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 الحماية الدولية للمواد الثقافية 

كال، وليستت محوتورة بتأز جت   النقل المحظور لألعمال الفنية ليست ظارهة جديدة بأس شكل من األش
وظوتور عوامتل معين من العالم. كشكل من أشتكال الرريمتة، متن نا يتة أ ترن،  تنوتا تتوست  بسترعة  تول العتالم، 

جديتتدة م تتل انفتتتاذ منا تتو جديتتدة ونمتتو ال اتتد  تتب التتدول الحدي تتة بتتال نإل، والستتوولة ا  بتتر  تتب ا توتتال و التأ يتتد 
الفنية نتيرة لتد ق رأس المتال التإل الستو    يبشتر بتاليير ألز محاولتة لوقت   ال يادة الماحوظة  ب قيمة األعمال

 ادارته   أ  ر.أو  تد ق المد،

بينمتتتا يتتتتم ا عتتتتراذ بماحتتتة هتتتوا الواتتت  دوليتتتاث،  تتتتت ا ستتتترابة متتتن  يتتت  المتتتد    البشتتترية والماليتتتة 
الياصتة بوتوا المواتوخ تيتات  بشتكل كبيتر  والحماية القانونيتة قتد أ فقتت ك يراث يمتا هتو م اتوو. القتوانين الو نيتة

لمحظتورا   (بشتكل تتامولقد استيدم الترتار هتوا ا  تت ذ بشتكل جيتد، وكتولا المرتال ا قايمتب المحتدود  و نتب 
التوتدير المحتددة متن قبتل التدول منفتردةو الي توا  المتبعتة  تب دولتة متا لحمايتة أعمالوتا الفنيتة   ت  بتق  تتب دول 

 ادارية، ما لم يكوت هنالا اتفاقيا  دولية م نر ة بعكس ذلا.أو  ج ائيةأو  وا قوانين ماليةأ رن،   ت يد عن كون

-تنظتتر معظتتم األمتتم  تتتإل هتتوا اليتتوم التتإل  مايتتة ميراأوتتا ال قتتا ب عاتتإل أنتته تركيتت  أساستتب  تتب سياستتاتوا
من نا ية دول األ رن. ، هوا يعنب ميراأوا ال قا ب الياص ولكن يتضمن أيضاث ا ترام ما ييص ال مايتوا ال قا ية

أت  أ رن و مفاهيم قانونية تماماث، التعاوت الدولب لحمايتة الميتراا ال قتا ب التو نب متن الترتارة المحظتورة تميتل التإل
تكوت  ب ال الد ممارسة من جوة وا دة، بما أنوا  ب الواق  تتعاق  قط بما تسمإل الدول "المودرة". معظتم ا متم 

 ل عتتن مي  تتا  التعتتاوت التتدولب هتتوه  ي متتا وجتتد . قامتتت التتدول المعراتتة أ  تتر "المستتتوردة" بقيتتت بعيتتدة بمعتت
لميراأوتتا ال قتتا ب بالتتد اخ عتتن نفستتوا بتتيتتاذ   تتوا  قانونيتتة قاستتية م تتل   يتتر قتتانونبالتوتتدير الأو  لي تتر الستترقة

منة، عاتإل ستبيل اصدار أ كام قضائية بتحريم التودير كام ث، منح  الة "ماكيتة عامتة" لمتواد أقا يتة معينتة  متضت
أت  يمكتن، الت((. دوليتاث، متن نا يتة أ ترن،  يتر قتانونبالم ال،   توجد  ترة تحديد، الموادرة  ب  تال التوتدير ال

الو نية  ّعالة  قط اذا ما كانت الدول التب تم الإل أقايموتا نقتل المتواد ال قا يتة موات  التستا ل   تكوت هوه المقاييس
 رن، أنوا كانت تميتل  تب الستابق التإل وات   مايتة أستواقوا الفنيتة الو نيتة أو ث متعاونةو  ب الحقيقة، من نا ية أ

 
 ضتتتير هتتتوا التقريتتتر متتتن قبتتتل الستتتيدة مارينتتتا شتتتنايدر، مستتتتولة البحتتت ، يونيتتتدرويت  ستتتكريتيرة المرموعتتتة الدراستتتية  تتتب تتتتم تح

