
 اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

معاهدات   14-05-1954

  1954أيار /مايو 14الىاي في 
إف األطراؼ السامية المتعاقدة 

العترافيا أف الممتمكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خبلؿ النزاعات المسمحة األخيرة، وأف األخطار التي تتعرض ليا تمؾ 
في ازدياد مطرد نتيجة لتقدـ تقنية الحرب، الممتمكات 

والعتقادىا أف األضرار التي تمحؽ بممتمكات ثقافية يممكيا أي شعب كاف تمس التراث الثقافي الذي تممكو اإلنسانية جمعاء، 
فكؿ شعب يساىـ بنصيبو في الثقافة العالمية، 

شعوب العالـ وأنو ينبغي أف يكفؿ ليذا التراث حماية  والعتبارىا أف في المحافظة عمى التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع
دولية، 

وعاـ  1899وعمى ىدي المبادئ الخاصة بحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح المقررة في اتفاقيتي الىاي عاـ 
، 1935أبريؿ ( نيساف) 15وميثاؽ واشنطف المؤرخ  1907

مجدية، تنظيميا منذ وقت السمـ باتخاذ التدابير البلزمة، سواء أكانت وطنية  والعتبارىا أنو ينبغي، حتى تكوف ىذه الحماية
أـ دولية، 

والعتزاميا اتخاذ كؿ التدابير الممكنة لحماية الممتمكات الثقافية، 

: قد اتفقت عمى ما يأتي 

الباب األوؿ 

أحكاـ عامة بشأف الحماية 

المادة األولى 

تعريؼ الممتمكات الثقافية 

: تمكات الثقافية، بموجب ىذه االتفاقية، ميما كاف أصميا أو مالكيا ما يأتي يقصد مف المـ

الممتمكات المنقولة أو الثابتة ذات األىمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية أو الفنية منيا أو التاريخية، (أ)
ي تكتسب بتجمعيا قيمة تاريخية أو فنية، والتحؼ الفنية الديني منيا أو الدنيوي، و األماكف األثرية، ومجموعات المباني الت

والمخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واألثرية، وكذلؾ المجموعات العممية ومجموعات الكتب 
. اليامة و المحفوظات ومنسوخات الممتمكات السابؽ ذكرىا



، كالمتاحؼ " أ " لحماية وعرض الممتمكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعمية (ب)
" أ " ودور الكتب الكبرى ومخازف المحفوظات وكذلؾ المخابئ المعدة لوقاية الممتمكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة 

. في حالة نزاع مسمح

" والتي يطمؽ عمييا اسـ " ب " و " أ " الثقافية المبينة في الفقرتيف  المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة مف الممتمكات(ج)
" . مراكز األبنية التذكارية 

"  2" المادة 

حماية الممتمكات الثقافية 

. تشمؿ حماية الممتمكات الثقافية، بموجب ىذه االتفاقية، وقاية ىذه الممتمكات واحتراميا

"  3" المادة 

وقاية الممتمكات الثقافية 

طراؼ السامية المتعاقدة تتعيد باالستعداد منذ وقت السمـ، لوقاية الممتمكات الثقافية الكائنة في أراضييا مف األضرار التي األ
. قد تنجـ عف نزاع مسمح، باتخاذ التدابير التي تراىا مناسبة

"  4" المادة 

احتراـ الممتمكات الثقافية 

الممتمكات الثقافية الكائنة سواء في أراضييا أو أراض ي األطراؼ السامية تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة باحتراـ  -1
المتعاقدة األخرى، وذلؾ بامتناعيا عف استعماؿ ىذه الممتمكات أو الوسائؿ المخصصة لحمايتيا أو األماكف المجاورة ليا 

. عمؿ عدائي إزائيامباشرة ألغراض قد تعرضيا لمتدمير أو التمؼ في حالة نزاع مسمح، وبامتناعيا عف أي 

ال يجوز التخمي عف االلتزامات الواردة في الفقرة األولى مف ىذه المادة إال في الحاالت التي تستمزميا الضرورات  -2
. الحربية القيرية

اؿ تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة أيضًا بتحريـ أي سرقة أو نيب أو تبديد لمممتمكات الثقافية ووقايتيا مف ىذه األعـ -3
كما تتعيد بعدـ . ووقفيا عند المزوـ ميما كانت أساليبيا، وبالمثؿ تحريـ أي عمؿ تخريبي موجو ضد ىذه الممتمكات

. االستيبلء عمى ممتمكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي أي طرؼ ساـ متعاقد آخر

. متمكات الثقافيةتتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة باالمتناع عف أية تدابير انتقامية تمس الـ -4

ال يجوز ألحد األطراؼ السامية المتعاقدة أف يتحمؿ مف االلتزامات الواردة في ىذه المادة بالنسبة لطرؼ متعاقد آخر  -5
. بحجة أف ىذا األخير لـ يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عمييا في المادة الثالثة

"  5" المادة 



االحتبلؿ 

اقدة التي تحتؿ كبًل أو جزءًا مف أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة األخرى تعضيد جيود عمى األطراؼ السامية المتع -1
السمطات الوطنية المختصة في المناطؽ الواقعة تحت االحتبلؿ بقدر استطاعتيا في سبيؿ وقاية ممتمكاتيا الثقافية 

. والمحافظة عمييا

لى ممتمكات ثقافية موجودة عمى أراض محتمة منيت بأضرار نتيجة إذا اقتضت الظروؼ اتخاذ تدابير عاجمة لممحافظة ع -2
لعمميات حربية وتعذر عمى السمطات الوطنية المختصة اتخاذ مثؿ ىذه التدابير، فعمى الدولة المحتمة أف تتخذ بقدر 

. استطاعتيا اإلجراءات الوقائية الممحة، وذلؾ بالتعاوف الوثيؽ مع ىذه السمطات

طراؼ السامية المتعاقدة يعترؼ بحكومتو أعضاء حركة المقاومة كحكومتيـ الشرعية، أف يمفت عمى كؿ طرؼ مف األ -3
. بقدر المستطاع نظر ىؤالء األعضاء نحو وجوب مراعاة أحكاـ االتفاقية الخاصة باحتراـ الممتمكات الثقافية

"  6" المادة 

وضع شعار مميز عمى الممتمكات الثقافية 

. ، وضع شعار مميز عمى الممتمكات الثقافية لتسييؿ التعرؼ عمييا"  16" دة يجوز، وفقًا ألحكاـ الما

"  7" المادة 

تدابير عسكرية 

تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تدرج، منذ وقت السمـ، في الموائح والتعميمات الخاصة بقواتيا العسكرية أحكامًا  -1
السمـ عمى أف تغرس في أعضاء قواتيا المسمحة روح االحتراـ الواجب إزاء تكفؿ تطبيؽ ىذه االتفاقية، وأف تعمؿ منذ وقت 

. الثقافات والممتمكات الثقافية لجميع الشعوب

، منذ وقت السمـ، بإعداد أقساـ أو أخصائييف أو بإلحاقيـ في صفوؼ قواتيا  -2 تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تقـو
احتراـ الممتمكات الثقافية ومعاونة السمطات المدنية المسؤولة عف حماية ىذه المسمحة، وتكوف ميمتيـ السير عمى 

. الممتمكات

الباب الثاني 

في الحماية الخاصة 

"  8" المادة 

منح الحماية الخاصة 

يجوز أف يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود مف المخابئ المخصصة لحماية الممتمكات الثقافية المنقولة، ومراكز  -1
: بنية التذكارية، والممتمكات الثقافية الثابتة األخرى ذات األىمية الكبرى بشرط األ



أف تكوف عمى مسافة كافية مف أي مركز صناعي كبير أو أي مرمى عسكري ىاـ يعتبر نقطة حيوية، كمطار مثبًل أو (أ)
. مية أو طريؽ مواصبلت ىاـمحطة إذاعة أو مصنع يعمؿ لمدفاع الوطني أو ميناء أو محطة لمسكؾ الحديدية ذات أه

. أال تستعمؿ ألغراض حربية(ب)

يجوز أيضًا وضع مخبأ لمممتمكات الثقافية تحت نظاـ الحماية الخاصة ميما كاف موقعو إذا تـ بناؤه بشكؿ ال يجعؿ مف  -2
. المحتمؿ أف تمسو القنابؿ

