممتلكات ثقافيـة موجـودة علـى    إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة ل -٢

أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنيـة المختصـة   
اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر اسـتطاعتها اإلجـراءات الوقائيـة    

  .الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات
طرف من األطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة المقاومـة  على كل  -٣

كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤالء األعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام 
  .االتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية

  
  "٦"المادة 

  وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية
، وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية لتسـهيل التعـرف   "١٦"كام المادة يجوز، وفقاً ألح

  .عليها
  

  "٧"المادة 
  تدابير عسكرية

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، منذ وقت السلم، فـي اللـوائح والتعليمـات     -١
ت السلم على أن الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه االتفاقية، وأن تعمل منذ وق

تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح االحترام الواجب إزاء الثقافات والممتلكـات الثقافيـة   
  .لجميع الشعوب

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم، منذ وقت السلم، بإعداد أقسام أو أخصائيين أو  -٢
احترام الممتلكـات الثقافيـة   بإلحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على 

  .ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات
  

  
  



  الباب الثاني
  في الحماية الخاصة

  "٨"المادة 
  منح الحماية الخاصة

يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود مـن المخـابئ المخصصـة لحمايـة      -١
بنية التذكارية، والممتلكات الثقافية الثابتة األخـرى ذات  الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز األ

  :األهمية الكبرى بشرط 
  
أن تكون على مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري هـام يعتبـر   )أ(

نقطة حيوية، كمطار مثالً أو محطة إذاعة أو مصنع يعمل للدفاع الوطني أو ميناء أو محطـة  
  .أهمية أو طريق مواصالت هامللسكك الحديدية ذات 

  .أال تستعمل ألغراض حربية)ب(
  
يجوز أيضاً وضع مخبأ للممتلكات الثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه إذا  -٢

  .تم بناؤه بشكل ال يجعل من المحتمل أن تمسه القنابل
لمجـرد المـرور    إذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقالت قوات أو مواد حربية حتـى  -٣

اعتبر ذلك استعماالً ألغراض حربية، ويكون هذا المركز قد استخدم للغرض نفسه إذا تمت به 
  .أعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو بصناعة مواد حربية

 ال يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة إحدى الممتلكات الثقافيـة التـي   -٤
جاء ذكرها في الفقرة األولى استعماالً ألغراض حربية، وينطبق هذا أيضاً على وجود قـوات  

  .للشرطة مهمتها الطبيعية صيانة األمن العام
يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة األولى من  -٥

به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلـك   هذه المادة بجوار الهدف عسكري هام بالمعنى المقصود
تحت نظام الحماية الخاصة إذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور 
في حالة نشوب نزاع مسلح، وال سيما إذا كان الهدف ميناء أو محطة سكة حديـد أو مطـاراً،   

يل حركة المرور منـه منـذ   ويجب في هذه الحالة تنظيم تحو. وبتحويل كل حركة المرور منه
  .وقت السلم

السجل الـدولي للممتلكـات الثقافيـة    "تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في  -٦
وال يتم هذا التسجيل إال وفقاً ألحكام هـذه االتفاقيـة   ". الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة

  .وبالشروط المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية



  "٩" المادة
  حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظـام  
السـجل  "الحماية الخاصة بامتناعها عن أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها فـي  

عمال األماكن المجاورة لها مباشرةً ألغـراض حربيـة إال فـي    وعن استعمالها أو است" الدولي
  .الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة الثامنة

  
  "١٠"المادة 

  الشعار المميز و الرقابة
على الممتلكات " ١٦"يجب أثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 

نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، الثقافية الموضوعة تحت 
  .طبقاً ألحكام الالئحة التنفيذية

  
  "١١"المادة 

  رفع الحصانة
إذا خالف أحد األطراف السامية المتعاقدة االلتزامات المنصوص عليها في المادة التاسـعة   -١

طرف المعـادي غيـر مقيـد    نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح ال
غير أن للطرف األخيـر،  . بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة

  .كلما استطاع، أن ينذر مسبقاً الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول
ـ  -٢ انة عـن  ال يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة األولى من هذه المادة رفع الحص

ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة إال في حاالت استثنائية لمقتضـيات حربيـة   
وال يقرر وجود هذه الظروف إال رئيس هيئة حربية تعـادل  . قهرية طالما دامت هذه الظروف

في األهمية أو تفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما أمكن إلى الطرف المعادي 
  .نفيذه بمدة كافيةقبل ت

على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلن المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشـار   -٣
إليه في الالئحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان األسباب التي أدت إلـى  

  .رفع الحصانة
  

  
  



  الباب الثالث
  في نقل الممتلكات الثقافية

  "١٢"المادة 
  ام النقل تحت الحماية الخاصةنظ

١-  إذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل إقليم أو إلى إقليم آخر، فيجوز، بناء
على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن، أن يوضع تحت حمايـة خاصـة وفقـاً للشـروط     

  .المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية
الخاصة تحت اإلشراف ذي الطابع الدولي المنصـوص   يتم النقل الموضوع تحت الحماية -٢

  ".١٦"عليه في الالئحة التنفيذية، ويوضع الشعار الموضح في المادة 
تتعهد األطراف السامية المتعاقدة باالمتناع عن أي عمل عدائي نحو أي نقل يتم تحت نظام  -٣

  .الحماية الخاصة
  

  "١٣"المادة 
  النقل في الحاالت العاجلة

ى أحد األطراف المتعاقدة السامية أن سالمة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلهـا  إذا رأ -١
، كما قـد  "١٣"على عجل بحيث يستحيل االلتجاء إلى اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز أن يستعمل في النقل الشعار الموضح شـكله فـي   
. ورفض هـذا الطلـب  " ١٣"لبت الحصانة المنصوص عليها في المادة ، إال إذا ط"١٦"المادة 

وال يجوز بحـال مـن األحـوال    . ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرف المعادي بهذا النقل
  .وضع الشعار على نقل متجه إلى بلد آخر إن لم تمنح الحصانة صراحة

االحتياطات الالزمـة لحمايـة   تتعهد األطراف السامية المتعاقدة، بقدر استطاعتها، باتخاذ  -٢
عمليات النقل المبينة في الفقرة األولى من هذه المادة، والتي تحمل الشعار، من أيـة عمليـات   

