البروتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام1954الخاص بحماية
الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
 1999-03-26معاهدات
حرر في مدينة الىام في السادس كالعشريف مف شير مارس/أذار 1999
سير العمميات العدائية
إف األطراؼ في ىذا البركتكككؿ،
إذ تدرؾ الحاجة إلى تحسيف حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ،كالى إقامة نظاـ معزز لحماية ممتمكات ثقافية معينة
عمى كجو التحديد.
كتؤكد مف جديد عمى أىمية األحكاـ المنصكص عمييا في اتفاقية حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ،الصادرة في
مدينة الىام يكـ  14مايك/أيار  ،1954كتشدد عمى ضركرة استكماؿ تمؾ األحكاـ بتدابير تستيدؼ تعزيز تنفيذىا.
كترغب في تزكيد األطراؼ السامية المتعاقدة في إطار ىذه االتفاقية بكسيمة تمكنيا مف المشاركة بصكرة أكثؽ في حماية
الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح عف طريؽ إنشاء إجراءات مالئمة ليذه الغاية.
كتضع في اعتبارىا أف القكاعد الناظمة لحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ينبغي أف تجارم ما يجد مف تطكرات في
القانكف الدكلي.
كتؤكد أف قكاعد القانكف الدكلي العرفي ستكاصؿ تنظيـ المسائؿ التي ال تنظميا أحكاـ ىذا البركتكككؿ.
قد اتفقت عمى ما يمي :
الفصؿ األكؿ
مقدمة
المػػادة األكلى
تعاريؼ
ألغراض ىذا البركتكككؿ :
( أ ) يقصد بػ (الطرؼ) الدكلة الطرؼ في ىذا البركتكككؿ.
(ب) يقصد بػ (الممتمكات الثقافية) الممتمكات الثقافية كما عرفت في المادة ( )1مف االتفاقية.
(ج) يقصد بػ (االتفاقية) اتفاقية حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ،الصادرة في الىام يكـ  14مايك /أيار .1954
( د) يقصد بػ (الطرؼ السامي المتعاقد) الدكلة الطرؼ في االتفاقية.

(ىػ) يقصد بػ (الحماية المعززة) نظاـ الحماية المعززة المنصكص عمييا في المادتيف  10ك 11مف ىذا البركتكككؿ.
( ك) يقصد بػ (اليدؼ العسكرم) إحدل األعياف التي تسيـ ،بحكـ طبيعتيا أك مكقعيا أك الغرض منيا أك استخداميا ،إسيامان

فعا نال في العمؿ العسكرم ،كالتي يحقؽ تدميرىا التاـ أك الجزئي أك االستيالء عمييا أك تعطيميا في الظركؼ السائدة في ذلؾ
الكقت ،ميزة عسكرية أكيدة.

( ز) يقصد بػ (غير المشركع) ما يتـ باإلكراه أك بغير ذلؾ مف كسائؿ انتياؾ القكاعد كاجبة التطبيؽ بمكجب القانكف الداخمي
لأل راضي المحتمة أك بمكجب القانكف الدكلي.
(ح) يقصد بػ (القائمة) الدكلية لمممتمكات الثقافية المشمكلة بالحماية المعززة المنصكص عمييا في الفقرة الفرعية (ب) مف المادة
.27
(ط) يقصد بػ (المدير العاـ) المدير العاـ لميكنسكك.
(م) يقصد بػ (اليكنسكك) منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمكـ كالثقافة.
(ؾ) يقصد بػ (البركتكككؿ األكؿ) بركتكككؿ حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ،الصادر في الىام يكـ  14مايك/أيار
.1954
المػػادة الثانية
العالؽ باالتفاقية
ة
يكمؿ ىذا البركتكككؿ االتفاقية فيما يخص العالقات بيف األطراؼ في ىذا البركتكككؿ.
المػػادة الثالثة
نطاؽ التطبيؽ
 -1باإلضافة إلى األحكاـ التي تنطبؽ في كقت السمـ ،ينطبؽ ىذا البركتكككؿ في األكضاع المشار إلييا في الفقرتيف 1
ك 2مف المادة  18مف االتفاؽية ،كفي الفقرة  1مف المادة .22
 -2عندما يككف أحد أطراؼ النزاع المسمح غير مرتبط بيذا البركتكككؿ ،يظؿ األطراؼ في ىذا البركتكككؿ مرتبطيف بو في
عالقتيـ بدكلة طرؼ في النزاع كليست مرتبطة بالبركتكككؿ إذا قبمت تمؾ الدكلة أحكاـ البركتكككؿ كمادامت تطبؽ تمؾ األحكاـ.
المػػادة الرابعة
العالقة بيف الفصؿ الثالث كأحكاـ أخرل مف االتفاقية كبيف ىذا البركتكككؿ
تطبؽ أحكاـ الفصؿ الثالث مف ىذا البركتكككؿ دكف إخالؿ :
( أ ) بتطبيؽ أحكاـ الفصؿ األكؿ مف االتفاقية أك أحكاـ الفصؿ الثاني مف ىذا البركتكككؿ.

(ب) بتطبيؽ أحكاـ الفصؿ الثاني مف االتفاقية باستثناء أنو ،فيما يخص العالقة بيف األطراؼ في ىذا البركتكككؿ ،أك فيما يخص
العالقة بيف دكلة طرؼ فيو كدكلة أخرل تقبؿ ىذا البركتكككؿ كتطبقو كفقان لمفقرة  2مف المادة  ،3حيث تككف الممتمكات الثقافية
قد منحت حماية خاصة كحماية معززة كمتييما ،ال تطبؽ إال أحكاـ الحماية المعززة.

الفصؿ الثاني
أحكاـ عامة بشأف الحماية
المػػادة الخامسة
صكف الممتمكات الثقافية
تشمؿ التدابير التحضيرية التي تتخذ في كقت السمـ لصكف الممتمكات الثقافية مف اآلثار غير المتكقعة لنزاع مسمح عمالن بالمادة

 3مف االتفاقية ،حسب االقتضاء ما يمي  :إعداد قكائـ حصر ،كالتخطيط لتدابير الطكارئ لمحماية مف الحرائؽ أك مف انييار

المباني ،كاالستعداد لنقؿ الممتمكات الثقافية المنقكلة أك تكفير الحماية لتمؾ الممتمكات في مكقعيا ،كتعييف السمطات المختصة
المسئكلة عف صكف الممتمكات الثقافية.
المػػادة السادسة
احتراـ الممتمكات ا لثقافية
بيدؼ كفالة احتراـ الممتمكات الثقافية كفقان لممادة  4مف االتفاقية :
أ ) ال يجكز التذرع بالضركرات العسكرية القيرية لمتخمي عف االلتزامات عمالن بالفقرة  2مف المادة  4مف االتفاقية مف أجؿ تكجيو
عمؿ عدائي ضد ممتمكات ثقافية إال إذا كانت ،كما دامت :