جرد المرور اعتبر ذلؾ استعمااًل ألغراض حربية، إذا استخدـ مركز أبنية تذكارية في تنقبلت قوات أو مواد حربية حتى لـ -3
ويكوف ىذا المركز قد استخدـ لمغرض نفسو إذا تمت بو أعماؿ ليا صمة مباشرة بالعمميات الحربية أو بإقامة قوات حربية أو 

. بصناعة مواد حربية

ء ذكرىا في الفقرة األولى ال يعتبر وجود حراس مسمحيف وضعوا خصيصًا لحراسة إحدى الممتمكات الثقافية التي جا -4
. استعمااًل ألغراض حربية، وينطبؽ ىذا أيضًا عمى وجود قوات لمشرطة ميمتيا الطبيعية صيانة األمف العاـ

يجوز بالرغـ مف وقوع أحد الممتمكات الثقافية مف المنصوص عمييا في الفقرة األولى مف ىذه المادة بجوار اليدؼ  -5
في ىذه الفقرة وضع ىذا الممتمؾ تحت نظاـ الحماية الخاصة إذا ما تعيد الطرؼ السامي  عسكري ىاـ بالمعنى المقصود بو

المتعاقد بعدـ استعماؿ اليدؼ المذكور في حالة نشوب نزاع مسمح، وال سيما إذا كاف اليدؼ ميناء أو محطة سكة حديد أو 
. حركة المرور منو منذ وقت السمـويجب في ىذه الحالة تنظيـ تحويؿ . مطارًا، وبتحويؿ كؿ حركة المرور منو

السجؿ الدولي لمممتمكات الثقافية الموضوعة تحت نظاـ الحماية " تمنح الحماية الخاصة لمممتمكات الثقافية بقيدىا في  -6
. وال يتـ ىذا التسجيؿ إال وفقًا ألحكاـ ىذه االتفاقية وبالشروط المنصوص عمييا في البلئحة التنفيذية" . الخاصة 

"  9"  المادة

حصانة الممتمكات الثقافية الموضوعة تحت نظاـ الحماية الخاصة 

تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بأف تكفؿ حصانة الممتمكات الثقافية الموضوعة تحت نظاـ الحماية الخاصة بامتناعيا عف 
استعماؿ األماكف المجاورة ليا  وعف استعماليا أو" السجؿ الدولي " أي عمؿ عدائي نحو ىذه الممتمكات بمجرد قيدىا في 

. مباشرًة ألغراض حربية إال في الحاالت المنصوص عمييا في الفقرة الخامسة مف المادة الثامنة

"  10" المادة 

الشعار المميز و الرقابة 

عة تحت عمى الممتمكات الثقافية الموضو"  16" يجب أثناء قياـ نزاع مسمح وضع الشعار المميز الموضح شكمو في المادة 
. نظاـ الحماية الخاصة، والسماح بجعميا تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقًا ألحكاـ البلئحة التنفيذية

"  11" المادة 

رفع الحصانة 



إذا خالؼ أحد األطراؼ السامية المتعاقدة االلتزامات المنصوص عمييا في المادة التاسعة نحو ممتمؾ ثقافي موضوع  -1
أصبح الطرؼ المعادي غير مقيد بالتزامو بحص انة الممتمكات المذكورة طالما استمرت ىذه  تحت نظاـ الحماية الخاصة

. غير أف لمطرؼ األخير، كمما استطاع، أف ينذر مسبقًا الطرؼ المخالؼ بوضع حد ليذه المخالفة في أجؿ معقوؿ. المخالفة

رفع الحصانة عف ممتمؾ ثقافي موضوع تحت نظاـ  ال يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة األولى مف ىذه المادة -2
وال يقرر وجود ىذه الظروؼ إال . الحماية الخاصة إال في حاالت استثنائية لمقتضيات حربية قيرية طالما دامت ىذه الظروؼ

ادي قبؿ رئيس ىيئة حربية تعادؿ في األىمية أو تفوؽ فرقة عسكرية، ويبمغ قرار رفع الحصانة، كمما أمكف إلى الطرؼ المع
. تنفيذه بمدة كافية

عمى الطرؼ الذي يرفع الحصانة أف يعمف المشرؼ العاـ عمى الممتمكات الثقافية المشار إليو في البلئحة التنفيذية بقراره  -3
. كتابة وفي أقرب وقت ممكف، مع بياف األسباب التي أدت إلى رفع الحصانة

الباب الثالث 

في نقؿ الممتمكات الثقافية 

"  12 "المادة 

نظاـ النقؿ تحت الحماية الخاصة 

إذا تـ نقؿ قاصر عمى ممتمكات ثقافية، سواء في داخؿ إقميـ أو إلى إقميـ آخر، فيجوز، بناًء عمى طمب الطرؼ المتعاقد  -1
. صاحب الشأف، أف يوضع تحت حماية خاصة وفقًا لمشروط المنصوص عمييا في البلئحة التنفيذية

الحماية الخاصة تحت اإلشراؼ ذي الطابع الدولي المنصوص عميو في البلئحة التنفيذية،  يتـ النقؿ الموضوع تحت -2
" .  16" ويوضع الشعار الموضح في المادة 

. تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة باالمتناع عف أي عمؿ عدائي نحو أي نقؿ يتـ تحت نظاـ الحماية الخاصة -3

"  13" المادة 

لة النقؿ في الحاالت العاج

إذا رأى أحد األطراؼ المتعاقدة السامية أف سبلمة بعض الممتمكات الثقافية تتطمب نقميا عمى عجؿ بحيث يستحيؿ  -1
، كما قد تكوف الحاؿ لدى نشوب نزاع مسمح، فيجوز أف "  13" االلتجاء إلى اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة 
"  13" ، إال إذا طمبت الحصانة المنصوص عمييا في المادة "  16" يستعمؿ في النقؿ الشعار الموضح شكمو في المادة 

وال يجوز بحاؿ مف األحواؿ وضع الشعار . ويجب، بقدر المستطاع، إخطار الطرؼ المعادي بيذا النقؿ. ورفض ىذا الطمب
. عمى نقؿ متجو إلى بمد آخر إف ؿ ـ تمنح الحصانة صراحة

در استطاعتيا، باتخاذ االحتياطات البلزمة لحماية عمميات النقؿ المبينة في الفقرة تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة، بؽ -2
. األولى مف ىذه المادة، والتي تحمؿ الشعار، مف أية عمميات عدائية موجية ضدىا



"  14" المادة 

الحصانة ضد الحجز واالستيبلء والغنيمة 

: ي يتمتع بالحصانة ضد الحجز واالستيبلء والغنيمة ما يأت -1

" .  13" أو في المادة "  12" الممتمكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عمييا في المادة (أ)

. وسائؿ النقؿ المخصصة لنقؿ ىذه الممتمكات دوف غيرىا(ب)

. ال تحد ىذه المادة بأي شكؿ مف األشكاؿ مف حؽ الزيارة والتفتيش -2

الباب الرابع 

الموظفوف 

"  15" المادة 

ظفوف المو

يجب، لصالح الممتمكات الثقافية وفي حدود مقتضيات األمف العاـ، احتراـ الموظفيف المكمفيف بحماية ىذه الممتمكات 
والسماح لمف يقع مف ىؤالء في يد الطرؼ المعادي باالستمرار في تأدية واجبو إذا ما وقعت أيضًا الممتمكات المكمؼ 

. بحمايتيا في يد الطرؼ المعادي

امس الباب الخ

الشعار المميز 

"  16" المادة 

شعار االتفاقية 

وىذا الدرع مكوف . )شعار االتفاقية عبارة عف درع مدبب مف أسفؿ مكوف مف قطاعات منفصمة ذات لوف أزرؽ وأبيض -1
مف مربع أزرؽ الموف يحتؿ إحدى زواياه القسـ المدبب األسفؿ ويقع فوؽ ىذا المربع مثمث أزرؽ الموف، وكبلىما يحدد 

(. مثمثًا أبيضًا مف كؿ جانب

عمى أف يكوف . )، استعماؿ الشعار بمفرده أو مكررًا ثبلث مرات عمى شكؿ مثمث"  17" يجوز، وفقًا لشروط المادة  -2
(. شعارًا واحدًا موجيًا إلى أسفؿ

"  17" المادة 

استعماؿ الشعار 

: اآلتية ال يجوز استعماؿ الشعار مكررًا ثبلث مرات إال في الحاالت  -1



. لمممتمكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظاـ الحماية الخاصة(أ)

" .  13" و "  12" لنقؿ الممتمكات الثقافية وفقًا لمشروط الواردة في المادتيف (ب)