  .عدائية موجهة ضدها
  "١٤"المادة 

  الحصانة ضد الحجز واالستيالء والغنيمة
  :يتمتع بالحصانة ضد الحجز واالستيالء والغنيمة ما يأتي  -١
  ".١٣"أو في المادة " ١٢"ية التي تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة الممتلكات الثقاف)أ(
  .وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها)ب(
  .ال تحد هذه المادة بأي شكل من األشكال من حق الزيارة والتفتيش -٢
  



  الباب الرابع
  الموظفون

  "١٥"المادة 
  الموظفون

قافية وفي حدود مقتضيات األمن العام، احترام الموظفين المكلفـين  يجب، لصالح الممتلكات الث
بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤالء في يد الطرف المعـادي باالسـتمرار فـي    

  .تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي
  

  الباب الخامس
  الشعار المميز

  "١٦"المادة 
  شعار االتفاقية

شعار االتفاقية عبارة عن درع مدبب من أسفل مكون من قطاعـات منفصـلة ذات لـون     -١
وهذا الدرع مكون من مربع أزرق اللون يحتل إحدى زواياه القسـم المـدبب   . (أزرق وأبيض

  ).األسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث أزرق اللون، وكالهما يحدد مثلثاً أبيضاً من كل جانب
، استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثـالث مـرات علـى    "١٧"يجوز، وفقاً لشروط المادة  -٢

  ).على أن يكون شعاراً واحداً موجهاً إلى أسفل. (شكل مثلث
  

  "١٧"المادة 
  استعمال الشعار

  :ال يجوز استعمال الشعار مكرراً ثالث مرات إال في الحاالت اآلتية  -١
  .الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية الثابتة)أ(
  ".١٣"و" ١٢"لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين )ب(
  .للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية)ج(
  :ال يجوز استعمال الشعار بمفرده إال في الحاالت اآلتية  -٢
  .التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصةللممتلكات الثقافية )أ(
  .لألشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً ألحكام الالئحة التنفيذية)ب(
  .للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية)ج(
  .لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في الالئحة التنفيذية)د(
  



حاالت لم تدرج في الفقرتين السـابقتين   ال يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في -٣
  .لهذه المادة، كما ال يجوز استعمال شعار مشابه للشعار المميز ألي غرض كان

ال يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون أن يوضع عليه أيضاً تصريح مـؤرخ   -٤
  .وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد

  
  الباب السادس

  اق تطبيق االتفاقيةفي نط
  "١٨"المادة 

  تطبيق االتفاقية
فيما عدا األحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه االتفاقية في حالة إعالن حرب  -١

أو عند نشوب أي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من األطراف السـامية المتعاقـدة وإن لـم    
  .تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب

االتفاقية أيضاً في جميع حاالت االحتالل الكلي أو الجزئي ألراضي أحد األطـراف   تطبق -٢
  .السامية المتعاقدة، وإن لم يصادف هذا االحتالل أية مقاومة حربية

األطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه االتفاقية فيما يختص بعالقاتها المتبادلة، بـالرغم   -٣
ولة لم تكن طرفاً فيها، كما أنها مرتبطة بها بالنسـبة للدولـة   من اشتباكها في نزاع مسلح مع د

  .األخيرة إذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه االتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها
  

  "١٩"المادة 
  النزاعات التي ليس لها طابع دولي

ـ     -١ امية في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضـي أحـد األطـراف الس
المتعاقدة، يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على األقل األحكـام الخاصـة بـاحترام    

  .الممتلكات الثقافية الواردة في هذه االتفاقية
على األطراف المتنازعة أن تحاول، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق باقي أحكام هذه االتفاقية  -٢

  .أو جزء منها
لتربية والعلوم والثقافة أن تعرض خدماتها علـى األطـراف   يجوز لمنظمة األمم المتحدة ل -٣

  .المتنازعة
  .ال يؤثر تطبيق األحكام السابقة على الوضع القانوني لألطراف المتنازعة -٤
  

  



  الباب السابع
  في تنفيذ االتفاقية

  "٢٠"المادة 
  الالئحة التنفيذية

  .تفاقية كيفية تطبيقهاتحدد الالئحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه اال
  "٢١"المادة 

  الدول الحامية
تطبق هذه االتفاقية والئحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح األطـراف  

  .المتنازعة
  "٢٢"المادة 

  إجراءات التوفيق
افية، تعرض الدول الحامية وساطتها في كافة الحاالت التي تراها في صالح الممتلكات الثق -١

وال سيما في حالة خالف بين األطراف المتنازعة في تطبيق أو تفسير أحكام هذه االتفاقيـة أو  
  .الئحتها التنفيذية

يجوز، لهذا الغرض، لكل من الدول الحامية، بناء على دعوة أحد األطراف المتنازعـة أو   -٢
ن تلقاء نفسها أن تقتـرح علـى   المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو م

األطراف المتنازعة أن يجتمع ممثلوها، وال سيما السلطات المختصة المكلفة بحماية الممتلكات 
وعلـى األطـراف   . الثقافية، وأن يكون اجتماعها على أرض محايدة وقـع االختيـار عليهـا   

ل الحاميـة علـى   وتقتـرح الـدو  . المتنازعة أن تتبع االقتراحات الموجهة إليها من االجتماع
األطراف المتنازعة أن ترأس هذا االجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايـدة أو يرشـحها   

  .المدير العام لهيئة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
  

  "٢٣"المادة 
  معاونة اليونسكو

ة للتربيـة  يجوز لألطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة التقنية من منظمة األمم المتحـد  -١
والعلوم والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو بشأن أية مشكلة أخرى ناجمـة عـن   

وتمنح المنظمـة معونتهـا فـي حـدود برنامجهـا      . تطبيق هذه االتفاقية أو الئحتها التنفيذية
  .وإمكانياتها

  .قتراحات في هذا الشأنللمنظمة أن تقدم لألطراف السامية المتعاقدة من تلقاء نفسها أية ا -٢
  



  
  "٢٤"المادة 

  االتفاقات الخاصة
لألطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة تـرى مـن األنسـب     -١

  .تسويتها على حدة
ال يجوز عقد اتفاق خاص من شأنه الحد من الحماية التي تكفلها هذه االتفاقية للممتلكـات   -٢