 -1تمؾ الممتمكات الثقافية قد حكلت مف حيث كظيفتيا ،إلى ىدؼ عسكرم.
 -2كلـ يكجد بديؿ عممي لتحقيؽ ميزة عسكرية مماثمة لمميزة التي يتيحيا تكجيو عمؿ عدائي ضد ذلؾ اليدؼ.
ب) ال يجكز التذرع بالضركرات العسكرية القيرية لمتخمي عف االلتزامات عمالن بالفقرة  2مف المادة  4مف االتفاقية مف أجؿ
استخداـ ممتمكات ثقافية ألغراض يرجح أف تعرضيا لتدمير أك ضرر إال إذا لـ يكجد ،كماداـ لـ يكجد ،خيار ممكف بيف ذلؾ

االستخداـ لمممتمكات الثقافية كبيف أسمكب آخر يمكف اتباعو لتحقيؽ ميزة عسكرية مماثمة.
ج ) ال يتخذ قرار التذرع بالضركرات العسكرية القيرية إال قائد قكة عسكرية تعادؿ في حجميا أك تفكؽ حجـ كتيبة ،أك قكة أصغر
إذا لـ تسمح الظركؼ بغير ذلؾ.
بناء عمى قرار يتخذ كفقان لمفقرة الفرعية (أ) ،يعطى إنذار مسبؽ فعمي حيثما سمحت الظركؼ بذلؾ.
د ) في حالة ىجكـ يقكـ ن
المػػادة السابعة
االحتياطات أثناء اليجكـ

دكف إخالؿ باحتياطات أخرل يقتضي القانكف اإلنساني الدكلي اتخاذىا في تنفيذ العمميات العسكرية ،يعمد كؿ طرؼ في النزاع إلى
:
أ ) بذؿ كؿ ما في كسعو عمميان لمتحقؽ مف أف األىداؼ المزمع مياجمتيا ليست ممتمكات ثقافية محمية بمكجب المادة  4مف
االتفاقية.

ب) اتخاذ جميع االحتياطات المستطاعة عند تخير كسائؿ كأساليب اليجكـ بيدؼ تجنب اإلضرار العرضي بممتمكات ثقافية محمية
بمكجب المادة  4مف االتفاقية ،كعمى أم األحكاؿ حصر ذلؾ في أضيؽ نطاؽ ممكف.
ج ) االمتناع عف اتخاذ قرار بشف أم ىجكـ قد يتكقع تسببو في إلحاؽ أضرار عرضية مفرطة بممتمكات ثقافية محمية بمكجب
المادة  4مف االتفاقية ،تتجاكز ما يتكقع أف يحققو ذلؾ اؿ ىجكـ مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة.
د ) إلغاء أك تعميؽ أم ىجكـ إذا اتضح :
 -1أف اليدؼ يتمثؿ في ممتمكات ثقافية محمية بمكجب المادة  4مف االتفاقية.
 -2أف اليجكـ قد يتكقع تسببو في إلحاؽ أضرار عرضية مفرطة بممتمكات ثقافية محمية بمكجب المادة  4مف االتفاقية ،تتجاكز
ما يتكقع أف يحققو ذلؾ اليجكـ مف ميزة عسكرية مممكسة كمباشرة.
المػػادة الثامنة
االحتياطات مف آثار األعماؿ العدائية
تقكـ أطراؼ النزاع إلى أقصى حد مستطاع ،بما يمي :
أ ) إبعاد الممتمكات الثقافية المنقكلة عف جكار األىداؼ العسكرية أك تكفير حماية كافية ليا في مكقعيا.
ب) تجنب إقامة أىداؼ عسكرية عمى مقربة مف ممتمكات ثقافية.
المػػادة التاسعة
حماية الممتمكات الثقافية في األراضي المحتمة
 -1دكف إخالؿ بأحكاـ المادتيف  4ك 5مف االتفاقية ،يحرـ كيمنع طرؼ يحتؿ أراضي أك جزءان مف أراضي طرؼ آخر ،فيما يتعمؽ
باألراضي المحتمة :

أ ) أم تصدير غير مشركع لممتمكات ثقافية كأم نقؿ غير مشركع لتمؾ الممتمكات أك نقؿ لممكيتيا
ب) أم أعماؿ تنقيب عف اآلثار ،باستثناء الحاالت التي يحتـ فييا ذلؾ صكف الممتلكات الثقافية أك تسجيميا أك الحفاظ عمييا.
ج ) إجراء أم تغيير في الممتمكات الثقافية أك في أكجو استخداميا يقصد بو إخفاء أك تدمير أم شكاىد ثقافية أك تاريخية أك
عممية.

 -2تجرل أم عمميات تنقيب عف ممتمكات ثقافية أك إدخاؿ تغييرات عمييا أك عمى أكجو استخداميا في تعاكف كثيؽ مف
السمطات الكطنية المختصة لأل راضي المحتمة ،ما لـ تحؿ الظركؼ دكف ذلؾ.
الفصؿ الثالث
الحماية المعززة
المػػادة العاشرة
الحماية المعززة
يجكز كضع الممتمكات الثقافي ة تحت الحماية المعززة شريطة أف تتكافر فييا الشركط الثالثة التالية :
أ ) أف تككف تراثان ثقافيان عمى أكبر جانب مف األىمية بالنسبة إلى البشرية.
ب) أف تككف محمية بتدابير قانكنية كادارية مناسبة عمى الصعيد الكطني تعترؼ ليا بقيمتيا الثقافية كالتاريخية االستثنائية كتكفؿ
ليا أعمى مستكل مف الحماية.
ج ) أف ال تستخدـ ألغراض عسكرية أك كدرع لكقاية مكاقع عسكرية ،أف يصدر الطرؼ الذم يتكلى أمر مراقبتيا إعالنان يؤكد عمى
أنيا لف تستخدـ عمى ىذا النحك.
المػػادة الحادية عشرة
منح الحماية المعززة
 -1ينبغي لكؿ طرؼ أف يقدـ إلى المجنة قائمة بالممتمكات الثقافية التي يستمزـ طمب منحيا حماية معززة
 -2لمطرؼ الذم لو اختصاص أك حؽ مراقبة الممتمكات الثقافية أف يطمب إدراجيا عمى القائمة المزمع إنشاؤىا كفقان لمفقرة

الفرعية ( 1ب) مف المادة  .27كيتضمف ىذا الطمب جميع المعمكمات الضركرية ذات الصمة بالمعايير الكاردة في المادة .10
كلمجنة أف تدعك أحد األطراؼ إلى طمب إدراج ممتمكات ثقافية عمى القائمة.