. لممخابئ المرتجمة، وفقًا لمشروط المنصوص عمييا في البلئحة التنفيذية(ج)

:  في الحاالت اآلتية ال يجوز استعماؿ الشعار بمفرده إال -2

. لمممتمكات الثقافية التي لـ توضع تحت نظاـ الحماية الخاصة(أ)

. لؤلشخاص المكمفيف بأعماؿ الرقابة وفقًا ألحكاـ البلئحة التنفيذية(ب)

. لمموظفيف المكمفيف بحماية ممتمكات ثقافية(ج)

. لبطاقات تحقيؽ الشخصية الوارد ذكرىا في البلئحة التنفيذية(د)

ال يجوز في حالة نزاع مسمح استعماؿ الشعار في حاالت لـ تدرج في الفقرتيف السابقتيف ليذه المادة، كما ال يجوز  -3
. استعماؿ شعار مشابو لمشعار المميز ألي غرض كاف

ال يجوز وضع الشعار عمى ممتمؾ ثقافي ثابت دوف أف يوضع عميو أيضًا تصريح مؤرخ وموقع عميو مف السمطة  -4
. لمطرؼ السامي المتعاقد المختصة

الباب السادس 

في نطاؽ تطبيؽ االتفاقية 

"  18" المادة 

تطبيؽ االتفاقية 

فيما عدا األحكاـ الواجب تنفيذىا منذ وقت السمـ تطبؽ ىذه االتفاقية في حالة إعبلف حرب أو عند نشوب أي نزاع  -1
ف لـ  . تعترؼ دولة أو أكثر بوجود حالة الحربمسمح بيف طرفيف أو أكثر مف األطراؼ السامية المتعاقدة وا 

ف لـ  -2 تطبؽ االتفاقية أيضًا في جميع حاالت االحتبلؿ الكمي أو الجزئي ألراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة، وا 
. يصادؼ ىذا االحتبلؿ أية مقاومة حربية

تبادلة، بالرغـ مف اشتباكيا في نزاع مسمح األطراؼ السامية المتعاقدة مرتبطة بيذه االتفاقية فيما يختص بعبلقاتيا الـ -3
مع دولة لـ تكف طرفًا فييا، كما أنيا مرتبطة بيا بالنسبة لمدولة األخيرة إذا ما أعمنت ىذه الدولة قبوليا أحكاـ ىذه االتفاقية 

. وطالما استمرت في تطبيقيا

"  19" المادة 

النزاعات التي ليس ليا طابع دولي 



س لو طابع دولي ينشب عمى أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة، يصبح عمى كؿ طرؼ في في حالة نزاع مسمح لي -1
. النزاع أف يطبؽ عمى األقؿ األحكاـ الخاصة باحتراـ الممتمكات الثقافية الواردة في ىذه االتفاقية

. ة أو جزء منياعمى األطراؼ المتنازعة أف تحاوؿ، بعقد اتفاقات خاصة، تطبيؽ باقي أحكاـ ىذه االتفاقي -2

. يجوز لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة أف تعرض خدماتيا عمى األطراؼ المتنازعة -3

. ال يؤثر تطبيؽ األحكاـ السابقة عمى الوضع القانوني لؤلطراؼ المتنازعة -4

الباب السابع 

في تنفيذ االتفاقية 

"  20" المادة 

البلئحة التنفيذية 

. التنفيذية التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ مف ىذه االتفاقية كيفية تطبيقياتحدد البلئحة 

"  21" المادة 

الدوؿ الحامية 

. تطبؽ ىذه االتفاقية والئحتيا التنفيذية بمعاونة الدوؿ الحامية المكمفة برعاية مصالح األطراؼ المتنازعة

"  22" المادة 

إجراءات التوفيؽ 

في كافة الحاالت التي تراىا في صالح الممتمكات الثقافية، وال سيما في حالة خبلؼ بيف تعرض الدوؿ الحامية وساطتيا  -1
. األطراؼ المتنازعة في تطبيؽ أو تفسير أحكاـ ىذه االتفاقية أو الئحتيا التنفيذية

منظمة األمـ يجوز، ليذا الغرض، لكؿ مف الدوؿ الحامية، بناًء عمى دعوة أحد األطراؼ المتنازعة أو المدير العاـ ؿ -2
المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة أو مف تمقاء نفسيا أف تقترح عمى األطراؼ المتنازعة أف يجتمع ممثموىا، وال سيما السمطات 

وعمى األطراؼ . المختصة المكمفة بحماية الممتمكات الثقافية، وأف يكوف اجتماعيا عمى أرض محايدة وقع االختيار عمييا
وتقترح الدوؿ الحامية عمى األطراؼ المتنازعة أف ترأس ىذا . االقتراحات الموجية إلييا مف االجتماعالمتنازعة أف تتبع 

. االجتماع شخصية تكوف تابعة لدولة محايدة أو يرشحيا المدير العاـ لييئة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة

"  23" المادة 

معاونة اليونسكو 



لمتعاقدة طمب المعونة التقنية مف منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة لتنظيـ وسائؿ يجوز لؤلطراؼ السامية ا -1
وتمنح المنظمة . حماية ممتمكاتيا الثقافية أو بشأف أية مشكمة أخرى ناجمة عف تطبيؽ ىذه االتفاقية أو الئحتيا التنفيذية

مكانياتيا . معونتيا في حدود برنامجيا وا 

. قدـ لؤلطراؼ السامية المتعاقدة مف تمقاء نفسيا أية اقتراحات في ىذا الشأفلممنظمة أف ت -2

"  24" المادة 

االتفاقات الخاصة 

. لؤلطراؼ السامية المتعاقدة أف تعقد اتفاقات خاصة تتعمؽ بأية مسألة ترى مف األنسب تسويتيا عمى حدة -1

كفميا ىذه االتفاقية لمممتمكات الثقافية لمموظفيف المكمفيف ال يجوز عقد اتفاؽ خاص مف شأنو الحد مف الحماية التي ت -2
. بحمايتيا

"  25" المادة 

نشر االتفاقية 

تتعيد األطراؼ السامية المتعاقدة بنشر نص ىذه االتفاقية والئحتيا التنفيذية عمى أوسع نطاؽ ممكف في أراضييا، سواء في 
بإدراج دراستيا في برامج التعميـ العسكري والمدني إف أمكف، حتى وتتعيد بصفة خاصة . وقت السمـ أو في حالة نزاع مسمح

يكوف جميع سكاف األطراؼ السامية المتعاقدة عمى عمـ بمبادئيا، وال سيما أفراد القوات المسمحة والموظفوف المكمفوف 
. بحماية الممتمكات الثقافية

"  26" المادة 

الترجمة و التقارير 

المتعاقدة الترجمات الرسمية ليذه االتفاقية والئحتيا التنفيذية عف طريؽ المدير العاـ لمنظمة تتبادؿ األطراؼ السامية  -1
. األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة

وفضبًل عف ذلؾ، تقدـ األطراؼ السامية المتعاقدة إلى المدير العاـ، مرة عمى األقؿ كؿ أربعة أعواـ، تقريرًا يشمؿ  -2
تراىا الئقة عف اإلجراءات التي اتخذتيا أو التي أعدتيا أو التي تنوي اتخاذىا المصالح اإلدارية لكؿ منيا، المعمومات التي 

. تطبيقًا ليذه االتفاقية والئحتيا التنفيذية

"  27" المادة 

االجتماعات 

لتنفيذي إلى عقد اجتماع لممدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة، أف يدعو بموافقة المجمس ا -1
. األطراؼ السامية المتعاقدة، وعميو أف يدعو إلى االجتماع إذا قدـ ُخمس األطراؼ السامية المتعاقدة طمبًا بذلؾ



تكوف ميمة االجتماع، مع عدـ المساس بجميع االختصاصات األخرى التي نصت عمييا ىذه االتفاقية أو الئحتيا  -2
. عمقة بتطبيؽ االتفاقية والئحتيا التنفيذية، وتقديـ توصيات بيذا الشأفالتنفيذية، بحث المشاكؿ المت

يجوز لبلجتماع تعديؿ االتفاقية أو الئحتيا التنفيذية، بشرط أف تكوف أغمبية األطراؼ السامية المتعاقدة ممثمة فيو  -3
" .  39" وطبقًا ألحكاـ المادة 