 . يونيدرويت ولرنة اليبرا  الحكوميوت  ول الحماية الدولب لاماكية ال قا ب  والسكريتيرة التنفيوية لامتتمر الدباوماسب  قرار المتتمر
ستتنوا  بعتتد اقتترار المتتتتمر،  يتت  ظوتتر  تتب الوقتتت التتراهن عتتدد كبيتترمن المقتتا   والدراستتا  تم نشر هوا التقرير   ل  مستتة 

ت حاتتل  قراتتته الشتتر ية المنفتتردة أو األستتراة الم  تتتارة أو مقارنتتة المتتتتمر متت   عاليتتا  دوليتتة أ تتترن. يعمتتل هتتوا التقريتتر بشتتكل ميتتال  عاتتتإل 
وكيفيتتة ت بيقوتتا.  – ي  أت هوا له ع قتتة بفوموتتا  –اذها لشكاوا  ب المسودة تفحص البنود المنفردة لامتتمر، وسبد ايرادها، وكيفية اتي

 تتب هتتوا اليوتتوص، يمكتتن أت يكتتوت التقريتتر م ستتاعداث لتاتتا التتدول التتتب تأ تتو بعتتين ا عتبتتار متتا اذا كانتتت ستوتتاد  عاتتإل المتتتتمر أو أت 
 . 2001  من ديسمبر 31تنظم له.  ي ما كات هنالا ع قة،  قد تم تحدي  التقرير  تإل  



والتعاوت أانياث، متعاونة  قط  ول ظروذ دقيقة معينة  أز أنوا عراة لمبادز  الترارة الحرة والمساواة قبل قتانوت 
ز  التتتتب تتتتم تحضتتتيرها جميتتت  المبتتتاد –الماكيتتتة الياصتتتة والعامتتتة، ولحمايتتتة  قتتتو  المشتتتترز ذو النوايتتتا الحستتتنة( 

 لاتضحية بوا  قط  ب ظروذ است نائية.

من نا ية أ رن، هنالا دليل عاإل  وول ت ير  ب الرأز بووا اليووص، بالرغم من التوديد المتنامب 
متتن أمتتا ن العبتتتادة ت تتو بالت ايتتتد أو  متتن المتتتتا  أو  لاميتتراا ال قتتا ب  تتتول العتتالم. الستتترقة متتن المنتتا ل الياصتتتة

 قتد تتم تعتدياوا بستبد بشكل ج ئب، ول "السو " التقايدية، توبح أ  ر اقتناعاث با جرا ا  القاسية. والدول،  تإل د
ساستاة متتن المشتا ل التتتب تمتت مواجوتوتتا متتن قبتل هتتواة الرمت  والمتتتا   والناشتترة عتن القوتتور  تب اليتتط القاستتم 

تت يتر، وققترار   يتر قتانونبنونية لاتوتدير الالوااح بين الترارة القانونية والمحظورة. بشكل مشابه  تت المقار ة القا
دول الستو  أصتبح أ  تر رغبتة  تب  ترض التبع  أت  و رض قوانين أجنبية معينتة أصتبح أ  تر تكتراراث  ويبتدو ا ت

 من، ولكن ليس كل، التحريما   ول تونيفا  مواد أقا ية مومة جداث ومعينة.

 تتت الشتكل الرستمب لاجترا ا  القانونيتة مرال، ال ب م  نمو الترارة الفنية المحظورة دولياث بشكل مت ايد 
المضادة لووا التوديد قد نما بسرعة. تم الوصول الإل نق ة عودة  ب نواية الستينيا  عندما اتفتق المرتمت  التدولب 
عاإل الحاجة الإل مبادز  قانونية لحماية الماكية ال قا ية  ول العالم. لقد شتود  ال  أتوت ستنة األ يترة عاتإل متدن 

التتدولب، أ قتتر معظموتتا متتن قبتتل منظمتتة األمتتم أو  ا قايمتتبأو  متتن ا جتترا ا  القانونيتتة الدوليتتة ذا  المرتتال ال نتتائب
 –أغابوتتا ذا   تتاب  غيتتر م اتت م  –المتحتتدة لاتعاتتيم والعاتتوم وال قا تتة  اليونستتكو(، وتتتم تتتدعيوما أ  تتر بقتتوانين جديتتدة 

  ستيداموا من قبل من لوم صاة بالترارة الفنية.