  .مكلفين بحمايتهاالثقافية للموظفين ال
  

  "٢٥"المادة 
  نشر االتفاقية

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه االتفاقية والئحتها التنفيذية على أوسع نطـاق  
وتتعهـد بصـفة خاصـة    . ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح

أمكن، حتـى يكـون جميـع سـكان     بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري والمدني إن 
األطراف السامية المتعاقدة على علم بمبادئها، وال سيما أفراد القـوات المسـلحة والموظفـون    

  .المكلفون بحماية الممتلكات الثقافية
  

  "٢٦"المادة 
  الترجمة و التقارير

  
لتنفيذية عـن  تتبادل األطراف السامية المتعاقدة الترجمات الرسمية لهذه االتفاقية والئحتها ا -١

  .طريق المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
وفضالً عن ذلك، تقدم األطراف السامية المتعاقدة إلى المدير العام، مرة على األقـل كـل    -٢

أربعة أعوام، تقريراً يشمل المعلومات التي تراها الئقة عن اإلجراءات التي اتخـذتها أو التـي   
و التي تنوي اتخاذها المصالح اإلدارية لكل منها، تطبيقـاً لهـذه االتفاقيـة والئحتهـا     أعدتها أ
  .التنفيذية

  
  
  
  
  



  "٢٧"المادة 
  االجتماعات

للمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، أن يـدعو بموافقـة المجلـس     -١
عليه أن يدعو إلى االجتمـاع إذا قـدم   التنفيذي إلى عقد اجتماع األطراف السامية المتعاقدة، و

  .خُمس األطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك
تكون مهمة االجتماع، مع عدم المساس بجميع االختصاصات األخرى التي نصت عليهـا   -٢

هذه االتفاقية أو الئحتها التنفيذية، بحث المشاكل المتعلقة بتطبيق االتفاقية والئحتهـا التنفيذيـة،   
  .صيات بهذا الشأنوتقديم تو

يجوز لالجتماع تعديل االتفاقية أو الئحتها التنفيذية، بشرط أن تكـون أغلبيـة األطـراف     -٣
  ".٣٩"السامية المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً ألحكام المادة 

  
  "٢٨"المادة 

  الجزاءات
ـ   -في نطاق تشريعاتها الجنائية-تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ  راءات كافـة اإلج

التي تكفل محاكمة األشخاص الذين يخالفون أحكام هذه االتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفهـا،  
  .وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم

  
  أحكام ختامية

  "٢٩"المادة 
  اللغات

والنصـوص   وضعت هذه االتفاقية باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسـية والروسـية،   -١
  .األربعة متساوية في الحجية

ستقوم منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأداء ترجمات في لغات مؤتمرها العام  -٢
  .الرسمية األخرى

  "٣٠"المادة 
  التوقيع

 ٣١وسـتظل مفتوحـة للتوقيـع حتـى      ١٩٥٤أيـار  /مـايو  ١٤تحمل هذه االتفاقية تـاريخ  
من جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة الحضور المؤتمر الذي  ١٩٥٤كانون األول /ديسمبر

  .١٩٥٤مايو /أيار ١٤إلى  ١٩٥٤أبريل /نيسان ٢١عقد في مدينة الهاي من 
  



  "٣١"المادة 
  التصديق

يصدق على هذه االتفاقية وفقاً لألوضاع الدستورية المرعية في كل من الـدول الموقعـة    -١
  .عليها

  .المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تودع وثائق التصديق لدى -٢
  

  "٣٢"المادة 
  االنضمام

ابتداء من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أن تنضم إليها كل الدول المشار إليها فـي  
ام والتي لم توقع على االتفاقية، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليها الدعوة لالنضـم " ٣٠"المادة 

ويتم االنضمام بإيداع . إليها من المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
  .وثائق االنضمام لدى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

  
  "٣٣"المادة 

  دخول االتفاقية حيز التنفيذ
ثة شهور من تاريخ إيداع وثائق التصـديق مـن   تصبح هذه االتفاقية نافذة بعد انقضاء ثال -١

  .خمس دول
وتصبح بعدئذ نافذة بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثالثة أشـهر مـن إيداعـه     -٢

  .وثائق التصديق أو االنضمام
يصبح للتصـديق أو لالنضـمام الـذي    " ١٩"و" ١٨"في الحاالت المشار إليها في المادتين  -٣

. أثره فوراً -سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو االحتالل-ف المتنازعة تودع وثائقه األطرا
" ٣٨"وعلى المدير العام، في هذه الحاالت، أن يقوم بإرسال اإلشعارات المشار إليها في المادة 

  .بأسرع وسيلة ممكنة
  

  "٣٤"المادة 
  تطبيق االتفاقية الفعلي

ند تاريخ دخولها حيز التنفيذ كافة اإلجـراءات  تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في االتفاقية ع -١
  .الالزمة لتطبيق هذه االتفاقية تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر

ويسري مدى الستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق االنضمام أو التصـديق بالنسـبة    -٢
  .التنفيذ للدول التي تودع وثائق االنضمام أو التصديق بعد تاريخ دخول االتفاقية حيز



  
  "٣٥"المادة 

  اتساع االتفاقية اإلقليمي
لكل من األطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه االتفاقية واالنضمام إليها أو في أي 
وقت بعد ذلك أن تعلن في إشعار ترسله إلى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 

على جميع األقاليم التي تتولى هذه الدولـة شـؤون عالقاتهـا     والثقافة أن هذه االتفاقية تسري
ويصبح هذا اإلشعار نافذاً بعد ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ     . الدولية أو على بعض هذه األقاليم

  .استالمه
  

  "٣٦"المادة 
  عالقة االتفاقية باالتفاقيات السابقة

الخاصة بقوانين ) ٤رقم (ي في نطاق العالقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية الها -١
المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر أثنـاء الحـرب   " ٩"وعادات الحرب البرية، واالتفاقية رقم 

) ١٩٠٧تشـرين األول  /أكتـوبر  ١٨أو اتفاقيـة   ١٨٩٩تموز /يولية ٢٩سواء كانت اتفاقية (
" ٩"لالتفاقيـة رقـم   والمرتبطة باالتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه األخيرة مكملـة  

كما سيحل الشعار المشـار  . المشار إليها أيضاً" ٤"المشار إليها ولالئحة المرفقة باالتفاقية رقم 
من االتفاقية الحالية محل الشعار المشار إليه فـي المـادة الخامسـة مـن     " ١٦"إليه في المادة 
ية الحالية والئحتها التنفيذيـة  ، وذلك في جميع الحاالت التي تنص عليها االتفاق"٩"االتفاقية رقم 