"  28" المادة 

الجزاءات 

كافة اإلجراءات التي تكفؿ محاكمة األشخاص  -في نطاؽ تشريعاتيا الجنائية-متعاقدة بأف تتخذ تتعيد األطراؼ السامية اؿ
الذيف يخالفوف أحكاـ ىذه االتفاقية أو الذيف يأمروف بما يخالفيا، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عمييـ ميما كانت 

. جنسياتيـ

أحكاـ ختامية 

"  29" المادة 

المغات 

. تفاقية بالمغات اإلنجميزية واإلسبانية والفرنسية والروسية، والنصوص األربعة متساوية في الحجيةوضعت ىذه اال -1

. ستقوـ منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة بأداء ترجمات في لغات مؤتمرىا العاـ الرسمية األخرى -2

"  30" المادة 

التوقيع 

مف جميع  1954كانوف األوؿ /ديسمبر 31وستظؿ مفتوحة لمتوقيع حتى  1954 أيار/مايو 14تحمؿ ىذه االتفاقية تاريخ 
 14إلى  1954أبريؿ /نيساف 21الدوؿ التي وجيت إلييا الدعوة الحضور المؤتمر الذي عقد في مدينة الىاي مف 

. 1954مايو /أيار

"  31" المادة 

التصديؽ 

. عية في كؿ مف الدوؿ الموقعة عمييايصدؽ عمى ىذه االتفاقية وفقًا لؤلوضاع الدستورية المر -1

. تودع وثائؽ التصديؽ لدى المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة -2

"  32" المادة 

االنضماـ 



وقع والتي لـ ت"  30" ابتداًء مف تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز التنفيذ، يجوز أف تنضـ إلييا كؿ الدوؿ المشار إلييا في المادة 
عمى االتفاقية، وكذلؾ كؿ دولة أخرى توجو إلييا الدعوة لبلنضماـ إلييا مف المجمس التنفيذي لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية 

. ويتـ االنضماـ بإيداع وثائؽ االنضماـ لدى المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة. والعمـو والثقافة

"  33" المادة 

االتفاقية حيز التنفيذ دخوؿ 

. تصبح ىذه االتفاقية نافذة بعد انقضاء ثبلثة شيور مف تاريخ إيداع وثائؽ التصديؽ مف خمس دوؿ -1

. وتصبح بعدئٍذ نافذة بالنسبة لكؿ طرؼ ساـ متعاقد بعد انقضاء ثبلثة أشير مف إيداعو وثائؽ التصديؽ أو االنضماـ -2

يصبح لمتصديؽ أو لبلنضماـ الذي تودع وثائقو األطراؼ "  19" و "  18" المادتيف في الحاالت المشار إلييا في  -3
وعمى المدير العاـ، في ىذه الحاالت، أف يقـو بإرساؿ . أثره فوراً  -سواء قبؿ أو بعد العمميات الحربية أو االحتبلؿ-المتنازعة 

. بأسرع وسيمة ممكنة"  38" اإلشعارات المشار إلييا في المادة 

"  34" ادة الـ

تطبيؽ االتفاقية الفعمي 

تتخذ كؿ دولة أصبحت طرفًا في االتفاقية عند تاريخ دخوليا حيز التنفيذ كافة اإلجراءات البلزمة لتطبيؽ ىذه االتفاقية  -1
. تطبيقًا فعميًا في مدى ستة أشير

لنسبة لمدوؿ التي تودع وثائؽ ويسري مدى الستة أشير اعتبارًا مف تاريخ إيداع وثائؽ االنضماـ أو التصديؽ با -2
. االنضماـ أو التصديؽ بعد تاريخ دخوؿ االتفاقية حيز التنفيذ

"  35" المادة 

اتساع االتفاقية اإلقميمي 

لكؿ مف األطراؼ السامية المتعاقدة، عند تصديقيا عمى ىذه االتفاقية واالنضماـ إلييا أو في أي وقت بعد ذلؾ أف تعمف في 
دير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة أف ىذه االتفاقية تسري عمى جميع األقاليـ التي إشعار ترسمو إلى الـ

ويصبح ىذا اإلشعار نافذًا بعد ثبلثة أشير مف تاريخ . تتولى ىذه الدولة شؤوف عبلقاتيا الدولية أو عمى بعض ىذه األقاليـ
. استبلمو

"  36" المادة 

تفاقيات السابقة عبلقة االتفاقية باال

الخاصة بقوانيف وعادات الحرب البرية، ( 4رقـ )في نطاؽ العبلقات بيف الدوؿ المرتبطة مف ناحية باتفاقية الىاي  -1
أو  1899تموز /يولية 29سواء كانت اتفاقية )المتعمقة بالضرب بالقنابؿ مف البحر أثناء الحرب "  9" واالتفاقية رقـ 



والمرتبطة باالتفاقية الحالية مف ناحية أخرى، تعتبر ىذه األخيرة مكممة لبلتفاقية ( 1907األوؿ تشريف /أكتوبر 18اتفاقية 
" كما سيحؿ الشعار المشار إليو في المادة . المشار إلييا أيضاً "  4" المشار إلييا ولبلئحة المرفقة باالتفاقية رقـ "  9" رقـ 
، وذلؾ في جميع الحاالت "  9" يو في المادة الخامسة مف االتفاقية رقـ مف االتفاقية الحالية محؿ الشعار المشار إؿ"  16

. التي تنص عمييا االتفاقية الحالية والئحتيا التنفيذية عمى استعماؿ ىذا الشعار

والخاص  1953أبريؿ /نيساف 15في نطاؽ العبلقات بيف الدوؿ المرتبطة مف ناحية بميثاؽ واشنطف المؤرخ في  -2
، والمرتبطة باالتفاقية الحالية (Roerichوالمعروؼ باسـ ميثاؽ )بحماية المؤسسات الفنية والعممية والمباني التاريخية 

مف ىذه "  16" روريخ كما سيحؿ الشعار المشار إليو في المادة مف ناحية أخرى، تعتبر ىذه األخيرة مكممة لميثاؽ 
االتفاقية محؿ الراية الخاصة المشار إلييا في المادة الثالثة مف الميثاؽ في الحاالت التي تنص فييا ىذه االتفاقية والئحتيا 

. التنفيذية عمى استعماؿ ىذا الشعار

"  37" المادة 

إنياء االتفاقية 

تعاقد أف يعمف إنياء ارتباطو بيذه االتفاقية باألصالة عف نفسو أو باسـ أي إقميـ مف األقاليـ التي لكؿ طرؼ ساـ ـ -1
. يتولى شؤوف عبلقاتو الدولية

. يعمف ىذا اإلنياء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة -2

 -لدى انقضاء ىذا العاـ-عمى أنو إذا حدث . د انقضاء عاـ مف تاريخ استبلـ وثيقة اإلنياءيصبح ىذا اإلنياء نافذًا بع -3
أف كانت الدولة التي أدانت إنياء ىذه االتفاقية مشتبكة في نزاع مسمح، يظؿ نفاذ إعبلف إنياء ىذه االتفاقية معمقًا حتى 

. الثقافية إلى وطنيا األصمي انتياء العمميات الحربية وطالما لـ تتـ عمميات إعادة الممتمكات

"  38" المادة 

اإلخطارات 

وىيئة  32و 30عمى المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة أف يخطر الدوؿ المشار إلييا في المادتيف 
، وكذلؾ 39و 32و 31األمـ المتحدة بما أودع لديو مف وثائؽ التصديؽ واالنضماـ أو القبوؿ المنصوص عمييا في المواد 

عبلنات اإلنياء المنصوص عمييا في المواد  . 39و 37و 35اإلخطارات وا 

"  39" المادة 

تعديؿ االتفاقية والئحتيا التنفيذية 

لكؿ طرؼ ساـ متعاقد أف يقترح إدخاؿ تعديبلت عمى ىذه االتفاقية والئحتيا التنفيذية، ويقدـ كؿ اقتراح لتعديؿ االتفاقية  -1
العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة الذي يقـو بتبميغ نص االقتراح إلى كافة األطراؼ السامية  إلى المدير
: وعمى المدير العاـ أف يطمب منيا في الوقت نفسو موافاتو في ظرؼ أربعة أشير . المتعاقدة



. برغبتيا في دعوة مؤتمر لبلنعقاد لبحث التعديؿ المقترح(أ)

. بموافقتيا عمى قبوؿ التعديؿ المقترح دوف عقد مؤتمرأو (ب)