 ( 1995) ( إلى مؤتمر يونيدرويت1970من مؤتمر اليونسكو )

لماكيتة الماكيتة   ير قانونب ول وسائل  ظر ومن  ا ستيراد والتودير والنقل ال  1970متتمر اليونسكو  
اشتتمل عاتإل   توة كبيترة التإل األمتام تمتنح واتعاث مميت اث  1(1970ال قا ية  المشار اليه متن ا ت  وتاعداثو متتتمر 

 مايتوتا، بينمتا يقتترذ وات  مقتاييس شتديدة موتممة لتنفيتو هتوه أجل  ل قا ية وتفرض الت اما عاإل الدول منلامواد ا
. بتتالرغم متتن وجتتود اجتترا  قتتانوت عتتام ماتت م لاتتدول المتعاقتتدة،  تتتت ستتادالحمايتة، عاتتإل وجتته التحديتتد اتتد الستترقة وال

 رئيستتتتتتتتتتتب كتتتتتتتتتتتات العتتتتتتتتتتتائق المستتتتتتتتتتتائل قتتتتتتتتتتتانوت  تتتتتتتتتتتاص. ي بتتتتتتتتتتتر  تنفيتتتتتتتتتتتو بعتتتتتتتتتتت  بنتتتتتتتتتتتوده بتتتتتتتتتتتالرغم متتتتتتتتتتتن ذلتتتتتتتتتتتا 
موتدرة بشتكل غيتر قتانونب متن أو  ، والتب تنص عاإل ا عتادة التإل المالتا ا صتاب لمتادة مستروقة2-و  7المادة  

 2قبل الحائ ،  تإل الحائ  ذو النوايا الحسنة، و ق األ ير بالتعوي .

المشتتا ل الرئيستتية  تتب قضتتية ستترقة هتتب نقتتل الماكيتتة وتضتتارو الموتتالح بتتين الشتتيص  المالتتا عتتادة( 
عماتت األنظمتة القانونيتة عاتإل مقار تة مشتكاة الحستنة.  نوايتاوز تم ترريده من ماكيتة المتادة وم شتترز المتادة ذو الال

 يمتنح متا   يماتاأت    أ تد يستت ي استحواذ غير متعاقد ب تر  ميتا تةو تتبت  األنظمتة القانونيتة الشتائعة قاعتدة 
أت  يكتتوت لتتدن الناقتتل ستتند ماكيتتة صتتحيح(،  يتت يحوتتل عاتتإل ستتند ماكيتتة صتتحيح متتا لتتم أت     يستتت ي  الشتتارز 

األغابية العظمإل من أنظمة القوانين المدنية تمنح  ماية ا بر، وقت كات بدرجا  ميتافة، لحائ  الماكية المسروقة 
 "(.en fait de meubles, possession vaut titreذو النوايا الحسنة  "

ال متعاقتد  تب البدايتة متن قبتل يونيتدرويت  تب مستودة تم ا هتمام بمشا ل نقل سند الماكيتة وا ستتحواذ 
 ستنة لامنقتو   الماديتة  نوايتا تول ا ستتحواذ ب القتانوت المو تدقانوت نموذجب تتم تحضتيره  تب الستتينيا . مستودة 

استتحواذ قيمتة المنقتو   بشتكل عتام، والتنستيق بشتكل  تركت   عاتإل LUAB)"3 الم شار اليه من ا ت  واعداث بت "
 1964ة  تتب المعقتتوداأنتتين ت تترين متتن اجتترا ا  يونيتتدرويت، والمتتتتمرا  الضتتيمة  تتول البيتت  التتدولب  وأيتتق متت 

بقتتانوت مو تتد  تتول تشتتكيل ( والمتتتتمر المتعاتتق ULISالمتعاتتق بقتتانوت مو تتد  تتول البيتت  التتدولب لاستتا    المتتتتمر 
ن الموأوقيتتة  تتب التعتتام   .  تتب هتتوا الستتيا ، واستتتوكار الوتتدذ متتن تحستتي((ULFISعقتتود لابيتت  التتدولب لاستتا   

عاإل مبدأ صحة ا ستحواذ ال متعاقد. هوه المسودة، والتب تم اقرارها من قبتل   LUABصاد   الترارية الدولية،  
التدعوة أجتل  ، لم تول التإل درجتة اجترا  دولتب بستبد نقتص اجمتاخ ا را  متن1974ليونيدرويت  ب    ادارةمراس  

 الإل اجتماخ متتمر دباوماسب  قراره.