  .على استعمال هذا الشعار
 ١٥في نطاق العالقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثـاق واشـنطن المـؤرخ فـي      -٢

والخاص بحمايـة المؤسسـات الفنيـة والعلميـة والمبـاني التاريخيـة        ١٩٥٣أبريل /نيسان
الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هـذه  ، والمرتبطة باالتفاقية )Roerichوالمعروف باسم ميثاق (

من هذه االتفاقيـة  " ١٦"األخيرة مكملة لميثاق روريخ كما سيحل الشعار المشار إليه في المادة 
محل الراية الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة من الميثاق في الحاالت التي تنص فيها هـذه  

  .شعاراالتفاقية والئحتها التنفيذية على استعمال هذا ال
  
  "٣٧"المادة 

  إنهاء االتفاقية
لكل طرف سام متعاقد أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذه االتفاقية باألصالة عن نفسه أو باسم أي  -١

  .إقليم من األقاليم التي يتولى شؤون عالقاته الدولية



بيـة  يعلن هذا اإلنهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة األمم المتحـدة للتر  -٢
  .والعلوم والثقافة

على أنه إذا حدث . يصبح هذا اإلنهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استالم وثيقة اإلنهاء -٣
أن كانت الدولة التي أدانت إنهاء هذه االتفاقية مشـتبكة فـي نـزاع     -لدى انقضاء هذا العام-

عمليات الحربية وطالما لـم تـتم   مسلح، يظل نفاذ إعالن إنهاء هذه االتفاقية معلقاً حتى انتهاء ال
  .عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها األصلي

  
  "٣٨"المادة 

  اإلخطارات
على المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليهـا  

تصـديق واالنضـمام أو   وهيئة األمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق ال ٣٢و ٣٠في المادتين 
، وكذلك اإلخطـارات وإعالنـات اإلنهـاء    ٣٩و ٣٢و ٣١القبول المنصوص عليها في المواد 

  .٣٩و ٣٧و ٣٥المنصوص عليها في المواد 
  

  "٣٩"المادة 
  تعديل االتفاقية والئحتها التنفيذية

لكل طرف سام متعاقد أن يقترح إدخال تعديالت على هذه االتفاقية والئحتهـا التنفيذيـة،    -١
ويقدم كل اقتراح لتعديل االتفاقية إلى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

العـام أن  وعلى المـدير  . الذي يقوم بتبليغ نص االقتراح إلى كافة األطراف السامية المتعاقدة
  :يطلب منها في الوقت نفسه موافاته في ظرف أربعة أشهر 

  
  .برغبتها في دعوة مؤتمر لالنعقاد لبحث التعديل المقترح)أ(
  .أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر)ب(
  .أو برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر)ج(
  
طراف السامية المتعاقدة باإلجابات التي تصله تطبيقـاً  على المدير العام أن يخطر كافة األ -٢

  .للفقرة األولى من هذه المادة
فـي حالـة موافقـة كافـة     -على مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  -٣

من الفقرة األولى من هـذه  " ب"األطراف السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقاً للبند 
أن يرسل إخطاراً بذلك طبقاً للمـادة   -ة على إدخال تعديل على االتفاقية دون عقد مؤتمرالماد



ويصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكافة األطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يومـاً  ". ٣٨"
  .من تاريخ هذا اإلخطار

ر لبحث التعديل المقتـرح  على المدير العام أن يدعو األطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتم -٤
  .إذا قدم له ثلث األطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك

لن تصبح التعديالت التي أدخلت على االتفاقية أو على الئحتها التنفيذية حسب اإلجراءات  -٥
المبينة في الفقرة السابقة نافذة إال بعد أن تتم الموافقة عليها باإلجماع من األطـراف السـامية   

  .اقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من األطراف السامية المتعاقدةالمتع
  
تعبر األطراف السامية المتعاقدة عن قبولها للتعديالت التي أدخلت على االتفاقية أو الئحتها  -٦

ـ  ٥و ٤التنفيذية التي أقرها المؤتمر وفقاً ألحكام الفقرتين  ام بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير الع
  .لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

بعد نفاذ التعديالت التي أدخلت سواء علـى االتفاقيـة أو   -ال يجوز التصديق أو االنضمام  -٧
  .إال على النص المعدل لهذه االتفاقية أو الئحتها التنفيذية -الئحتها التنفيذية

  
  "٤٠"المادة 

  التسجيل
اق هيئة األمم المتحدة، تسجل هذه االتفاقية لدى األمانة العامة لهيئـة  من ميث" ١٠٢"وفقاً للمادة 

  .األمم المتحدة بناء على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
  

  .وإثباتاً لما تقدم وقع على هذه االتفاقية الموقعون أدناه المفوضون رسمياً من حكومته
  

في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمـة   ١٩٥٤أيار /مايو ١٤ة الهاي في حرر في مدين
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشـار  

  .ولهيئة األمم المتحدة ٣٢و ٣٠إليها في المادتين 
  
  
  
  
  
  



  
  الالئحة التنفيذية

  ةالتفاقية حماية الممتلكات الثقافي
  في حالة نزاع مسلح

  
   ١٩٥٤أيار / مايو ١٤الهاي، 

  
  الفصل األول
  في الرقابة
  )١(المــادة 

  القائمة الدولية للشخصيات
منذ دخول هذه االتفاقية فـي حيـز   -يعد المدير لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

المتعاقدة والتـي تراهـا كفيلـة     قائمة دولية بالشخصيات التي تعينها األطراف السامية -التنفيذ
ويعاد النظر بصفة دورية في هذه القائمـة بنـاء   . بالقيام بمهام الوكيل العام للممتلكات الثقافية

على اقتراح من مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وفقاً لطلبات األطراف 
  .السامية المتعاقدة

  
  )٢(المــادة 

  تنظيم الرقابة
مـن   ١٨على كل طرف سام متعاقد بمجرد اشتباكه في نزاع مسلح تطبق عليه أحكام المـادة  

  :االتفاقية 
وعليه إذا احتل أراض أخرى، أن . تعين ممثل للممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه) أ ( 

  .يعين ممثالً خاصاً للممتلكات الثقافية الموجودة عليها
طرف معاد لهذا الطرف السامي المتعاقد أن تعين مندوبين لـدى  على الدولة الحامية لكل ) ب(