. أو برفضيا التعديؿ المقترح دوف دعوة مؤتمر(ج)

. عمى المدير العاـ أف يخطر كافة األطراؼ السامية المتعاقدة باإلجابات التي تصمو تطبيقًا لمفقرة األولى مف ىذه المادة -2

في حالة موافقة كافة األطراؼ السامية المتعاقدة في -العمـو والثقافة عمى مدير عاـ منظمة األمـ المتحدة لمتربية و -3
 -مف الفقرة األولى مف ىذه المادة عمى إدخاؿ تعديؿ عمى االتفاقية دوف عقد مؤتمر" ب " المدة المقررة لذلؾ وطبقًا لمبند 

ة األطراؼ السامية المتعاقدة بعد انقضاء ويصبح التعديؿ نافذًا بالنسبة لكاؼ" .  38" أف يرسؿ إخطارًا بذلؾ طبقًا لممادة 
. تسعيف يومًا مف تاريخ ىذا اإلخطار

عمى المدير العاـ أف يدعو األطراؼ السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديؿ المقترح إذا قدـ لو ثمث األطراؼ  -4
. السامية المتعاقدة طمبًا بذلؾ

ة أو عمى الئحتيا التنفيذية حسب اإلجراءات المبينة في الفقرة السابقة لف تصبح التعديبلت التي أدخمت عمى االتفاقي -5
نافذة إال بعد أف تتـ الموافقة عمييا باإلجماع مف األطراؼ السامية المتعاقدة الممثمة في المؤتمر وبعد قبوليا مف كؿ طرؼ 

. مف األطراؼ السامية المتعاقدة

لمتعديبلت التي أدخمت عمى االتفاقية أو الئحتيا التنفيذية التي أقرىا  تعبر األط راؼ السامية المتعاقدة عف قبوليا -6
. بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة 5و 4المؤتمر وفقًا ألحكاـ الفقرتيف 

إال عمى  -االتفاقية أو الئحتيا التنفيذية بعد نفاذ التعديبلت التي أدخمت سواء عمى-ال يجوز التصديؽ أو االنضماـ  -7
. النص المعدؿ ليذه االتفاقية أو الئحتيا التنفيذية

"  40" المادة 

التسجيؿ 

مف ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة، تسجؿ ىذه االتفاقية لدى األمانة العامة لييئة األمـ المتحدة بناًء عمى "  102" وفقًا لممادة 
. ظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافةطمب يقدمو المدير العاـ لمف

ثباتًا لما تقدـ وقع عمى ىذه االتفاقية الموقعوف أدناه المفوضوف رسميًا مف حكومتو . وا 

في نسخة واحدة تودع في محفوظات منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ  1954أيار /مايو 14حرر في مدينة الىاي في 
. ولييئة األمـ المتحدة 32و 30ية منيا لكؿ دولة مف الدوؿ المشار إلييا في المادتيف والثقافة، وتسمـ صورة رسـ

البلئحة التنفيذية التفاقية حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح 
  1954أيار / مايو 14الىاي، 



الفصؿ األوؿ 

في الرقابة 

( 1)المػػادة 

القائمة الدولية لمشخصيات 

قائمة دولية  -منذ دخوؿ ىذه االتفاقية في حيز التنفيذ-األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة يعد المدير لمنظمة 
ويعاد . بالشخصيات التي تعينيا األطراؼ السامية المتعاقدة والتي تراىا كفيمة بالقياـ بمياـ الوكيؿ العاـ لمممتمكات الثقافية

اح مف مدير عاـ منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة، وفقًا النظر بصفة دورية في ىذه القائمة بناًء عمى اقتر
. لطمبات األطراؼ السامية المتعاقدة

( 2)المػػادة 

تنظيـ الرقابة 

: مف االتفاقية  18عمى كؿ طرؼ ساـ متعاقد بمجرد اشتباكو في نزاع مسمح تطبؽ عميو أحكاـ المادة 

وعميو إذا احتؿ أراض أخرى، أف يعيف ممثبًل خاصًا لمممتمكات . وجودة عمى أراضيوتعيف ممثؿ لمممتمكات الثقافية الـ( أ ) 
. الثقافية الموجودة عمييا

عمى الدولة الحامية لكؿ طرؼ معاد ليذا الطرؼ السامي المتعاقد أف تعيف مندوبيف لدى ىذا الطرؼ األخير طبقًا لممادة ( ب)
. الثالثة اآلتية فيما بعد

. الطرؼ السامي المتعاقد وكيؿ عاـ عمى الممتمكات الثقافية طبقًا لممادة الرابعة اآلتية فيما بعديعيف لدى ىذا ( ج )

( 3)المػػادة 

تعييف مندوبي الدوؿ الحامية 

بموافقة الطرؼ الذي سيباشروف -تعيف الدوؿ الحامية مندوبييا ضمف أعضاء تمثيميا السياسي أو القنصمي أو تختارىـ 
. خصيات أخرىبيف ش -أعماليـ لديو

( 4)المػػادة 

تعييف الوكيؿ العاـ 

يتـ اختيار الوكيؿ العاـ عمى الممتمكات الثقافية باالتفاؽ مع الطرؼ الذي سيباشر لديو ميمتو والدوؿ الحامية لؤلطراؼ  -1
. المعادية ضمف قائمة دولية تشمؿ أسماء الشخصيات البارزة

تاريخ بدء المفاوضات الخاصة بيذه النقطة، تطمب مف رئيس محكمة العدؿ إذا لـ تتفؽ األطراؼ خبلؿ ثبلثة أسابيع مف  -2
. الدولية تعييف وكيؿ عاـ، عمى أال يباشر ميمتو إال بعد موافقة الطرؼ الذي سيقوـ لديو بميمتو



( 5)المػػادة 

اختصاصات المندوبيف 

يؽ، بموافقة الدولة التي يباشروف ميمتيـ لمندوبي الدوؿ الحامية إثبات حاالت خرؽ االتفاقية، وليـ أف يقوموا بالتحؽ
ببلغ  لدييا، في المبلبسات التي أحاطت بخرؽ االتفاقية، كما ليـ أف يتوسطوا لدى السمطات المحمية لوقؼ ىذه المخالفات وا 

. وعمييـ أف يحيطوه عممًا بنشاطيـ. الوكيؿ العاـ، عند الضرورة، بيا

( 6)المػػادة 

اختصاصات الوكيؿ العاـ 

لى الوكيؿ العاـ لمممتمكات الثقافية مع مندوب الطرؼ الذي يباشر لديو ميمتو ومع المندوبيف المختصيف معالجة يتو -1
. المسائؿ التي تعرض عميو بشأف تطبيؽ أحكاـ االتفاقية

. ولو سمطة اتخاذ القرارات والتعييف طبقًا لؤلحكاـ الواردة في ىذه البلئحة -2

. بموافقة الطرؼ الذي يباشر ميمتو لديو، بإجراء تحقيؽ أو أف يباشره بنفسوولو الحؽ في أف يأمر، وذلؾ  -3

. ولو أف يقوـ لدى األطراؼ المتنازعة أو الدوؿ الحامية باالتصاالت التي يحكـ بجدواىا في تطبيؽ االتفاقية -4

ببلغيا إلى األطراؼ المختصة والدو -5 ؿ الحامية ليا، ويودع صورًا يتولى وضع التقارير البلزمة عف تطبيؽ االتفاقية وا 
منيا لدى المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة الذي ال يجوز لو االستفادة منيا إال مف الناحية التقنية 

. فحسب

. مف االتفاقية 22و 21في حالة عدـ وجود دولة حامية، يقـو الوكيؿ العاـ باختصاصيا طبقًا لممادتيف  -6

( 7)ادة المػػ

المفتشوف والخبراء 

لموكيؿ العاـ عمى الممتمكات الثقافية أف يقترح عمى الدولة التي يباشر ميمتو لدييا الموافقة عمى تعييف مفتش عمى  -1
ولف . الممتمكات الثقافية يقـو بميمة محددة، إذا ارتأى ضرورة لذلؾ وبناًء عمى طمب المندوبيف المختصيف وبعد استشارتيـ

. فتش مسئواًل إال أماـ الوكيؿ العاـيكوف الـ

لموكيؿ العاـ والمندوبيف والمفتشيف االستعانة بخدمات الخبراء الذيف توافؽ عمى تعيينيـ الدوؿ الوارد ذكرىا في الفقرة  -2
. السابقة