 
. الموقتت  57، صتتفحة 1985تمت اعادة انتاج نص هوا المتتمر  ب متتمرا  وتوصتتيا  اليونستتكو التتتب ت عنتتإل بحمايتتة الميتتراا ال قتتا ب،   1

، 2001ديستتتتتتمبر  31. بحاتتتتتتول http://www.unesco.org/culture/laws/ 1970/html_eng/page1.shtmlا لكترونتتتتتتبو 
 ضة. دولة أ را اث  ب هوه العري 92أصبحت  

 تنص عاإلو 2-و  7المادة  2
 تتعود الدول ال رذ  ب هوا المتتمر بما يابو

عند  اتتد الدولتتة ال تترذ التتتب تم تتل المنشتتأ، باتيتتاذ الي تتوا  المناستتبة  ستتترجاخ وقعتتادة أز ماكيتتة أقا يتتة تتتم استتتيرادها بعتتد  تترض   2-و
لدولتتة ال البتتة يرتتد تتتد   تعويضتتاث منوتت  لاشتتارز البتترز  أو هوا المتتمر  ب ك  الدولتين المعنيتتتين، متتن نا يتتة أ تترن، تتتنص عاتتإل أت ا

 لاشيص الوز لديه سند ماكية صحيح لتاا الماكية. 
،  مراجعة القانوت المو د"(  ب LUAB ول ا ستحواذ بنية  سنة لامنقو   المادية  " القانوت المو دنص مسودة أعيد  صياغة   3

 . 85"تقرير توايحب"، المودر السابق،  . أنظر أيضاث  ب جب. جب. سو يب ت، 79، 1975-1



واليونستكو تحولتت التإل يونيتدرويت عنتدما  تل وقتت تحضتير  LUABبه اليبرة المكتستبة  يمتا ييتص تن
اليتتتاص بوتتتا. متتتن نا يتتتة أ تتترن بستتتبد ال بيعتتتة الياصتتتة جتتتداث لامتتتواد  1970قواعتتتد قتتتانوت  تتتاص لتنفيتتتو متتتتتمر 

والحتتل  LUABالمتتواد التتتإل يستتعإل ورائوتتا أت  المقوتتودة، والتتتب لتتم تكتتن مرتترد ستتا ، أصتتبح متتن الوااتتح بستترعة
 الوز قدمه كات  ب الحقيقة ميتافاث تماماث عن تاا الم او ة لحماية الميراا ال قا ب.

كانت نقل المواد ال قا ية من من قتة دولتة المنشتأ بشتكل  1970المشكاة األ رن التب ترك  عايوا متتمر  
لتدول بتتقرار اجترا ا  ا 1970 تار  لتشتريعا  التوتدير الياصتة بوتا.  تب هتوا اليوتوص، بينمتا ي  التد متتتمر 

تحكم التودير المورذ به لامواد ال قا ية،  قتد اقتترذ تليتة غيتر محتددة  عتادة المتواد الموتدرة بشتكل غيتر قتانونب 
 الإل باد المنشأ.

يتتو ر اجتترا اث  عتتا ث وأت اأنتتين متتن أت   قتتط يمكتتنمتتتتمر دولتتب تشتتكل أت   تتات وااتتحاث  تتب مر اتتة مبكتترة
عتتدد كبيتتر متتن التتدول التتتب قباتتت مستتبقاث أت  ستتبين تمامتتاث، متت  ا  تتو بعتتين ا عتبتتاريكونتتا متناأت  ا جتترا ا  يرتتد

متن متتتمر  2-و 7بالنسبة لامحتون الحقيقب لاجرا  المستقباب، كانتت نق تة البدايتة هتب المتادة .  1970بمتتمر  
امتتواد ال قا يتتة ، ا تتتص مفتتتاذ النرتتاذ بتيرتتاد  ريقتتة لمستتاواة الواتتعين المتعاراتتينو متيتتدز النقتتل الحتتر ل1970