  .هذا الطرف األخير طبقاً للمادة الثالثة اآلتية فيما بعد
يعين لدى هذا الطرف السامي المتعاقد وكيل عام على الممتلكات الثقافيـة طبقـاً للمـادة    ) ج (

  .الرابعة اآلتية فيما بعد
  
  
  



  )٣(المــادة 
  الحاميةتعيين مندوبي الدول 

بموافقـة  -تعين الدول الحامية مندوبيها ضمن أعضاء تمثيلها السياسي أو القنصلي أو تختارهم 
  .بين شخصيات أخرى -الطرف الذي سيباشرون أعمالهم لديه

  
  )٤(المــادة 

  تعيين الوكيل العام
لديـه   يتم اختيار الوكيل العام على الممتلكات الثقافية باالتفاق مع الطرف الـذي سيباشـر   -١

  .مهمته والدول الحامية لألطراف المعادية ضمن قائمة دولية تشمل أسماء الشخصيات البارزة
إذا لم تتفق األطراف خالل ثالثة أسابيع من تاريخ بدء المفاوضات الخاصة بهذه النقطـة،   -٢

 تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين وكيل عام، على أال يباشر مهمته إال بعد موافقـة 
  .الطرف الذي سيقوم لديه بمهمته

  
  )٥(المــادة 

  اختصاصات المندوبين
لمندوبي الدول الحامية إثبات حاالت خرق االتفاقية، ولهم أن يقوموا بالتحقيق، بموافقة الدولـة  
التي يباشرون مهمتهم لديها، في المالبسات التي أحاطت بخرق االتفاقية، كما لهم أن يتوسطوا 

وعلـيهم  . ية لوقف هذه المخالفات وإبالغ الوكيل العام، عند الضرورة، بهالدى السلطات المحل
  .أن يحيطوه علماً بنشاطهم

  
  )٦(المــادة 

  اختصاصات الوكيل العام
يتولى الوكيل العام للممتلكات الثقافية مع مندوب الطرف الذي يباشر لديـه مهمتـه ومـع     -١

  .ليه بشأن تطبيق أحكام االتفاقيةالمندوبين المختصين معالجة المسائل التي تعرض ع
  .وله سلطة اتخاذ القرارات والتعيين طبقاً لألحكام الواردة في هذه الالئحة -٢
وله الحق في أن يأمر، وذلك بموافقة الطرف الذي يباشر مهمته لديه، بإجراء تحقيـق أو   -٣

  .أن يباشره بنفسه
ية باالتصاالت التي يحكم بجدواها في وله أن يقوم لدى األطراف المتنازعة أو الدول الحام -٤

  .تطبيق االتفاقية



يتولى وضع التقارير الالزمة عن تطبيق االتفاقية وإبالغها إلى األطراف المختصة والدول  -٥
الحامية لها، ويودع صوراً منها لدى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

  .منها إال من الناحية التقنية فحسبالذي ال يجوز له االستفادة 
 ٢٢و ٢١في حالة عدم وجود دولة حامية، يقوم الوكيل العام باختصاصها طبقاً للمـادتين   -٦

  .من االتفاقية
  

  )٧(المــادة 
  المفتشون والخبراء

للوكيل العام على الممتلكات الثقافية أن يقترح على الدولة التي يباشر مهمته لديها الموافقة  -١
تعيين مفتش على الممتلكات الثقافية يقوم بمهمة محددة، إذا ارتأى ضرورة لـذلك وبنـاء    على

ولن يكون المفتش مسئوالً إال أمـام الوكيـل   . على طلب المندوبين المختصين وبعد استشارتهم
  .العام

 للوكيل العام والمندوبين والمفتشين االستعانة بخدمات الخبراء الذين توافق علـى تعييـنهم   -٢
  .الدول الوارد ذكرها في الفقرة السابقة

  
  )٨(المــادة 

  ممارسة مهمة الرقابة
ال يجوز بأي حال من األحوال للوكالء العامين على الممتلكات الثقافيـة أو لمنـدوبي الـدول    

وعليهم بصـفة خاصـة مراعـاة    . الحامية أو للمفتشين أو الخبراء الخروج عن حدود مهمتهم
مي المتعاقد الذي يباشرون لديه مهمتهم والنظر في كافة الظـروف  مقتضيات أمن الطرف السا

  .بما تقتضيه الحالة العسكرية طبقاً لما يوافيهم به ذلك الطرف السامي المتعاقد
  

  )٩(المــادة 
  نائب الدول الحامية

إذا حدث ولم ينتفع طرف في النزاع أو لم يعد ينتفع بنشاط دولة حامية جاز أن يطلـب إلـى   
يدة القيام بالمهام الملقاة على الدولة الحامية بشأن تعيين وكيل عام علـى الممتلكـات   دولة محا

وللوكيل العام المعين علـى  . الثقافية طبقاً لإلجراءات الواردة في المادة الرابعة المذكورة أعاله
مفتشين بالقيام باختصاصات مندوبي الـدول الحاميـة    -إذا اقتضى األمر-هذا النحو أن يكلف 

  .وارد ذكرها في هذه الالئحةال
  



  )١٠(المــادة 
  المصـــاريف

تكون أتعاب ومصاريف الوكيل العام على الممتلكات الثقافية والمفتشون والخبراء على عـاتق  
أما أتعاب ومصاريف مندوبي الـدول الحاميـة فتكـون    . الطرف الذي يباشرون لديه مهمتهم

  .ون بصيانة مصالحهاموضع اتفاق بين هذه الدولة والدول التي يقوم
  

  الفصل الثاني
  في الحماية الخاصة

  )١١(المــادة 
  المخابئ المرتجلة

إلى إنشـاء مخبـأ    -أثناء نزع مسلح-إذا اضطرت الظروف الطارئة طرفاً سامياً متعاقداً  -١
مرتجل، وشاء وضعه تحت نظام الحماية الخاصة فعلى هذا الطرف أن يخطر بـذلك الوكيـل   

  .مهمته لديه العام الذي يباشر
للوكيل العام أن يسمح لطرف سام متعاقد أن يضع على المخبأ المرتجل الشـعار المميـز    -٢

من االتفاقية إذا ما ارتأى أن الظروف وأهميـة الممتلكـات الثقافيـة     ١٦الموضح في المادة 
وراً وعلى الوكيل العام أن يخطر بقراره ف. الموضوعة في ذلك المخبأ تبرر اتخاذ هذا اإلجراء