( 8)المػػادة 

ممارسة ميمة الرقابة 



الثقافية أو لمندوبي الدوؿ الحامية أو لممفتشيف أو الخبراء ال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ لموكبلء العاميف عمى الممتمكات 
وعمييـ بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمف الطرؼ السامي المتعاقد الذي يباشروف لديو . الخروج عف حدود ميمتيـ

. قدميمتيـ والنظر في كافة الظروؼ بما تقتضيو الحالة العسكرية طبقًا لما يوافييـ بو ذلؾ الطرؼ السامي المتعا

( 9)المػػادة 

نائب الدوؿ الحامية 

إذا حدث ولـ ينتفع طرؼ في النزاع أو لـ يعد ينتفع بنشاط دولة حامية جاز أف يطمب إلى دولة محايدة القياـ با لمياـ 
المذكورة  الممقاة عمى الدولة الحامية بشأف تعييف وكيؿ عاـ عمى الممتمكات الثقافية طبقًا لئلجراءات الواردة في المادة الرابعة

مفتشيف بالقياـ باختصاصات مندوبي الدوؿ  -إذا اقتضى األمر-ولموكيؿ العاـ المعيف عمى ىذا النحو أف يكمؼ . أعبله
. الحامية الوارد ذكرىا في ىذه البلئحة

( 10)المػػادة 

المصػػػاريؼ 

عاتؽ الطرؼ الذي يباشروف لديو  تكوف أتعاب ومصاريؼ الوكيؿ العاـ عمى الممتمكات الثقافية والمفتشوف والخبراء عمى
أما أتعاب ومصاريؼ مندوبي الدوؿ الحامية فتكوف موضع اتفاؽ بيف ىذه الدولة والدوؿ التي يقوموف بصيانة . ميمتيـ

. مصالحيا

الفصؿ الثاني 

في الحماية الخاصة 

( 11)المػػادة 

المخابئ المرتجمة 

إلى إنشاء مخبأ مرتجؿ، وشاء وضعو تحت نظاـ  -أثناء نزع مسمح-إذا اضطرت الظروؼ الطارئة طرفًا ساميًا متعاقدًا  -1
. الحماية الخاصة فعمى ىذا الطرؼ أف يخطر بذلؾ الوكيؿ العاـ الذي يباشر ميمتو لديو

مف  16لموكيؿ العاـ أف يسمح لطرؼ ساـ متعاقد أف يضع عمى المخبأ المرتجؿ الشعار المميز الموضح في المادة  -2
وعمى . ارتأى أف الظروؼ وأىمية الممتمكات الثقافية الموضوعة في ذلؾ المخبأ تبرر اتخاذ ىذا اإلجراء االتفاقية إذا ما

ولكؿ مف ىؤالء أف يأمر في خبلؿ ثبلثيف يومًا بسحب . الوكيؿ العاـ أف يخطر بقراره فورًا مندوبي الدوؿ الحامية المختصيف
. الشعار فوراً 

ذا رأى بمجرد موافقة مندوبي الدوؿ الحاـ -3 ية أو بعد انقضاء فترة الثبلثيف يومًا دوف تعارض أحد المندوبيف المختصيف، وا 
الوكيؿ العاـ أف ىذا المخبأ تتوفر فيو الشروط المنصوص عمييا في المادة الثامنة مف االتفاقية، فمو أف يطمب مف المدير 



سجؿ الممتمكات الثقافية الموضوعة تحت ))لمرتجؿ في العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة قيد المخبأ ا
((. الحماية الخاصة 

( 12)المػػادة 

السجؿ الدولي لمممتمكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة 

((. سجؿ دولي لمممتمكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة))ينشأ  -1

بية والعمو ـ والثقافة عمى ىذا السجؿ، وعميو أف يسمـ صورًا منو لكؿ مف يشرؼ المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتر -2
. األميف العاـ لييئة األمـ المتحدة واألطراؼ السامية المتعاقدة

: ينقسـ السجؿ إلى فصوؿ، يحمؿ كؿ منيا اسـ طرؼ ساـ متعاقد وينقسـ كؿ فصؿ إلى ثبلث فقرات بالعناويف اآلتية  -3
. ويحدد المدير العاـ محتويات كؿ فصؿ. ارية، ممتمكات ثقافية ثابتة أخرىمخابئ، مراكز أبنية تذؾ

( 13)المػػادة 

طمبات التسجيؿ 

لكؿ مف األطراؼ السامية المتعاقدة أف يطمب مف المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة أف يقيد في  -1
وعمى ىذا . أو الممتمكات الثقافية الثابتة األخرى الموجودة عمى أراضيوالسجؿ بعض المخابئ ومراكز األبنية التذكارية 

الطرؼ أف يوضح في طمبو كافة البيانات الخاصة بمكاف ىذه الممتمكات وأف يقرر أنيا تستوفي الشروط الواردة في المادة 
. الثامنة مف االتفاقية

. سجيؿفي حالة االحتبلؿ يصبح لمدولة المحتمة حؽ تقديـ طمبات لمت -2

عمى المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة أف يرسؿ فورًا صورة مف طمبات التسجيؿ إلى كؿ مف  -3
. األطراؼ السامية المتعاقدة

( 14)المػػادة 

االعتراض 

األمـ المتحدة  ألي طرؼ ساـ متعاقد أف يعترض عمى قيد ممتمؾ ثقافي بإخطار كتابي يوجيو إلى مدير عاـ منظمة -1
ويجب أف يصؿ ىذا اإلخطار لممدير العاـ في ظرؼ أربعة أشير مف تاريخ إرساؿ المدير العاـ صورة . لمتربية والعمـو والثقافة

. مف طمب القيد

: يجب أف يكوف ذلؾ االعتراض مسببًا وأال يراعي سوى األسباب اآلتية  -2

. إذا كاف الممتمؾ ممتمكًا غير ثقافي( أ ) 

. ذا لـ تتوفر الشروط الواردة في المادة الثامنة مف االتفاقيةإ( ب)



يرسؿ المدير العاـ فورًا صورة مف خطاب االعتراض إلى األطراؼ السامية المتعاقدة، ولو إذا اقتضى األمر أف يستشير  -3
ستشير أية مؤسسة أو شخصية ذات المجنة الدولية لآلثار واألماكف الفنية والتاريخية وأماكف الحفائر األثرية، ولو أيضًا أف ي

. خبرة، إذا رأى في ذلؾ خيراً 

لممدير العاـ أو الطرؼ السامي المتعاقد الذي طمب القيد أف يتخذ اإلجراءات البلزمة لدى اؿ أطراؼ السامية المتعاقدة  -4
. المعترضة حتى تسحب اعتراضيا

أف دخؿ في نزاع مسمح قبؿ أف  -لؾ ثقافي في السجؿبعد أف طمب أثناء السمـ قيد ممت-إذا حدث لطرؼ ساـ متعاقد  -5
يتـ القيد، فعمى المدير العاـ أف يقـو بقيد ىذا الممتمؾ فورًا في السجؿ بصفة مؤقتة وذلؾ حتى يثبت أو يسحب أو يمغي كؿ 

. اعتراض يمكف أو كاف يمكف تقديمو

افة خبلؿ ستة أشير مف تاريخ وصوؿ خطاب إذا لـ يخطر مدير عاـ منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثؽ -6
االعتراض بما يفيد بأف الطرؼ السامي المتعاقد الذي قدـ االعتراض قد سحبو، فممطرؼ السامي المتعاقد طالب القيد أف 

. يمتجئ إلى التحكيـ طبقًا ألحكاـ الفقرة التالية

ولكؿ طرؼ في النزاع . دير العاـ خطاب االعتراضيجب تقديـ طمب التحكيـ خبلؿ سنة عمى األكثر مف تاريخ استبلـ الـ -7
ذا واجو طمب القيد أكثر مف اعتراض واحد، فمؤلطراؼ المعترضة أف تعيف معًا حكمًا واحداً . أف يعيف حكماً  ويختار الحكماف . وا 

ذا لـ يتفؽ الحكـ. حكمًا رئيسًا مف القائمة الدولية الوارد ذكرىا في المادة األولى مف ىذه البلئحة اف عمى ىذا االختيار وا 
وتحدد . فميما أف يطمبا مف رئيس محكمة العدؿ الدولية تعييف الحكـ الرئيس الذي يجوز اختياره مف خارج القائمة الدولية

جراءاتيا . وقرارات ىذه المحكمة غير قابمة لبلستئناؼ. محكمة التحكيـ بيذا الوضع اختصاصاتيا وا 