 -3ألطراؼ أخرل ،كلمجنة الدكلية لمدرع األزرؽ كغيرىا مف المنظمات غير الحككمية ذات الخبرة المتخصصة في ىذا المجاؿ ،أف
تزكي لمجنة ممتمكات ثقافية معينة ،كفي حاالت كيذه ،لمجنة أف تدعك أحد األطراؼ إلى طمب إدراج تمؾ الممتمكات الثقافية عمى
القائمة.
 -4ال يخؿ طمب إدراج ممتمكات ثقافية كاقعة في أراض تدعي أكثر مف دكلة سيادتيا أك كاليتيا عمييا ،كال إدراج تمؾ الممتمكات،
بحاؿ مف األحكاؿ ،بحقكؽ أطراؼ النزاع.
 -5حاؿ تمقي المجنة طمب إدراج عمى القائمة ،تبمغ المجنة جميع األطراؼ بذلؾ الطمب ،كلألطراؼ أف تقدـ إلى المجنة ،في
غضكف ستيف يكمان ،احتجاجات بشأف طمب كيذا ،كال تعد ىذه االحتجاجات إال باالستناد إلى المعايير الكاردة في المادة ،10

كتككف محددة كذات صمة بكقائع معينة .كتنظر المجنة في االحتجاجات تاركة لمطرؼ الطالب لإلدارج فرصة معقكلة لمرد قبؿ أف

تتخذ ق ار ارن بشأنيا .كعندما تعرض تمؾ االحتجاجات عمى المجنة ،تتخذ ق اررات اإلدراج عمى القائمة ،عمى الرغـ مف المادة ،26
بأغمبية أربعة أخماس أعضائيا الحاضريف كالمصكتيف.

 -6ينبغي لمجنة ،عند البت في طمب ما ،أف تمتمس المشكرة لدل المنظمات الحككمية كغير الحككمية ،ككذلؾ لدل خبراء أفراد.
 -7ال يجكز أف يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أك بمنعيا إال باالستناد إلى المعايير الكاردة في المادة .10
 -8في حاالت استثنائية ،عندما تككف المجنة قد خمصت إلى أف الطرؼ الطالب إلدراج ممتمكات ثقافية عمى القائمة ال يستطيع
الكفاء بمعايير الفقرة الفرعية (ب) مف المادة  ،10يجكز لمجنة أف تقرر منح حماية معززة شريطة أف يقدـ الطرؼ الطالب طمبان

بالمساعدة الدكلية بمكجب المادة .32

 -9حاؿ نشكب القتاؿ ،ألحد أطراؼ النزاع أف يطمب ،باالستناد إلى حالة الطكارئ ،حماية معززة لممتمكات ثقافية تخضع لكاليتو
أك مراقبتو ،بإبالغ ىذا الطمب إلى المجنة ،كترسؿ المجنة ىذا الطمب عمى الفكر إلى جميع أطراؼ النزاع .كفي تمؾ الحاالت ،تنظر
المجنة بصفة مستعجمة فيما تقدمو األطراؼ المعنية مف احتجاجات ،كيتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكف ،ككذلؾ
عمى الرغـ مف المادة  -26بأغمبية أربعة أخماس مف األعضاء الحاضريف كالمصكتيف .كيجكز أف تمنح المجنة حماية معززةمؤقتة ريثما تظير نتائج اإلجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة ،شريطة الكفاء بأحكاـ الفقرتيف الفرعيتيف ( أ ) ك( ج ) مف
المادة .10
 -10تمنح المجنة الحماية المعززة لمممتمكات الثقافية حاؿ إدراجيا عمى القائـة .
 -11يرسؿ المدير العاـ دكف إبطاء إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة كالى جميع األطراؼ ،إشعا ارن بأم قرار تتخذه المجنة بإدراج
ممتمكات ثقافية عمى القائمة.

المػػادة الثانية عشرة
حصانة الممتمكات الثقافية المشمكلة بحماية معززة
تكفؿ أطراؼ النزاع حصانة الممتمكات الثقافية المشمكلة بحماية معززة باالمتناع عف استيداؼ تمؾ الممتمكات باليجكـ أك عف أم
استخداـ لممتمكات ثقافية أك جكارىا المباشر في دعـ العمؿ العسكرم.
المػػادة الثالثة عشرة
فقداف الحماية المعززة
 -1ال تفقد الممتمكات الثقافية المشمكلة بالحماية المعززة تمؾ الحماية إال :
أ ) إذا عمقت أك ألغيت تمؾ الحماية كفقان لممادة  ،14أك
ب) إذا أصبحت تمؾ الممتمكات ،بحكـ استخدامو ا ،ىدفان عسكريان ،كمادامت عمى تمؾ الحاؿ.
 -2في الظركؼ الكاردة بالفقرة الفرعية (ب) ال يجكز أف تتخذ تمؾ الممتمكات ىدفان ليجكـ إال :

أ ) إذا كاف اليجكـ قك الكسيمة المستطاعة الكحيدة إلنياء استخداـ الممتمكات عمى النحك المشار إليو في الفقرة الفرعية 1
(ب).
ب) إذا اتخذت جميع االحتياطات المستطاعة في اختيار كسائؿ اليجكـ كأساليبو بيدؼ إنياء ذلؾ االستخداـ كتجنب اإلضرار
بالممتمكات الثقافية أك ،عمى أم األحكاؿ ،حصره في أضيؽ نطاؽ ممكف.
ج ) ما لـ تحؿ الظركؼ دكف ذلؾ بسبب مقتضيات الدفاع الفكرم عمى النفس :
 -1يصدر األمر باليجكـ عمى أعمى المستكيات التنفيذية لمقيادة.
 -2يصدر إنذار مسبؽ فعمي إلى القكات المجابية بطمب إنياء االستخداـ المشار إليو في الفقرة الفرعية ( 1ب) ،ك
 -3تتاح لقكة المجابية فترة معقكلة مف الكقت تمكنيا مف تصحيح الكضع.
المػػادة الرابعة عشرة
تعميؽ الحماية المعززة كالغاؤىا
 -1عندما تكؼ الممتمكات الثقافية عف الكفاء بأم مف المعايير الكاردة في المادة  10مف ىذا البركتكككؿ ،لمجنة أف تعمؽ
شمكليا بالحماية المعززة أك تمغيو بحذؼ تمؾ الممتمكات الثقافية مف القائمة.
 -2في حالة انتياؾ خطير لممادة  12فيما يتعمؽ بممتمكات ثقافية مشمكلة بحماية معززة نتيجة الستخداميا في دعـ العمؿ
العسكرم ،لمجنة أف تعمؽ شمكليا بالحماية المعززة ،كفي حالة استمرار تمؾ االنتياكات ،لمجنة أف تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء
شمكؿ تمؾ الممتمكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفيا مف القائمة.
 -3يرسؿ المدير العاـ دكف إبطاء إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة كالى جميع األطراؼ في ىذا البركتكككؿ ،إشعا ارن بأم قرار تتخذه
المجنة بتعميؽ الحماية المعززة أك بإلغائيا.