ولكل من هؤالء أن يأمر في خالل ثالثـين يومـاً بسـحب    . مندوبي الدول الحامية المختصين
  .الشعار فوراً

بمجرد موافقة مندوبي الدول الحامية أو بعد انقضاء فترة الثالثين يوماً دون تعارض أحـد   -٣
المنصـوص  المندوبين المختصين، وإذا رأى الوكيل العام أن هذا المخبأ تتوفر فيه الشـروط  

عليها في المادة الثامنة من االتفاقية، فله أن يطلب من المدير العام لمنظمـة األمـم المتحـدة    
سجل الممتلكات الثقافية الموضـوعة تحـت   ((للتربية والعلوم والثقافة قيد المخبأ المرتجل في 

  )).الحماية الخاصة 
  

  )١٢(المــادة 
  حت الحماية الخاصةالسجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة ت

  )).سجل دولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة((ينشأ  -١
يشرف المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على هذا السجل، وعليه  -٢

  .قدةأن يسلم صوراً منه لكل من األمين العام لهيئة األمم المتحدة واألطراف السامية المتعا



ينقسم السجل إلى فصول، يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد وينقسم كل فصـل إلـى    -٣
. مخابئ، مراكز أبنية تذكارية، ممتلكات ثقافيـة ثابتـة أخـرى   : ثالث فقرات بالعناوين اآلتية 

  .ويحدد المدير العام محتويات كل فصل
  

  )١٣(المــادة 
  طلبات التسجيل

لمتعاقدة أن يطلب من المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية لكل من األطراف السامية ا -١
والعلوم والثقافة أن يقيد في السجل بعض المخابئ ومراكز األبنيـة التذكاريـة أو الممتلكـات    

وعلى هذا الطرف أن يوضح في طلبـه كافـة   . الثقافية الثابتة األخرى الموجودة على أراضيه
متلكات وأن يقرر أنها تستوفي الشروط الـواردة فـي المـادة    البيانات الخاصة بمكان هذه الم

  .الثامنة من االتفاقية
  .في حالة االحتالل يصبح للدولة المحتلة حق تقديم طلبات للتسجيل -٢
على المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يرسل فوراً صورة من  -٣

  .اف السامية المتعاقدةطلبات التسجيل إلى كل من األطر
  

  )١٤(المــادة 
  االعتراض

ألي طرف سام متعاقد أن يعترض على قيد ممتلك ثقافي بإخطار كتابي يوجهه إلى مـدير   -١
ويجب أن يصل هذا اإلخطار للمدير العـام  . عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

  .م صورة من طلب القيدفي ظرف أربعة أشهر من تاريخ إرسال المدير العا
  :يجب أن يكون ذلك االعتراض مسبباً وأال يراعي سوى األسباب اآلتية  -٢
  
  .إذا كان الممتلك ممتلكاً غير ثقافي) أ ( 
  .إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة الثامنة من االتفاقية) ب(
  
السـامية المتعاقـدة،   يرسل المدير العام فوراً صورة من خطاب االعتراض إلى األطراف  -٣

وله إذا اقتضى األمر أن يستشير اللجنة الدولية لآلثار واألماكن الفنيـة والتاريخيـة وأمـاكن    
الحفائر األثرية، وله أيضاً أن يستشير أية مؤسسة أو شخصية ذات خبرة، إذا رأى فـي ذلـك   

  .خيراً



اإلجراءات الالزمة لـدى   للمدير العام أو الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أن يتخذ -٤
  .األطراف السامية المتعاقدة المعترضة حتى تسحب اعتراضها

أن  -بعد أن طلب أثناء السلم قيد ممتلك ثقافي فـي السـجل  -إذا حدث لطرف سام متعاقد  -٥
دخل في نزاع مسلح قبل أن يتم القيد، فعلى المدير العام أن يقوم بقيد هذا الممتلك فـوراً فـي   

ؤقتة وذلك حتى يثبت أو يسحب أو يلغي كل اعتراض يمكـن أو كـان يمكـن    السجل بصفة م
  .تقديمه

إذا لم يخطر مدير عام منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة خالل ستة أشهر مـن   -٦
تاريخ وصول خطاب االعتراض بما يفيد بأن الطرف السامي المتعاقد الذي قدم االعتراض قد 

  .المتعاقد طالب القيد أن يلتجئ إلى التحكيم طبقاً ألحكام الفقرة التالية سحبه، فللطرف السامي
يجب تقديم طلب التحكيم خالل سنة على األكثر من تاريخ استالم المـدير العـام خطـاب     -٧

وإذا واجه طلب القيد أكثر من اعتـراض  . ولكل طرف في النزاع أن يعين حكماً. االعتراض
ويختار الحكمان حكمـاً رئيسـاً مـن    . تعين معاً حكماً واحداًواحد، فلألطراف المعترضة أن 

وإذا لم يتفق الحكمان على هذا . القائمة الدولية الوارد ذكرها في المادة األولى من هذه الالئحة
االختيار فلهما أن يطلبا من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الحكم الـرئيس الـذي يجـوز    

وتحـدد محكمـة التحكـيم بهـذا الوضـع اختصاصـاتها       . يةاختياره من خارج القائمة الدول
  .وقرارات هذه المحكمة غير قابلة لالستئناف. وإجراءاتها

 -عند نشوب نزاع يكون طرفـاً فيـه  -يجوز لكل من األطراف السامية المتعاقدة أن يعلن  -٨
يطـرح  وفي هـذه الحالـة   . عدم رغبته في تطبيق إجراءات التحكيم الواردة في الفقرة السابقة

وال يصدق علـى  . االعتراض على القيد بواسطة المدير العام على األطراف السامية المتعاقدة
ويـتم  . اعتراض إال بموافقة ثُلث األطراف السامية المتعاقدة التي اشـتركت فـي التصـويت   

بمقتضى السلطات المخولـة  -التصويت بالمراسلة، إال إذا رأى مدير عام منظمة األمم المتحدة 
وإذا اسـتقر  . ضرورة دعوة مؤتمر، وقرر دعوته لالجتمـاع  -من االتفاقية ٢٧المادة  له في

رأي المدير العام على أن يتم التصويت بالمراسلة، فعليه أن يدعو األطراف السامية المتعاقـدة  
  .إرسال تصويتها داخل مظاريف مغلقة خالل ستة أشهر من تاريخ إرسال الدعوة إليها