عدـ رغبتو في تطبيؽ إجراءات  -عند نشوب نزاع يكوف طرفًا فيو-اقدة أف يعمف يجوز لكؿ مف األطراؼ السامية المتع -8
وفي ىذه الحالة يطرح االعتراض عمى القيد بواسطة المدير العاـ عمى األطراؼ السامية . التحكيـ الواردة في الفقرة السابقة

ويتـ التصويت . دة التي اشتركت في التصويتوال يصدؽ عمى اعتراض إال بموافقة ثُمث األطراؼ السامية المتعاؽ. المتعاقدة
ضرورة  -مف االتفاقية 27بمقتضى السمطات المخولة لو في المادة -بالمراسمة، إال إذا رأى مدير عاـ منظمة األمـ المتحدة 

ذا استقر رأي المدير العاـ عمى أف يتـ التصويت بالمراسمة، فعميو أف يدعو. دعوة مؤتمر، وقرر دعوتو لبلجتماع األطراؼ  وا 
. السامية المتعاقدة إرساؿ تصويتيا داخؿ مظاريؼ مغمقة خبلؿ ستة أشير مف تاريخ إرساؿ الدعوة إلييا

( 15)المػػادة 

التسػػػجيؿ 

يقيد المدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة في السجؿ بأر قاـ مسمسمة كؿ الممتمكات الثقافية التي  -1
. أي اعتراض عمى ىذا القيد 14سجيميا، بشرط أال يصمو خبلؿ الفترة المقررة في الفقرة األولى مف المادة يطمب إليو ت

ال يقوـ المدير العاـ بالقيد إال  -14ودوف اإلخبلؿ باألحكاـ الواردة في الفقرة الخامسة لممادة -في حالة تقديـ اعتراض  -2
. أو الفقرة الثامنة مف المادة نفسيا 14ًا لما ورد في الفقرة السابعة لممادة إذا سحب االعتراض أو لـ يتـ التصديؽ عميو طبؽ



يتخذ المدير العاـ إجراء القيد، بناًء عمى طمب الوكيؿ العاـ  11في الحالة التي تطبؽ عمييا الفقرة الثالثة مف المادة  -3
. لمممتمكات الثقافية

لى األطراؼ السامية المتعاقدة يرسؿ المدير العاـ إلى السكرتير العاـ لييئة ا -4 وبناًء عمى طمب الطرؼ -ألمـ المتحدة وا 
مف االتفاقية صورة طبؽ األصؿ مف كؿ قيد يتـ  32و 30إلى كافة الدوؿ األخرى الوارد ذكرىا في المادتيف  -طالب التسجيؿ

. ويسري مفعوؿ ىذا القيد بعد انقضاء ثبلثيف يومًا عمى إرساؿ ىذه الصورة. في السجؿ

( 16)مػػادة اؿ

الشػػػطب 

: لممدير العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة أف يشطب قيد ممتمؾ ثقافي مف السجؿ في الحاالت اآلتية -1

. بناًء عمى طمب الطرؼ السامي المتعاقد الذي يقع الممتمؾ الثقافي عمى أراضيو( أ ) 

. الذي طمب القيد أنو أنيى عمؿ االتفاقية وبمجرد نفاذ ىذا اإلعبلففي حالة إعبلف الطرؼ السامي المتعاقد ( ب) 

عندما يتـ إثبات عمى اعتراض طرأ لئلجراءات  14في الحالة الخاصة المنصوص عمييا في الفقرة الخامسة مف المادة ( ج )
. أو الفقرة الثامنة مف المادة نفسيا 14الواردة في الفقرة السابعة مف المادة 

لى كافة الدوؿ التي أرسمت إلييا صورة مف القيد طبؽ يرسؿ الـ -2 دير العاـ فورًا إلى األميف العاـ لييئة األمـ المتحدة وا 
. ويسري مفعوؿ ىذا الشطب بعد انقضاء ثبلثيف يومًا عمى إرساؿ ىذه الصورة. األصؿ مف كؿ شطب يتـ في السجؿ

الفصؿ الثالث 

في نقؿ الممتمكات الثقافية 

( 17)المػػادة 

إجراءات الحصوؿ عمى الحصانة 

ويجب . مف االتفاقية إلى الوكيؿ العاـ عمى الممتمكات الثقافية 12يقدـ الطمب المنوه عنو في الفقرة األولى مف المادة  -1
أف يتضمف ىذا الطمب األسباب التي يقـو عمييا مع تحديد عدد وأىمية الممتمكات الثقافية المطموب نقميا، ومكانيا الحالي 

مكاف المرتقب نقميا إليو ووسائؿ النقؿ والطريؽ الذي سيسمكو والتاريخ المحتمؿ إجراء النقؿ فيو، وكذلؾ كؿ المعمومات واؿ
. األخرى المفيدة

أف النقؿ لو ما يبرره، استشار مندوبي الدوؿ الحامية في  -بعد استشارتو مف يراه أىبًل لذلؾ-إذا رأى الوكيؿ العاـ  -2
. قترحة ليذا النقؿإجراءات التنفيذ الـ

يعيف الوكيؿ العاـ مفتشًا أو أكثر يتأكدوف مف أف النقؿ ال يشمؿ إال الممتمكات الثقافية المبينة في الطمب، وأنو يتـ  -3
. ويرافؽ ىذا المفتش أو ىؤالء المفتشوف النقؿ حتى مكاف الوصوؿ. بالكيفية المعتمدة، وأنو يحمؿ الشعار المميز



( 18)المػػادة 

لى الخارج النقؿ إ

مف  17مف االتفاقية و 12إذا تـ النقؿ لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بمد آخر سرت عميو، عبلوة عمى المادتيف 
: ىذه البلئحة، األحكاـ اآلتية أيضًا 

طة ىذه تكوف الممتمكات الثقافية أثناء بقائيا في أراضي دولة أخرى أمانة لدى ىذه الدولة، وتتولى ىذه الدولة إحا( أ ) 
. الممتمكات بعناية تضارع عمى األقؿ عنايتيا بممتمكاتيا الثقافية التي تماثميا في األىمية

وتتـ ىذه اإلعادة في ظرؼ ستة أشير مف تاريخ تقديـ . ال تعيد الدولة المؤتمنة تمؾ الممتمكات إال بعد انتياء النزاع( ب)
. طمب بو

ا المتوالية وخبلؿ مدة بقائيا في أراضي دولة أخرى في مأمف مف كافة إجراءات تكوف الممتمكات الثقافية أثناء تنقبلتو( ج )
 -إذا اقتضت صيانة ىذه الممتمكات-غير أنو يجوز . الحجز، وال يجوز لمدولة المودعة أو لمدولة المؤتمنة أف تتصرؼ فييا

اضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في ىذه أف تقوـ الدولة المؤتمنة، بموافقة الدولة المودعة، بنقؿ ىذه الممتمكات إلى أر
. المادة

. يجب أف يذكر في طمب لحماية الخاصة أف الدولة التي سيتـ النقؿ إلى أراضييا تقبؿ أحكاـ ىذه المادة( د) 

( 19)المػػادة 

األراضي المحتمة 

أخرى تقع عمى ىذه األراضي عندما ينقؿ طرؼ ساـ متعاقد، يحتؿ أراضي طرؼ ساـ متعاقد آخر، ممتمكات ثقافية إلى جية 
مف ىذه البلئحة، فبل يعتبر ذلؾ تبديدًا بالمعنى الوارد في المادة  17دوف استطاعة اتباع اإلجراء الوارد ذكره في المادة 

أف الرابعة مف ىذه االتفاقية إذا قرر الوكيؿ العاـ عمى الممتمكات الثقافية كتابة، بعد استشارتو الموظفيف المكمفيف بالصيانة، 
. الظروؼ قد اقتضت ىذا النقؿ

الفصؿ الرابع 

في الشعار المميز 

( 20)المػػادة 

وضع الشعار المميز 

ويجوز وضعو عمى . يترؾ اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظيوره لتقدير السمطات المختصة لكؿ طرؼ ساـ متعاقد -1
. ة وسيمة أخرى مجديةاألعبلـ أو حوؿ السواعد، كما يجوز رسمو عمى شئ ما أو إيضاحو بأي