 تتول العتتالم التتوين التمستتو قتتدر ا مكتتات الحتتد متتن المرتتال الحقيقتتب لت بيتتق المتتتتمر والمحا ظتتة عاتتإل الحمايتتة  تتب 
الوقتتت ا رهتتن والتتتتب يتمتعتتوت بوتتتا  تتب دولوتتتم متتن قبتتتل المشتتترز ذو النوايتتتا الحستتنة  ومناصتتترز الحمايتتة الو نيتتتة 

الموتتتدرة بشتتتكل غيتتتر قتتتانونب قتتتدر أو  ة المتتتواد ال قا يتتتة المستتتروقةلاميتتتراا ال قتتتا ب التتتوين أماتتتوا بتوستتتي  مبتتتدأ اعتتتاد
 ا مكات والحوول بولا عاإل أعاإل مستون من الحماية الدولية لميراأوم ال قا ب الو نب.

تتتتاو مستتتودة متتتتتمر يونيتتتدرويت قتتتادرين  تتتب كتتتل ا وقتتتا  عاتتتإل ا عتمتتتاد عاتتتإل تعتتتاوت ومستتتاعدة   تتتات ك 
ا ث جتتتداث كمراقتتتد  تتتب والتتتتب بنتتتا  عاتتتإل  ابوتتتا تتتتم اليونستتتكو،  ا لتتتت ام بالعمتتتل. لقتتتد أ تتتو  المنظمتتتة أيضتتتاث جتتت  اث  عتتتّ

اليتتاص  1970المتتتمر الدباوماستتب واستتتمر   تتتإل هتوا اليتتوم بتحفيتت  متتتتمر يونيتدرويت كتتتجرا  تكمياتتب لمتتتتمر 
 4بوا.

متتتتمر وقتتد ان اقتتتا عنتتدما كتتات عاتتإل مستتتون اقايمتتب مبتتادرتين تتتم الشتتروخ بومتتا يرتتد ا شتتارة أيضتتاث التتإل 
يونيتدرويت متتا يتت ال  تتب مر اتتة المستتودة. تتأأر كتت ث منومتتا التتإل  تتد كبيتتر بالنقتاي أأنتتا  هتتوه المر اتتة، و تتب المقابتتل 

 92\3911تنظتتيم مرموعتتة ا قتوتتاد األورو تتب رقتتم و رتتتا نقتتاا اشتتارة مفيتتدة  تتب صتتياغة  اتتول تستتوية مناستتبة. 
وتعايمتتتا  مرموعتتتة  5توتتتدير ستتتا  أقا يتتتة تتتول  1992ديستتتمبر  9اليتتتاص بمراتتتس المرموعتتتا  األورو يتتتة  تتتب 

الياصتتة بتتالمراس  تتول اعتتادة متتواد أقا يتتة منقولتتة بشتتكل غيتتر  1993متتارس  15 تتب  7\93ا قتوتتاد األورو تتب 
 وتعتتتدي توا ال  قتتة( تحتتدد مقتتتاييس وقائيتتة لاميتتراا ال قتتتا ب لادو ألعضتتا   تتتب  6شتترعب متتن من قتتتة دولتتة عضتتو

المو د اب ال أنظمة الحدود المتا بتين مرتمعيتة. ت عنتإل المبتادرة األ ترن بتدول ا تحاد األورو ب بعد ا تمال السو  

 
تقديم تقدير  اص الإل السيدة لينديل برو ، والتتتب كانتتت مستتاهمتوا  تتب عمتتل يونيتتدرويت  استتماث. أنظتتر، عاتتإل وجتته التحديتتد، هنا يرد    4

 145، 1997تعايقوتتتا عاتتتإل متتتتتمر يونيتتتدرويت، لينتتتديل  تتتب. بتتترو ، تعايتتتق عاتتتإل متتتتتمر يونيتتتدرويت، ليستتتتر، معوتتتد ا داو والقتتتانوت، 
 صفحة. 