  
  )١٥(المــادة 

  ـــجيلالتس
يقيد المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في السجل بأرقام مسلسـلة   -١

كل الممتلكات الثقافية التي يطلب إليه تسجيلها، بشرط أال يصله خالل الفترة المقررة في الفقرة 
  .أي اعتراض على هذا القيد ١٤األولى من المادة 



 -١٤ودون اإلخالل باألحكام الواردة في الفقرة الخامسة للمـادة  -في حالة تقديم اعتراض  -٢
ال يقوم المدير العام بالقيد إال إذا سحب االعتراض أو لم يتم التصديق عليه طبقاً لما ورد فـي  

  .أو الفقرة الثامنة من المادة نفسها ١٤الفقرة السابعة للمادة 
يتخذ المدير العام إجراء القيد، بناء  ١١المادة في الحالة التي تطبق عليها الفقرة الثالثة من  -٣

  .على طلب الوكيل العام للممتلكات الثقافية
يرسل المدير العام إلى السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة وإلى األطراف السامية المتعاقدة  -٤
ادتين إلى كافة الدول األخرى الوارد ذكرها في الم -وبناء على طلب الطرف طالب التسجيل-

ويسري مفعـول هـذا   . من االتفاقية صورة طبق األصل من كل قيد يتم في السجل ٣٢و ٣٠
  .القيد بعد انقضاء ثالثين يوماً على إرسال هذه الصورة

  
  )١٦(المــادة 

  الشـــطب
للمدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يشطب قيد ممتلك ثقافي مـن   -١

  :لحاالت اآلتيةالسجل في ا
  
  .بناء على طلب الطرف السامي المتعاقد الذي يقع الممتلك الثقافي على أراضيه) أ ( 
في حالة إعالن الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد أنه أنهى عمل االتفاقية وبمجرد ) ب( 

  .نفاذ هذا اإلعالن
عندما يتم إثبـات   ١٤المادة في الحالة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من ) ج (

أو الفقرة الثامنة مـن   ١٤على اعتراض طرأ لإلجراءات الواردة في الفقرة السابعة من المادة 
  .المادة نفسها

يرسل المدير العام فوراً إلى األمين العام لهيئة األمم المتحدة وإلى كافة الدول التي أرسلت  -٢
ويسري مفعول هذا الشـطب  . يتم في السجلإليها صورة من القيد طبق األصل من كل شطب 
  .بعد انقضاء ثالثين يوماً على إرسال هذه الصورة

  الفصل الثالث
  في نقل الممتلكات الثقافية

  )١٧(المــادة 
  إجراءات الحصول على الحصانة

من االتفاقية إلى الوكيل العام على  ١٢يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة األولى من المادة  -١
ويجب أن يتضمن هذا الطلب األسباب التي يقوم عليها مـع تحديـد عـدد    . لكات الثقافيةالممت



وأهمية الممتلكات الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها إليه ووسـائل  
النقل والطريق الذي سيسلكه والتاريخ المحتمل إجراء النقل فيه، وكذلك كل المعلومات األخرى 

  .يدةالمف
أن النقل له ما يبرره، استشـار   -بعد استشارته من يراه أهالً لذلك-إذا رأى الوكيل العام  -٢

  .مندوبي الدول الحامية في إجراءات التنفيذ المقترحة لهذا النقل
يعين الوكيل العام مفتشاً أو أكثر يتأكدون من أن النقل ال يشـمل إال الممتلكـات الثقافيـة     -٣

ويرافق هذا المفـتش  . ، وأنه يتم بالكيفية المعتمدة، وأنه يحمل الشعار المميزالمبينة في الطلب
  .أو هؤالء المفتشون النقل حتى مكان الوصول

  
  

  )١٨(المــادة 
  النقل إلى الخارج

إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بلد آخر سـرت عليـه، عـالوة علـى     
  :الالئحة، األحكام اآلتية أيضاً من هذه  ١٧من االتفاقية و ١٢المادتين 

تكون الممتلكات الثقافية أثناء بقائها في أراضي دولة أخرى أمانـة لـدى هـذه الدولـة،     ) أ ( 
وتتولى هذه الدولة إحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على األقل عنايتها بممتلكاتها الثقافيـة  

  .التي تماثلها في األهمية
وتتم هذه اإلعادة في ظـرف  . ة تلك الممتلكات إال بعد انتهاء النزاعال تعيد الدولة المؤتمن) ب(

  .ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب به
تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقالتها المتوالية وخالل مدة بقائها في أراضي دولة أخرى ) ج (

نة أن تتصرف في مأمن من كافة إجراءات الحجز، وال يجوز للدولة المودعة أو للدولة المؤتم
أن تقوم الدولة المؤتمنـة، بموافقـة    -إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات-غير أنه يجوز . فيها

  .الدولة المودعة، بنقل هذه الممتلكات إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة
ـ ) د(  ها تقبـل  ى أراضـي يجب أن يذكر في طلب لحماية الخاصة أن الدولة التي سيتم النقل إل

  أحكام هذه المادة
  

  )١٩(المــادة 
  األراضي المحتلة

عندما ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر، ممتلكات ثقافية إلى جهة 
من هذه  ١٧أخرى تقع على هذه األراضي دون استطاعة اتباع اإلجراء الوارد ذكره في المادة 



نى الوارد في المادة الرابعة من هذه االتفاقية إذا قرر الوكيل الالئحة، فال يعتبر ذلك تبديداً بالمع
العام على الممتلكات الثقافية كتابة، بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة، أن الظروف قد 

  .اقتضت هذا النقل
  

  الفصل الرابع
  في الشعار المميز

  )٢٠(المــادة 
  وضع الشعار المميز

المميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات المختصة لكل طـرف  يترك اختيار وضع الشعار  -١
ويجوز وضعه على األعالم أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شئ مـا أو  . سام متعاقد

  .إيضاحه بأية وسيلة أخرى مجدية
على أنه عند نشوب نزاع مسلح يجب، ودون اإلضرار بمبدأ وضع الشعار بشـكل أتـم،    -٢

رؤيتها في النهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقـل  وضع الشعار بطريقة يسهل 
ويجب أن يكون الشعار مرئياً من البـر  . من االتفاقية ١٣و ١٢المختلفة المذكورة في المادتين 

على مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكاريـة موضـوع تحـت    ) أ(
الثقافية الثابتة األخرى الموضوعة تحـت الحمايـة    عند مدخل الممتلكات) ب(الحماية الخاصة 

  .الخاصة
  

  )٢١(المــادة 
  تحقيق هوية األشخاص

مـن   ١٧مـن المـادة   ) بند ب وبند ج ) ( ٢(يجوز لألشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة  -١
  .االتفاقية أن يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه

ء األشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة يحمل هؤال -٢
وتـزود البطاقـة   . على األقل االسم واللقب وتاريخ الميالد والرتبة أو الدرجة وصفة حاملهـا 

بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو االثنين معـاً، وكـذلك الخـتم الجـاف     
  .للسلطات المختصة

طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النمـوذج المرفـق بهـذه     يضع كل -٣
وتعد كل . وتتبادل األطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه. الالئحة على سبيل المثال

  .بطاقة، إن أمكن، من نسختين على األقل تحفظ إحداهما الدولة التي منحتها



كورين أعاله، إال لسبب مشروع، سـواء مـن بطـاقتهم    ال يجوز حرمان األشخاص المذ -٤
  .الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم

  
  

  وجه البطاقة
  الفصل الثالث

  في نقل الممتلكات الثقافية
  )١٧(المــادة 

  إجراءات الحصول على الحصانة
م على من االتفاقية إلى الوكيل العا ١٢يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة األولى من المادة  -١

ويجب أن يتضمن هذا الطلب األسباب التي يقوم عليها مـع تحديـد عـدد    . الممتلكات الثقافية
وأهمية الممتلكات الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها إليه ووسـائل  

األخرى النقل والطريق الذي سيسلكه والتاريخ المحتمل إجراء النقل فيه، وكذلك كل المعلومات 
  .المفيدة

أن النقل له ما يبرره، استشـار   -بعد استشارته من يراه أهالً لذلك-إذا رأى الوكيل العام  -٢
  .مندوبي الدول الحامية في إجراءات التنفيذ المقترحة لهذا النقل

يعين الوكيل العام مفتشاً أو أكثر يتأكدون من أن النقل ال يشـمل إال الممتلكـات الثقافيـة     -٣
ويرافق هذا المفـتش  . نة في الطلب، وأنه يتم بالكيفية المعتمدة، وأنه يحمل الشعار المميزالمبي

  .أو هؤالء المفتشون النقل حتى مكان الوصول
  

  )١٨(المــادة 
  النقل إلى الخارج

إذا تم النقل لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بلد آخر سـرت عليـه، عـالوة علـى     
  :من هذه الالئحة، األحكام اآلتية أيضاً  ١٧من االتفاقية و ١٢المادتين 

تكون الممتلكات الثقافية أثناء بقائها في أراضي دولة أخرى أمانـة لـدى هـذه الدولـة،     ) أ ( 
وتتولى هذه الدولة إحاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على األقل عنايتها بممتلكاتها الثقافيـة  

  .التي تماثلها في األهمية
وتتم هذه اإلعادة في ظـرف  . لة المؤتمنة تلك الممتلكات إال بعد انتهاء النزاعال تعيد الدو) ب(

  .ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب به



تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقالتها المتوالية وخالل مدة بقائها في أراضي دولة أخرى ) ج (
ولة المؤتمنة أن تتصرف في مأمن من كافة إجراءات الحجز، وال يجوز للدولة المودعة أو للد

أن تقوم الدولة المؤتمنـة، بموافقـة    -إذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات-غير أنه يجوز . فيها
  .الدولة المودعة، بنقل هذه الممتلكات إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة

إلـى أراضـيها تقبـل     يجب أن يذكر في طلب لحماية الخاصة أن الدولة التي سيتم النقل) د( 
  .أحكام هذه المادة

  
  )١٩(المــادة 

  األراضي المحتلة
عندما ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر، ممتلكات ثقافية إلى جهة 

من هذه  ١٧أخرى تقع على هذه األراضي دون استطاعة اتباع اإلجراء الوارد ذكره في المادة 
ديداً بالمعنى الوارد في المادة الرابعة من هذه االتفاقية إذا قرر الوكيل الالئحة، فال يعتبر ذلك تب

العام على الممتلكات الثقافية كتابة، بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة، أن الظروف قد 
  .اقتضت هذا النقل

  
  الفصل الرابع

  في الشعار المميز
  )٢٠(المــادة 

  وضع الشعار المميز
وضع الشعار المميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات المختصة لكل طـرف  يترك اختيار  -١

ويجوز وضعه على األعالم أو حول السواعد، كما يجوز رسمه على شئ مـا أو  . سام متعاقد
  .إيضاحه بأية وسيلة أخرى مجدية

على أنه عند نشوب نزاع مسلح يجب، ودون اإلضرار بمبدأ وضع الشعار بشـكل أتـم،    -٢
طريقة يسهل رؤيتها في النهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقـل  وضع الشعار ب

ويجب أن يكون الشعار مرئياً من البـر  . من االتفاقية ١٣و ١٢المختلفة المذكورة في المادتين 
على مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكاريـة موضـوع تحـت    ) أ(

ل الممتلكات الثقافية الثابتة األخرى الموضوعة تحـت الحمايـة   عند مدخ) ب(الحماية الخاصة 
  .الخاصة

  
  



  )٢١(المــادة 
  تحقيق هوية األشخاص

مـن   ١٧مـن المـادة   ) بند ب وبند ج ) ( ٢(يجوز لألشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة  -١
  .االتفاقية أن يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه إليهم السلطات المختصة وتختمه

يحمل هؤالء األشخاص بطاقة شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة  -٢
وتـزود البطاقـة   . على األقل االسم واللقب وتاريخ الميالد والرتبة أو الدرجة وصفة حاملهـا 

بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته أو االثنين معـاً، وكـذلك الخـتم الجـاف     
  .ةللسلطات المختص

يضع كل طرف سام متعاقد نموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النمـوذج المرفـق بهـذه     -٣
وتعد كل . وتتبادل األطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه. الالئحة على سبيل المثال

  .بطاقة، إن أمكن، من نسختين على األقل تحفظ إحداهما الدولة التي منحتها
األشخاص المذكورين أعاله، إال لسبب مشروع، سـواء مـن بطـاقتهم    ال يجوز حرمان  -٤

  .الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم
  

  وجه البطاقة
  ظهر البطاقة

  
   
  
   
  
   
 