عمى أنو عند نشوب نزاع مسمح يجب، ودوف اإلضرار بمبدأ وضع الشعار بشكؿ أتـ، وضع الشعار بطريقة يسيؿ  -2
. مف االتفاقية 13و 12رؤيتيا في النيار، سواء مف الجو أو مف البر، عمى وسائؿ النقؿ المختمفة المذكورة في المادتيف 

عمى مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية موضوع ( أ)ف البر ويجب أف يكوف الشعار مرئيًا ـ
. عند مدخؿ الممتمكات الثقافية الثابتة األخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة( ب)تحت الحماية الخاصة 

( 21)المػػادة 

تحقيؽ ىوية األشخاص 

مف االتفاقية أف يضعوا سواعد تحمؿ  17مف المادة ( وبند ج  بند ب( ) 2)يجوز لؤلشخاص الوارد ذ كرىـ في الفقرة  -1
. شعارًا مميزًا تسممو إلييـ السمطات المختصة وتختمو

يحمؿ ىؤالء األشخاص بطاقة شخصية خاصة عمييا الشعار المميز ويذكر في ىذه البطاقة عمى األقؿ االسـ والمقب  -2
تزود البطاقة بصورة صاحبيا الفوتوغرافية وتوقيعو أو بصماتو أو االثنيف و. وتاريخ الميبلد والرتبة أو الدرجة وصفة حامميا
. معًا، وكذلؾ الختـ الجاؼ لمسمطات المختصة

. يضع كؿ طرؼ ساـ متعاقد نموذجًا لمبطاقة الشخصية مستوحيًا النموذج المرفؽ بيذه البلئحة عمى سبيؿ المثاؿ -3
وتعد كؿ بطاقة، إف أمكف، مف نسختيف عمى األقؿ تحفظ إحداىما . موافؽ عميووتتبادؿ األطراؼ السامية المتعاقدة النموذج اؿ

. الدولة التي منحتيا

ال يجوز حرماف األشخاص المذكوريف أعبله، إال لسبب مشروع، سواء مف بطاقتيـ الشخصية أو مف حقيـ في حمؿ  -4
. ساعدىـ

وجو البطاقة 

الفصؿ الثالث 

في نقؿ الممتمكات الثقافية 

( 17) المػػادة

إجراءات الحصوؿ عمى الحصانة 

ويجب . مف االتفاقية إلى الوكيؿ العاـ عمى الممتمكات الثقافية 12يقدـ الطمب المنوه عنو في الفقرة األولى مف المادة  -1
لي أف يتضمف ىذا الطمب األسباب التي يقـو عمييا مع تحديد عدد وأىمية الممتمكات الثقافية المطموب نقميا، ومكانيا الحا

والمكاف المرتقب نقميا إليو ووسائؿ النقؿ والطريؽ الذي سيسمكو والتاريخ المحتمؿ إجراء النقؿ فيو، وكذلؾ كؿ المعمومات 
. األخرى المفيدة

أف النقؿ لو ما يبرره، استشار مندوبي الدوؿ الحامية في  -بعد استشارتو مف يراه أىبًل لذلؾ-إذا رأى الوكيؿ العاـ  -2
. يذ المقترحة ليذا النقؿإجراءات التنؼ



يعيف الوكيؿ العاـ مفتشًا أو أكثر يتأكدوف مف أف النقؿ ال يشمؿ إال الممتمكات الثقافية المبينة في الطمب، وأنو يتـ  -3
. ويرافؽ ىذا المفتش أو ىؤالء المفتشوف النقؿ حتى مكاف الوصوؿ. بالكيفية المعتمدة، وأنو يحمؿ الشعار المميز

( 18)المػػادة 

لنقؿ إلى الخارج ا

مف  17مف االتفاقية و 12إذا تـ النقؿ لموضوع تحت حماية خاصة إلى أراضي بمد آخر سرت عميو، عبلوة عمى المادتيف 
: ىذه البلئحة، األحكاـ اآلتية أيضًا 

لة إحاطة ىذه تكوف الممتمكات الثقافية أثناء بقائيا في أراضي دولة أخرى أمانة لدى ىذه الدولة، وتتولى ىذه الدو( أ ) 
. الممتمكات بعناية تضارع عمى األقؿ عنايتيا بممتمكاتيا الثقافية التي تماثميا في األىمية

وتتـ ىذه اإلعادة في ظرؼ ستة أشير مف تاريخ تقديـ . ال تعيد الدولة المؤتمنة تمؾ الممتمكات إال بعد انتياء النزاع( ب)
. طمب بو

نقبلتيا المتوالية وخبلؿ مدة بقائيا في أراضي دولة أخرى في مأمف مف كافة إجراءات تكوف الممتمكات الثقافية أثناء ت( ج )
 -إذا اقتضت صيانة ىذه الممتمكات-غير أنو يجوز . الحجز، وال يجوز لمدولة المودعة أو لمدولة المؤتمنة أف تتصرؼ فييا

إلى أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في ىذه أف تقوـ الدولة المؤتمنة، بموافقة الدولة المودعة، بنقؿ ىذه الممتمكات 
. المادة

. يجب أف يذكر في طمب لحماية الخاصة أف الدولة التي سيتـ النقؿ إلى أراضييا تقبؿ أحكاـ ىذه المادة( د) 

( 19)المػػادة 

األراضي المحتمة 

ى جية أخرى تقع عمى ىذه األراضي عندما ينقؿ طرؼ ساـ متعاقد، يحتؿ أراضي طرؼ ساـ متعاقد آخر، ممتمكات ثقافية إؿ
مف ىذه البلئحة، فبل يعتبر ذلؾ تبديدًا بالمعنى الوارد في المادة  17دوف استطاعة اتباع اإلجراء الوارد ذكره في المادة 

يانة، أف الرابعة مف ىذه االتفاقية إذا قرر الوكيؿ العاـ عمى الممتمكات الثقافية كتابة، بعد استشارتو الموظفيف المكمفيف بالص
 .الظروؼ قد اقتضت ىذا النقؿ

 

 

 

 

 



الفصؿ الرابع 

في الشعار المميز 

( 20)المػػادة 

وضع الشعار المميز 

ويجوز وضعو عمى . يترؾ اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظيوره لتقدير السمطات المختصة لكؿ طرؼ ساـ متعاقد -1
. حو بأية وسيمة أخرى مجديةاألعبلـ أو حوؿ السواعد، كما يجوز رسمو عمى شئ ما أو إيضا

عمى أنو عند نشوب نزاع مسمح يجب، ودوف اإلضرار بمبدأ وضع الشعار بشكؿ أتـ، وضع الشعار بطريقة يسيؿ  -2
. مف االتفاقية 13و 12رؤيتيا في النيار، سواء مف الجو أو مف البر، عمى وسائؿ النقؿ المختمفة المذكورة في المادتيف 

عمى مسافات منتظمة كافية لتحدد بوضوح حدود مركز أبنية تذكارية موضوع ( أ)رئيًا مف البر ويج ب أف يكوف الشعار ـ
. عند مدخؿ الممتمكات الثقافية الثابتة األخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة( ب)تحت الحماية الخاصة 

( 21)المػػادة 

تحقيؽ ىوية األشخاص 

مف االتفاقية أف يضعوا سواعد تحمؿ  17مف المادة ( بند ب وبند ج  ( )2)يجوز لؤلشخاص الوارد ذكرىـ في الفقرة  -1
. شعارًا مميزًا تسممو إلييـ السمطات المختصة وتختمو

يحمؿ ىؤالء األشخاص بطاقة شخصية خاصة عمييا الشعار المميز ويذكر في ىذه البطاقة عمى األقؿ االسـ والمقب  -2
وتزود البطاقة بصورة صاحبيا الفوتوغرافية وتوقيعو أو بصماتو أو االثنيف . لياوتاريخ الميبلد والرتبة أو الدرجة وصفة حاـ
. معًا، وكذلؾ الختـ الجاؼ لمسمطات المختصة

. يضع كؿ طرؼ ساـ متعاقد نموذجًا لمبطاقة الشخصية مستوحيًا النموذج المرفؽ بيذه البلئحة عمى سبيؿ المثاؿ -3
وتعد كؿ بطاقة، إف أمكف، مف نسختيف عمى األقؿ تحفظ إحداىما . وذج الموافؽ عميووتتبادؿ األطراؼ السامية المتعاقدة النـ

. الدولة التي منحتيا

ال يجوز حرماف األشخاص المذكوريف أعبله، إال لسبب مشروع، سواء مف بطاقتيـ الشخصية أو مف حقيـ في حمؿ  -4
. ساعدىـ

 