 -4تتيح اؿلجنة ،قبؿ أف تتخذ ق ار ارن كيذا ،لألطراؼ فرصة إلبداء كجيات نظرىـ.
الفصؿ الرابع
المسئكلية الجنائية كالكالية القضائية
المػػادة الخامسة عشرة
االنتيا كات الخطيرة ليذا البركتكككؿ
 -1يككف أم شخص مرتكبان لجريمة بالمعنى المقصكد في ىذا البركتكككؿ إذا اقترؼ ذلؾ الشخص عمدان ،كانتياكان لالتفاقية أك
ليذا البركتكككؿ ،أيان مف األفعاؿ التالية :

أ ) استيداؼ ممتمكات ثقافية مشمكلة بحماية معززة ،باليجكـ.
ب) استخداـ ممتمكات ثقافية مشمكلة بحماية معززة ،أك استخداـ جكارىا المباشر ،في دعـ العمؿ العسكرم.

ج ) إلحاؽ دمار كاسع النطاؽ بـ متمكات ثقافية محمية بمكجب االتفاقية كىذا البركتكككؿ ،أك االستيالء عمييا.
د ) استيداؼ ممتمكات ثقافية محمية بمكجب االتفاقية كىذا البركتكككؿ ،باليجكـ.
ىػ) ارتكاب سرقة أك نيب أك اختالس أك تخريب لممتمكات ثقافية محمية بمكجب االتفاقية.
 -2يعتمد كؿ طرؼ مف التدابير ما يمزـ العتبار الجرائـ المنصكص عمييا في ىذه المادة جرائـ بمكجب قانكنو الداخمي ،كلفرض
عقكبات مناسبة عمى مرتكبييا .كتمتزـ األطراؼ كىي بصدد ذلؾ بمبادئ القانكف العامة كمبادئ القانكف الدكلي ،بما في ذلؾ
القكاعد القاضية بمد نطاؽ المسئكلية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أكلئؾ الذيف ارتكبكا الفعؿ الجنائي بشكؿ مباشر.
المػػادة السادسة عشرة
الكالية القضائية
 -1دكف اإلخالؿ بالفقرة  ، 2تتخذ كؿ دكلة طرؼ التدابير التشريعية الالزمة إلنشاء كاليتيا القضائية عمى الجرائـ المنصكص
عمييا في المادة  15في الحاالت التالية :
أ ) عندـ ا ترتكب جريمة كيذه عمى أراضي تمؾ الدكلة.
ب) عندما يككف المجرـ المزعكـ مكاطنان لتمؾ الدكلة.
ج ) في حالة الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرات الفرعية (أ) ك(ب) ك(ج) مف المادة  ،15عندما يككف المجرـ المزعكـ مكجكدان
عمى أراضييا.

 -2فيما يتعمؽ بممارسة الكالية القضائية ،كدكف اإلخالؿ بالمادة  28مف االتفاقية :
أ ) ال يستبعد ىذا البركتكككؿ تحمؿ المسئكلية الجنائية الفردية أك ممارسة الكالية القضائية بمكجب القانكف الكطني أك القانكف
الدكلي الممكف التطبيؽ ،كما ال يناؿ مف ممارسة الكالية القضائية بمكجب القانكف الدكلي ا لعرفي.
ب) باستثناء الحالة التي يمكف فييا أف تقبؿ دكلة ليست طرفان في ىذا البركتكككؿ أحكامو كتطبقيا كفقان لمفقرة  2مف المادة ،3
فإف أفراد القكات المسمحة كمكاطني دكلة ليست طرفان في ىذا البركتكككؿ ،باستثناء مكاطنييا الذيف يخدمكف في قكات مسمحة

لدكلة طرؼ في ىذا البركتكؾكؿ ،ال يتحممكف مسئكلية جنائية فردية بمكجب ىذا البركتكككؿ ،كما ال يفرض ىذا البركتكككؿ التزامان
بإنشاء كالية قضائية عمى أمثاؿ ىؤالء األشخاص كال بتسميميـ.

المػػادة السابعة عشرة
المقاضاة
 -1يعمد الطرؼ الذم يكجد عمى أراضيو الشخص الذم يدعى ارتكابو جريمة منصكصان عمييا في الفقرات الفرعية  ( 1أ ) ك(ب)
ك( ج) مف المادة  ، 15إذا لـ يسمـ ذلؾ الشخص ،إلى عرض القضية ،دكف أم استثناء كاف كدكف تأخير ال مبرر لو ،عمى

سمطاتو المختصة لغرض المقاضاة كفؽ إجراءات بمكجب قانكنو الداخمي أك ،في حالة انطباقيا ،كفقان لمقكاعد ذات الصمة مف

اؿقانكف الدكلي.

 -2دكف إخالؿ بالقكاعد ذات الصمة مف القانكف الدكلي ،في حالة انطباقيا ،تكفؿ ألم شخص تتخذ بشأنو إجراءات فيما يتعمؽ
باالتفاقية أك بيذا البركتكككؿ ،معاممة منصفة كمحاكمة عادلة كفقان لمقانكف الداخمي كلمقانكف الدكلي في كافة مراحؿ اإلجراءات،

كال تككف الضمانات المكفكلة لذلؾ الشخص ،بأم حاؿ مف األحكاؿ ،أدنى مف الضمانات التي ينص عمييا القانكف الدكلي.
المػػادة الثامنة عشرة
تسميـ المجرميف

 -1تعتبر الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرات الفرعية  ( 1أ ) ك( ب ) ك( ج ) مف المادة  15مندرجة في عداد الجرائـ التي
يسمـ مرتكبكىا في أم معاىدة لتسميـ المجرميف أبرمت بيف أم مف األطراؼ قبؿ دخكؿ ىذا البركتكككؿ حيز النفاذ كيتعيد األطراؼ
بإدراج تمؾ الجرائـ في كؿ معاىدة لتسميـ المجرميف تبرـ فيما بينيـ في كقت الحؽ.
 -2عندما يتمقى طرؼ يجعؿ تسميـ المجرميف مشركطان بكجكد معاىدة ،طمبان بتسليـ مجرـ مكجيان مف طرؼ آخر لـ يبرـ معو

معاىدة لتسميـ المجرميف ،فممطرؼ المطمكب منو ،إف شاء ،أف يعتبر ىذا البركتكككؿ األساس القانكني لتسميـ مرتكبي الجرائـ

