
  بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
  

أيار /مايو ١٤، بروتوكول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الهاي
١٩٥٤  

  :اتفقت األطراف السامية المتعاقدة على ما يأتي 
-١-  
الثقافية الموجـودة علـي   يتعهد كل من األطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات  -١

ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التـي نصـت عليهـا    . األراضي التي يحتلها خالل نزاع مسلح
المادة األولى من االتفاقية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نـزاع مسـلح الموقعـة    

  .١٩٥٤أيار / مايو  ١٤بالهاي في 
اقدة بأن يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التـي  يتعهد كل من األطراف السامية المتع -٢

استوردت إلى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر عـن أيـة أراض واقعـة تحـت     
وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائياً عند االستيراد وإال فبنـاء علـى   . االحتالل

  . طلب السلطات المختصة لألراضي المذكورة
من األطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكـات   يتعهد كل -٣

الثقافية الموجودة على أراضيه إلى السلطات المختصة لألراضي التي كانت تحت االحتالل إذا 
وال يجوز بحـال مـن   . كانت هذه الممتلكات قد استوردت إليها بما يخالف مبدأ الفقرة األولى

  .تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرباألحوال حجز 
على الطرف السامي المتعاقد الذي يقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة  -٤

على األراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تسـليمها  
  .وفقاً ألحكام الفقرة السابقة

-٢-  
سامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتهـا مـن   إذا أودع أحد األطراف ال -٥

أخطار نزاع مسلح، فعلى هذا الطرف األخير أن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكـات  
  .المودعة إلى السلطات المختصة لألراضي التي وردت منها

-٣-  
اً للتوقيع عليـه حتـى   وسيظل مفتوح ١٩٥٣أيار / مايو  ١٤يحمل هذا البروتوكول تاريخ  -٦

من جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة لحضور المؤتمر  ١٩٥٤كانون األول / ديسمبر  ٣١
  .١٩٥٤أيار / مايو  ١٤إلى  ١٩٥٤أبريل / نيسان  ٢١الذي عقد في مدينة الهاي من 



يصدق على هذا البروتوكول وفقاً لإلجراءات الدستورية المعمول بها فـي كـل مـن    )أ (  -٧
  .ول الموقعة عليهالد
  .تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)ب(
ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول حيز التنفيذ يجوز أن تنضم إليه كل الدول المشار إليها  -٨

ا الـدعوة لالنضـمام   في الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه، وكذلك كل دولة أخرى توجه إليه
إليه من المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ويتم االنضمام بإيـداع  

  .وثائق االنضمام لدى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
بروتوكـول أو  ، عند توقيعهـا علـى هـذا ال   ٨و ٦يجوز للدول المشار إليها في الفقرتين  -٩

التصديق عليه أو االنضمام إليه، أن تعلن عدم ارتباطها بأحكام الجزء األول أو الجزء الثـاني  
  .منه
يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ إيـداع وثـائق   )أ (  -١٠

  .التصديق من خمس دول
  .بعد انقضاء ثالثة أشهر ويصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سام متعاقد)ب(
يصبح للتصديق أو لالنضمام الذي تـودع   ١٩و ١٨في الحاالت المشار إليها في المادتين )ج( 

  وثائقه األطراف المتنازعة 
وعلى المدير العام، فـي هـذه   . أثره فوراً -سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو االحتالل-

  .بأسرع وسيلة ممكنة ١٤إلشعارات المشار إليها في المادة الحاالت، أن يقوم بإرسال ا
كافـة اإلجـراءات   ) عند تاريخ نفاذه(تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في البروتوكول )أ (  -١١

  .الالزمة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر
وكول أو وثائق االنضـمام  تتخذ الدول األخرى التي تودع وثائق التصديق على هذا البروت)ب(

إليه بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة لتطبيقه تطبيقاً فعلياً في مـدى سـتة   
  .أشهر من تاريخ اإليداع

لكل من األطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقه لهذا البروتوكول أو انضمامه إليـه أو   -١٢
له إلى المدير العام لمنظمة األمم المتحـدة للتربيـة   في أي وقت بعد ذلك، أن يعلن في إشعار 

والعلوم والثقافة أن هذا البروتوكول يسري على جميع األقاليم التي تتولى هذه الدولـة شـئون   
عالقاتها الدولية أو على بعض هذه األقاليم، ويصبح هذا اإلشعار نافذاً بعد ثالثة أشـهر مـن   

  .تاريخ استالمه
طراف السامية المتعاقدة أن يعلن نقض هذا البروتوكول باألصالة لكل طرف من األ)أ (  -١٣

  .عن نفسه أو بالنيابة عن كل إقليم يتولى شئون عالقاته الدولية
  



يعلن هذا النقض في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة األمم المتحـدة للتربيـة   )ب(
  .والعلوم والثقافة

على أنه إذا حدث، . ضاء عام من تاريخ استالم وثيقة النقضيصبح هذا النقض نافذاً بعد انق)ج(
لدى انقضاء هذا العام، أن كانت الدولة التي أعلنت نقض هذا البروتوكول مشتبكة فـي نـزاع   
مسلح يظل نفاذ إعالن نقض هذا البروتوكول معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم 

  .إلى وطنها األصليعمليات إعادة الممتلكات الثقافية 
على المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشـار   -١٤

إليها في الفقرتين السادسة والثامنة وهيئة األمم المتحدة بما أودع لديه من وثـائق التصـديق،   
خطارات وإعالنـات  وكذلك اإل ١٥و ٨و ٧واالنضمام أو القبول المنصوص عليها في الفقرات 

  .١٣و ١٢النقض المنصوص عليها في الفقرتين 
يجوز تعديل هذا البروتوكول إذا طلب ذلك أكثـر مـن ثُلـث األطـراف السـامية      )أ (  -١٥

  .المتعاقدة
على المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يدعو إلى عقد مـؤتمر  )ب(

  .لهذا الغرض
لتعديالت التي تدخل على هذا البروتوكول نافذة إال بعد أن تتم الموافقة عليهـا  لن تصبح ا)ج (

باإلجماع من األطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كـل األطـراف   
  .السامية المتعاقدة

ع وثيقـة  بإيـدا ) ج(و) ب(يتم قبول التعديالت التي أقرها المؤتمر المشار إليه في الفقرتين )د (
  .رسمية لدى المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

فقـط   -بعد نفاذ التعديالت التي أدخلت على البروتوكـول –يجوز التصديق أو االنضمام )هـ(
  .على النص المعدل لهذا البروتوكول

لدى األمانة العامة لهيئة من ميثاق هيئة األمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول  ١٠٢وفقاً للمادة 
  .األمم المتحدة بناء على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
  .وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً كل من حكومته

حـدة باللغـات اإلنجليزيـة    مـن نسـخة وا   ١٩٥٤أيار / مايو ١٤صدر في مدينة الهاي في 
وتودع هذه النسـخة  . واألسبانية والفرنسية والروسية، والنصوص األربعة متساوية في الحجية

بمحفوظات منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم صورة رسمية منها لكل دولـة  
  .ولهيئة األمم المتحدة ٨و ٦من الدول المشار إليها في الفقرتين 

  
  