المنصكص عمييا في الفقرات الفرعية  ( 1أ ) ك(ب) ك( ج) مف المادة .15
 -3تعتبر األطراؼ التي ال تجعؿ تسميـ المجرميف مشركطان بكجكد معاىدة ،الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرات الفرعية  ( 1أ )
ك(ب) ك( ج) مف المادة  15جرائـ يسمـ مرتكبكىا فيما بيف ىذه األطراؼ ،مع عدـ اإلخالؿ بالشركط التي تنص عمييا قكانيف
الطرؼ المطمكب منو.
 -4عند الضركرة ،تعامؿ الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرات الفرعية  ( 1أ )( ،ب) ك(ج ) مف المادة - 15ألغراض تسميـ
المجرميف فيما بيف األطراؼ -كما لك كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكاف الذم كقعت فيو بؿ أيضان في أراضي األطراؼ التي

أنشأت كالية قضائية كفقان لمفقرة  1مف المادة .16
المػػادة التاسعة عشرة
المساعدة القانكنية المتبادلة

 -1تتبادؿ األطراؼ أكبر قدر مف المساعدة فيما يتعمؽ بالتحقيقات أك اإلجراءات الجنائية أك إجراءات تسميـ المجرميف المتخذة
بشأف الجرائـ المنصكص عمييا في المادة  ، 15بما في ذلؾ المساعدة في الحصكؿ عمى ما يكجد لدييا مف شكاىد الزمة
لإلجراءات.
 -2تضطمع األطراؼ بالتزاماتيا بمكجب الفقرة  1بما يتفؽ كأم معاىدات أك ترتيبات أخرل بشأف المساعدة القانكنية المتبادلة
تككف مبرمة فيما بينيما .كفي حالة عدـ كجكد مثؿ ىذه المعاىدات أك الترتيبات ،تتبادؿ األطراؼ المساعدة كفقان لقانكنيا

الداخمي.

المػػادة العشركف
دكاعي الرفض

 -1ألغراض تسميـ المجرميف في حالة الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرات الفرعية  ( 1أ ) ك(ب) ك( ج) مف المادة ،15
كألغراض المساعدة القانكنية المتبادلة في حالة الجرائـ المنصكص عمييا في المادة  ، 15ال تعتبر الجرائـ جرائـ سياسية أك جرائـ
كبناء عمى ذلؾ ال يجكز رفض طمبات تسميـ المجرميف أك طمبات
مرتبطة بجرائـ سياسية ،أك جرائـ دفعت إلييا بكاعث سياسية.
ن
المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثؿ ىذه الجرائـ لمجرد أف األمر يتعمؽ بجريمة سياسية أك بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أك
بجريمة دفعت إلييا بكاعث سياسية.
 -2ليس في ىذا البركتكككؿ ما يفسر بأنو التزاـ بتسميـ المجرميف أك بتقديـ المساعدة القانكنية المتبادلة إذا كاف لدل الطرؼ
المطمكب منو أسباب جكىرية تدعكه إلى االعتقاد بأف طمب تسميـ المجرميف في حالة الجرائـ المنصكص عمييا في الفقرات
الفرعية  ( 1أ ) ك(ب ) ك( ج) مف المادة  15أك طمب المساعدة القانكنية المتبادلة في حالة الجرائـ المنصكص عمييا في المادة
 ، 15قد قدـ لغرض محاكمة أك عقاب شخص بسبب عنصر ذلؾ الشخص أك دينو أك جنسيتو أك أصمو اإلثني أك رأيو السياسي،
أك بأف االمتثاؿ لمطمب سكؼ يترتب عميو إجحاؼ بمركز ىذا الشخص ألم سبب مف تمؾ األسباب.
المػػادة الحادية كالعشركف
التدابير المتعمقة بانتياكات أخرل
دكف إخالؿ بالمادة  28مف االتفاقية ،يعتمد كؿ طرؼ كؿ ما يمزـ مف تدابير تشريعية أك إدارية أك تأديبية لقمع األفعاؿ التالية
عندما ترتكب عمدان :
( أ ) أم استخداـ لمممتمكات الثقافية ينطكم عمى انتياؾ لالتفاقية أك ليذا البركتكككؿ.
(ب) أم تصدير أك نقؿ غير مشركع لممتمكات ثقافية مف أراض محتمة انتياكان لالتفاقية أك ليذا البركتكككؿ.
الفصؿ الخامس
حماية الممتمكات الثقافية في حالة النزاعات المسمحة
غير المتسمة بطابع دكلي
المػػادة الثانية كالعشركف
النزاعات المسمحة غير المتسمة بطابع دكلي
 -1ينطبؽ ىذا البركتكككؿ في حالة نزاع مسمح ال يتسـ بطابع دكلي يقع داخؿ أراضي أحد األطراؼ.
 -2ال ينطبؽ ىذا البركتكككؿ عمى أكضاع االضطرابات كالتكترات الداخمية ،مثؿ أحداث الشغب كأعماؿ العنؼ المنعزلة كالمتفرقة
كغيرىا مف األعماؿ المماثمة.
 -3ليس في ىذا البركتكككؿ ما يتذرع بو لغرض النيؿ مف سيادة دكلة ما أك مف مسئكلية الحككمة عف القياـ بكؿ الكسائؿ
المشركعة بحفظ أك إعادة سيادة القانكف كالنظاـ في الدكلة ،أك الدفاع عف الكحدة الكطنية لمدكلة كسالمة أراضييا.

 -4ليس في ىذا البركتكككؿ ما يخؿ بالكالية القضائية األساسية لطرؼ يدكر عمى أراضيو نزاع مسمح ال يتسـ بطابع دكلي حكؿ
االنتياكات المنصكص عمييا في المادة .15
 -5ليس في ىذا البركتكككؿ ما يتذرع بو كمبرر لمتدخؿ ،عمى نحك مباشر أك غير مباشر كألم سبب مف األسباب ،في النزاع
المسمح أك في الشئكف الداخمية أك الخارجية لمطرؼ الذم يدكر النزاع عمى أراضيو.
 -6ال يؤثر تطبيؽ ىذا البركتكككؿ عؿ ل الكضع المشار إليو في الفقرة  ،1عمى الكضع القانكني ألطراؼ النزاع.
 -7لمنظمة اليكنسكك أف تعرض خدماتيا عمى أطراؼ النزاع.
الفصؿ السادس
المسائؿ المؤسسية
المػػادة الثالثة كالعشركف
التقاء األطراؼ
 -1يدعى األطراؼ إلى االجتماع في نفس الكقت الذم ينعقد فيو المؤتمر العاـ لميكنسكك كبالتنسيؽ مع اجتماع األطراؼ السامية
المتعاقدة إذا كاف المدير العاـ ىك الداعي إلى ذلؾ االجتماع.
 -2يعتمد اجتماع األطراؼ نظامو الداخمي.
 -3يضطمع اجتماع األطراؼ باؿمياـ التالية :
أ ) انتخاب أعضاء المجنة كفقان لمفقرة  1مف المادة .24
ب) التصديؽ عمى المبادئ التكجييية التي تعدىا المجنة كفقان لمفقرة الفرعية  ( 1أ ) مف المادة .27
ج ) إعداد مبادئ تكجييية تسترشد بيا المجنة في استخداـ أمكاؿ الصندكؽ كاإلشراؼ عمى ذلؾ االستخداـ.
د ) النظر في التقرير الذم تقدمو المجنة كفقان لمفقرة الفرعية ( 1د) مف المادة .27
ىػ) مناقشة أم مشكالت تنشأ بصدد تطبيؽ ىذا البركتكككؿ كاصدار تكصيات بشأنيا حسب االقتضاء.
بناء عمى طمب ُخمس عدد األطراؼ عمى األقؿ.
 -4يدعك المدير العاـ إلى انعقاد اجتماع استثنائي لألطراؼ ن
المػػادة الرابعة كالعشركف
لجنة حمية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح
 -1تنشأ بمكجب ىذا لجنة لحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح ،تتألؼ مف اثنى عشر طرفان ينتخبيـ اجتماع األطراؼ.
 -2تجتمع المجنة في دكرة عادية مرة في السنة كفي دكرات استثنائية كمما ارتأت ضركرة ذلؾ.
 -3عند البت في عضكية المجنة ،يسعى األطراؼ إلى ضماف تمثيؿ عادؿ لمختمؼ المناطؽ كالثقافات في العالـ.

 -4تختار األطراؼ األعضاء في المجنة ممثمييا مف بيف أشخاص مؤىميف في مياديف التراث الثقافي أك الدفاع أك القانكف الدكلي
كتسعى ،بالتشاكر فيما بينيا ،إلى ضماف أف المجنة في مجمكعيا تضـ قد ارن كافيان مف الخبرة المتخصصة في كؿ ىذه المياديف.
المػػادة الخامسة كالعشركف
مدة العضكية
 -1تنتخب الدكلة الطرؼ عضكان في المجنة لمدة أربع سنكات كتككف مؤىمة إلعادة انتخابيا مباشرة مرة كاحدة لفترة أخرل.
 -2عؿل الرغـ مف أحكاـ الفقرة  ،1تنتيي عضكية نصؼ األعضاء المختاريف في أكؿ انتخاب في نياية أكؿ دكرة عادية
الجتماع األطراؼ تمي الدكرة التي انتخبكا فييا ،كيختار رئيس االجتماع ىؤالء األعضاء بالقرعة بعد أكؿ عممية انتخاب.
المػػادة السادسة كالعشركف
النظاـ الداخمي
 -1تعتمد المجنة نظاميا الداخمي.
 -2يتككف النصاب القانكني مف أغمبية األعضاء ،كتتخذ ق اررات المجنة بأغمبية ثمثي أعضائيا المصكتيف.
 -3ال يشارؾ األعضاء في التصكيت عمى أم ق اررات تتعمؽ بممتمكات ثقافية متضررة مف نزاع مسمح ىـ أطراؼ فيو.
المػػادة السابعة كالعشركف
الميػػاـ
 -1تضطمع المجنة بالمياـ التالية :
أ ) إعداد مبادئ تكجييية لتنفيذ ىذا البركتكككؿ.
ب) منح الحماية المعززة لمممتمكات الثقافية كتعميقيا أك إلغاؤىا كانشاء قائمة بالممتمكات الثقافية المشمكلة بحماية معززة ،كتعيد
تمؾ القائمة كاذاعتيا.
ج ) مراقبة تنفيذ ىذا البركتكككؿ كاإلشراؼ عميو كالعمؿ عمى تحديد الممتمكات الثقافية المشمكلة بحماية معززة.
د ) النظر في التقارير التي يقدميا األطراؼ كالتعميؽ عمييا كالتماس اإليضاحات حسب االقتضاء ،كاعداد تقريرىا بشأف تنفيذ ىذا
البركتكككؿ مف أجؿ تقديمو إلى اجتماع األطراؼ.
ىػ) تؿقي طمبات المساعدة الدكلية المقدمة بمكجب المادة  32كالنظر في تمؾ الطمبات.
ك ) البت في أكجو استخداـ أمكاؿ الصندكؽ.
ز ) القياـ بأم مياـ أخرل يعيد بيا إلييا اجتماع األطراؼ.
 -2تؤدم المجنة مياميا بالتعاكف مع المدير العاـ.

 -3تتعاكف المجنة مع المنظمات الدكلية كالكطنية ،الحككمية كغير ا لحككمية ،التي تماثؿ أىدافيا أىداؼ االتفاقية كبركتكككليا
األكؿ كىذا البركتكككؿ ،كلمجنة أف تدعك إلى اجتماعاتيا مف أجؿ مساعدتيا بصفة استشارية في أداء مياميا ،منظمات مينية
مرمكقة كالمنظمات التي تربطيا باليكنسكك عالقات رسمية ،بما في ذؿؾ المجنة الدكلية لمدرع األزرؽ كالييئات الداخمية فييا ،كما
يجكز دعكة ممثميف لممركز الدكلي لدراسة صكف الممتمكات الثقافية كترميميا ( إيكركـ ) ( مركز ركما ) كلمجنة الدكلية لمصميب
األحمر ،لحضكر اجتماعاتيا بصفة استشارية.
المػػادة الثامنة كالعشركف
األمػػػانة
تتمؽل المجنة المساعدة مف أمانة اليكنسكك التي تعد كثائؽ المجنة كجداكؿ أعماؿ اجتماعاتيا كتتكلى المسئكلية عف تنفيذ
ق ارراتيا.
المػػادة التاسعة كالعشركف
صندكؽ حماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسمح
 -1ينشأ بمكجب ىذا صندكؽ لألغراض التالية :
أ ) تقديـ مساعدة مالية أك غير مالية لدعـ التدابير التحضيرية كالتدابير األخرل التي تتخذ في كقت السمـ كفقان ألحكاـ مف بينيا
أحكاـ المادة  ،5كالفقرة الفرعية (ب) مف المادة  ،10كالمادة 30

ب) تقديـ مساعدة مالية أك غير مالية بصدد تدابير الطكارئ أك التدابير المؤقتة أك غيرىا مف التدابير التي تتخذ مف
أجؿ حماية الممتمكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسمح أك فترات العكدة إلى الحياة الطبيعية فكر انتياء
العمميات الحربية كفقان ألحكاـ مف بينيا أحكاـ الفقرة الفرعية ( أ ) مػف المادة .8
 -2ينشئ الصندكؽ حسابان ألمكاؿ الكدائع كفقان ألحكاـ النظاـ المالي لميكنسكك.
 -3ال تستخدـ المبالغ المدفكعة مف الصندكؽ إال لألغراض التي تقرىا المجنة كفقان لممبادئ التكجييية كما تحددىا الفقرة الفرعية
 ( 3ج ) مف المادة  .23كلمجنة أف تقبؿ مساىمات يقصر استخداميا عمى برنامج أك مشركع معيف شريطة أف تككف المجنة قد
قررت تنفيذ ذلؾ البرنامج أك المشركع.
 -4تتككف مكارد الصندكؽ مما يمي :
أ ) مساىمات طكعية يقدميا األطراؼ.
ب) مساىمات أك ىبات أك كصايا تقدميا :
 - 1دكؿ أخرل.
 -2اليكنسكك أك منظمات أخرل تابعة لألمـ المتحدة.

 -3منظمات أخرل دكلية حككمية أك غير حككمية.
 )4ىيئات عامة أك خاصة أك أفراد.
ج ) أم فكائد تدرىا أمكاؿ الصندكؽ.
د ) األمكاؿ المحصمة مف عمميات جمع األمكاؿ كايرادات األحداث التي تنظـ لصالح الصندكؽ.
ىػ) سائر المكارد التي ترخص بيا المبادئ التكجييية المطبقة عمى الصندكؽ.
الفصؿ السابع
نشر المعمكمات كالمساعدة الدكلية
المػػادة الثالثكف
نشر المعمكمات
 -1تسعى األطراؼ بالكسائؿ المالئمة ،كالسيما عف طريؽ البرامج التعميمية كاإلعالمية ،إلى دعـ تقدير جميع سكانيا لمممتمكات
الثقافية كاحتراميـ ليا.
 -2تذيع األطراؼ ىذا البركتكككؿ عمى أكسع نطاؽ ممكف في كقت السمـ كفي كقت الحرب عمى السكاء
 -3تككف أم سمطة عسكرية أك مدنية تضطمع كقت كقكع نزاع مسمح بمسئكليات تتعمؽ بتطبيؽ ىذا البركتكككؿ ،عمى عمـ تاـ
بنص ىذا البركتكككؿ .كليذه الغاية تقكـ األطراؼ بما يمي حسب االقتضاء :
أ ) إدراج مبادئ تكجييية كتعميمات بشأف حماية الممتمكات الثقافية في لكائحيا العسكرية.
ب) إعداد كتنفيذ برامج تدريبية كتعميمية في أكقات السمـ ،بالتعاكف مع اليكنسكك كالمنظمات الحككمية كغير الحككمية المعنية.
ج ) إبالغ كؿ طرؼ سائر األطراؼ ،مف خالؿ المدير العاـ ،بمعمكمات عف القكانيف كاألحكاـ اإلدارية كالتدابير المتخذة بمكجب
الفقرتيف الفرعيتيف ( أ ) ك( ب ).
د ) إبالغ كؿ طرؼ سائر األطراؼ بأسرع كقت ممكف ،مف خالؿ المدير العاـ ،بالقكانيف كاألحكاـ اإلدارية التي قد تعتمدىا لضماف
تطبيؽ البركتكككؿ.
المػػادة الحادية كالثالثكف
التعاكف الدكلي
في حاالت حدكث انتياكات خطيرة ليذا البركتكككؿ ،تتعيد األطراؼ بأف تعمؿ -جماعة عف طريؽ المجنة أك فرادل -في تعاكف
مع اليكنسكك كاألمـ المتحدة ،كبما يتفؽ مع ميثاؽ األمـ المتحدة.
المػػادة الثانية كالثالثكف

المساعدة الدكلية
 -1يجكز لطرؼ أف يطمب مف المجنة مساعدة دكلية مف أجؿ الممتمكات الثقافية المشمكلة بحماية معززة ،ككذلؾ فيما يتعمؽ
بإعداد أك تطكير أك تنفيذ القكانيف كاألحكاـ اإلدارية كالتدابير المشار إلييا في المادة .10
 -2يجكز لطرؼ في النزاع ليس طرفان في ىذا البركتكككؿ كلكنو يقبؿ كيطبؽ أحكامو كفقان لمفقرة  3مف المادة  ،2أف يطمب
مساعدة دكلية مناسبة مف المجنة.

 -3تعتمد المجنة قكاعد لتقديـ طمبات المساعدة الدكلية كتحدد األشكاؿ التي يمكف أف تتخذىا المساعدة الدكلية.
 -4تشجع األطراؼ عمى أف تقدـ عف طريؽ المجنة كؿ أشكاؿ المساعدة التقنية إلى مف يطمبيا مف األطراؼ في البركتكككؿ أك
مف أطراؼ النزاع.
المػػادة الثالثة كالثالثكف
مساعدة اليكنسكك
 -1يجكز لطرؼ أف يطمب مف اليكنسكك تزكيده بمساعدة تقنية لتنظيـ حماية ممتمكاتو الثقافية فيما يتعمؽ بأمكر مثؿ األعماؿ
التحضيرية لصكف الممتمكات الثقافية ،أك التدابير الكقائية كالتنظيمية الالزمة في حاالت الطكارئ ،أك إعداد قكائـ الحصر الكطنية
لمممتمكات الثقافية ،أك بصدد أم مشكمة أخرل ناجمة عف تطبيؽ ىذا البركتكككؿ  .كتقدـ اليكنسكك تمؾ المساعدة في حدكد ما
يتيحو ليا برنامجيا كمكاردىا.
 -2تشجع الدكؿ عمى تقديـ مساعدات تقنية عمى صعيد ثنائي أك متعدد األطراؼ.
 -3يرخص لميكنسكك بأف تقدـ ،بمبادرة منيا ،اقتراحات بيذا الشأف إلى األطراؼ.
الفصؿ الثامف
تنفيذ ىذا البركتكككؿ
المػػادة الرابعة كالثالثكف
الدكؿ الحامية
يطبؽ ىذا البركتكككؿ بمعاكنة الدكؿ الحامية المكمفة برعاية مصالح أطراؼ النزاع.
المػػادة الخامسة كالثالثكف
إجراءات التكفيؽ
 -1تقدـ الدكؿ الحامية مساعييا الحميدة في جميع اؿحاالت التي تراىا في صالح الممتمكات الثقافية ،كال سيما في حالة قياـ
خالؼ بيف أطراؼ النزاع فيما يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ ىذا البركتكككؿ أك تفسيرىا.

بناء عمى دعكة أحد األطراؼ أك المدير العاـ أك بمبادرة منيا ،أف تقترح
 -2كليذا الغرض ،يجكز لكؿ مف الدكؿ الحامية ،إما ن
عمى أطراؼ النزاع تنظيـ اجتماع لممثمييا ،كبصفة خاصة لمسمطات المسئكلة عف حماية الممتمكات الثقافية ،إذا ارتئي ذلؾ
مناسبان ،عمى أراضي دكلة ليست طرفان في النزاع ،كتككف أطراؼ النزاع ممزمة بتنفيذ االقتراحات المكجية إلييا لعقد االجتماع،

كتقترح الدكؿ الحامية عمى أطراؼ النزاع ،قصد الحصكؿ عمى مكافقتيا ،شخصان ينتمي إلى دكلة ليست طرفان في النزاع ،أك

شخصان يقترحو المدير العاـ ،كيدعى ىذا الشخص إلى المشاركة في االجتماع بكصفو رئيسان لو.
المػػادة السادسة كالثالثكف
التكفيؽ عندما ال تكجد دكؿ حامية

 -1في حالة نزاع لـ تعيف لو دكؿ حامية ،لممدير العاـ أف يقدـ مساعيو الحميدة أك أف يقكـ بأم شكؿ آخر مف أشكاؿ التكفيؽ
أك الكساطة بيدؼ تسكية الخالؼ.
بناء عمى دعكة مف أحد األطراؼ أك مف المدير العاـ ،لرئيس المجنة أف يقترح عمى أطراؼ النزاع تنظيـ اجتماع لممثمييا،
 -2ن
كبصفة خاصة لمسمطات المسئكؿة عف حماية الممتمكات الثقافية ،إذا اعتبر ذلؾ مالئمان ،عمى أراضي دكلة ليست طرفان في النزاع.
المػػادة السابعة كالثالثكف
الترجمة كالتقارير
 -1تتكلى األطراؼ ترجمة ىذا البركتكككؿ إلى لغاتيا الرسمية كتبمغ ىذه الترجمات الرسمية إلى المدير العاـ.
 -2تقدـ األطراؼ إؿل المجنة كؿ أربع سنكات تقري ارن عف تنفيذ ىذا البركتكككؿ.
المػػادة الثامنة كالثالثكف
مسئكلية الدكؿ
ال يؤثر أم حكـ في ىذا البركتكككؿ يتعمؽ بالمسئكلية الجنائية الفردية في مسئكلية الدكؿ بمكجب القانكف الدكلي ،بما في ذلؾ
كاجب تقديـ تعكيضات.
الفصؿ التاسع
أحكاـ ختامية
المػػادة التاسعة كالثالثكف
المغات
حرر ىذا البركتكككؿ بالمغات األسبانية كاإلنجميزية كالركسية كالصينية كالعربية كالفرنسية ،كالنصكص الستة متساكية في
حجيتيا.
المػػادة األربعكف

التكقيػػع
يحمؿ ىذا البركتكككؿ تاريخ  26مايك/أيار  1999كيفتح باب التكقيع عميو أماـ جميع األطراؼ السامية المتعاقدة ،في الىام،
مف  17مايك  /أيار  1999حتى  31ديسمبر/كانكف األكؿ .1999
المػػادة الحادية كاألربعكف
التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة
 -1يعرض ىذا البركتكككؿ عمى األطراؼ السامية المتعاقدة التي كقعت عمى البركتكككؿ لمتصديؽ عميو أك قبكلو أك المكافقة
عميو كفقان لإلجراءات المقررة في دستكر كؿ منيا.
 -2تكدع لدل المدير العاـ صككؾ التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة.
المػػادة الثانية كاألربعكف
االنضماـ
 -1يفتح باب االنضماـ إلى ىذا البركتكككؿ أماـ سائر األطراؼ السامية المتعاقدة اعتبا ارن مف  1ينامر/كانكف الثاني 2000
 -2يتـ ا النضماـ بإيداع صؾ انضماـ لدل المدير العاـ.
المػػادة الثالثة كاألربعكف
دخكؿ البركتكككؿ حيز التنفيذ
 -1يدخؿ ىذا البركتكككؿ حيز التنفيذ بعد انقضاء ثالثة أشير عمى إيداع عشريف صؾ تصديؽ أك قبكؿ أك مكافقة أك انضماـ.
 -2كبعدئذ ،يدخؿ اؿبركتكككؿ حيز التنفيذ بالنسبة لكؿ طرؼ بعد انقضاء ثالثة أشير عمى إيداعو صؾ التصديؽ أك القبكؿ أك
المكافقة أك االنضماـ.
المػػادة الرابعة كاألربعكف
دخكؿ البركتكككؿ حيز التنفيذ في حاالت النزاع المسمح
في الحاالت المشار إلييا في المادتيف  18ك 19مف االتفاقية تصبح صككؾ التصديؽ عمى ىذا البركتكككؿ أك قبكلو أك المكافقة
عميو أك االنضماـ إليو التي تكدعيا أطراؼ النزاع سكاء قبؿ العمميات العسكرية أك االحتالؿ أك بعدىما ،نافذة المفعكؿ فك ارن ،كفي
ىذه الحاالت يرسؿ المدير العاـ اإلخطارات المشار إلييا في المادة  46مف ىذا البركتكككؿ بأسرع كسيمة ممكنة.

المػػادة الخامسة كاألربعكف
إنياء االرتباط بالبركتكككؿ
 -1لكؿ طرؼ أف يعمف إنياء ارتباطو بيذا البركتكككؿ.

 -2يككف اإلخطار باإلنياء كتاب نة في صؾ يكدع لدل المدير العاـ.
 -3يصبح ىذا اإلنياء نافذ المفعكؿ بعد انقضاء سنة كاحدة عمى تاريخ استالـ صؾ اإلنياء غير أنو إذا حدث كقت انقضاء تمؾ
الفترة ،إف كاف الطرؼ الذم أنيى ارتباطو مشتبكان في نزاع مسمح ،ظؿ اإلنياء غير نافذ المفعكؿ حتى انتياء العمميات العسكرية
أك إلى أف تتـ عمميات إعادة الممتمكات الثقافية إلى كطنيا األصمي ،أييما استغرؽ فترة أطكؿ.

المػػادة السادسة كاألربعكف
اإلخطارات
يخطر المدير العاـ جميع األطراؼ السامية المتعاقدة كاألمـ المتحدة بإيداع جميع صككؾ التصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة أك
االنضماـ المنصكص عمييا في المادتيف  41ك 42ككذلؾ بإخطارات إنياء االرتباط المنصكص عمييا في المادة .45
المػػادة السابعة كاألربعكف
التسجيؿ لدل األمـ المتحدة
بناء عمى طمب المدير العاـ.
عمالن ب المادة  102مف ميثاؽ األمـ المتحدة ،يسجؿ ىذا البركتكككؿ في أمانة األمـ المتحدة ن
كاثباتان لما تقدـ كقع عمى ىذا البركتكككؿ المكقعكف أدناه المفكضكف رسميان.
حرر في مدينة الىام في ىذا اؿيكـ السادس كالعشريف مف شير مارس/أذار  ،1999في نسخة كاحدة ستكدع في محفكظات
منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة ،كتسمـ منو صكر رسمية طبؽ األصؿ لجميع األطراؼ السامية المتعاقدة.