 .1، الوفحة 1992-12-31 ب  395الوحيفة الرسمية لامرموعا  ا ورو ية رقم ل  5
 .74، الوفحة 1993-3-27 ب  74الوحيفة الرسمية لامرموعا  ا ورو ية رقم ل  6



الكومنولتت  وتتتنص عاتتإل قواعتتد لحمايتتة المتتواد ال قا يتتة اتتد التوتتدير ال يتتر قتتانونب، المتتد رة  تتب مي تتط لحمايتتة 
 1993.7الميراا ال قا ب المادز، والوز تم اقراره  ب موريشيوس  ب نو مبر 

 (1995تم تنفيذه من قبل يونيدرويت )العمل التحضيري الذي 

 65يونيتتتدرويت  تتتب جاستتتته رقتتتم  ادارةبنتتتا اث عاتتتإل  اتتتد اليونستتتكو،  تتتب أوائتتتل ال مانينيتتتا ، قتتترر مراتتتس 
تضتتمين مواتتوخ الحمايتتة الدوليتتة لاماكيتتة ال قا يتتة  تتب برنتتامف عمتتل يونيتتدرويت  تتب الفتتترة التت  ا ( 1986 أبريتتل 
 1989.8-1987سنوية 

( ومتتتمر 1974بشتكل  تاص   LUABحماية الدولية لاماكية ال قا يتة، عاتإل اتو  دراسة أولإل  ول ال
ماكيتتة التبعتوتتا دراستتة أانيتتة تتعامتتل بشتتكل أ  تتر تحديتتداث متت  قواعتتد القتتانوت اليتتاص التتوز يحكتتم نقتتل ستتند  1970،9

أت  يتتة مقارنتتةع وتتد بوتتا التتإل البرو ستتور غيتتر  ريتشتتات  أستتتراليا(. اقتر تتت معاينتتة قانون 10اليتتاص بماكيتتة أقا يتتة،
تتترجم ا هتمامتا  أت  تكوت بت بيق قواعد ال امية يمكتنأت   ريقة وا دة لتو ير  ماية  عالة لاماكية ال قا ية يمكن

السياستتية التتإل مبتتادز  قانونيتتة. تتتم التتد اخ عتتن مقار تتة جديتتدة بنتتا اث عاتتإل اقتترار قتتوانين أجنبيتتة تحكتتم توتتدير ماكيتتة 
 قانوت الياص والقانوت الدولب الياص  تضارو القوانين( والقانوت العام.أقا ية عن  ريق التأأير المشترك لا

اتتتتمأت  دبعتتتت  ادارةاليونستتتتكو لتتتتم تتوتتتتور بنفستتتتوا التحضتتتتير ألز اجتتتترا  دولتتتتب جديتتتتد، قتتتترر مراتتتتس أت  ع 
يعين مرموعة دراسة  معات النظر  ب عماية ومدن الرغبة  تب وات  قواعتد مو تدة ذا  ع قتة أت    11يونيدرويت

لمتتتمر مستودة تمويديتة عماتت المرموعتة عاتإل أستاس لقانوت الياص لاحماية الدولية لاماكيتة ال قا يتة. باتراها  ا
والتوز أوجتد  مقار تته البراجماتيتة بشتكل أساستب  12، المقدم متن قبتل الستيد رو نتد لتوز، ول ارجاخ المواد ال قا ية

و  1988ة جاستتتا   تتتب رومتتتا بتتتين عقتتتد  مرموعتتتة الدراستتتة أ أتتت 13بنتتتا اث عاتتتإل مبتتتادز  ا رجتتتاخ و تتتق التتتد  .
لمستتتودة اتحتتتت رعايتتتة الستتتيد ريكتتتاردو مونتتتا و  رئتتتيس يونيتتتدرويت(. عنتتتد نوايتتتة جاستتتتوا ال ال تتتة، أقتتتر   1990،14

 15.المودرة بشكل غير قانونبأو   ول المواد ال قا ية المسروقةلمتتمر يونيدرويت  التمويدية 

 
 . 2015، الصفحة 1993، أوكتوبر 4، رقم 19نشرة قانون الكومنولث، المجلد  7
وأيقة   – 39، ايه. جب. 1986يونيدرويت    22لمراس ا دارة،  65تقرير الراسة رقم ،  18وأيقة  – 65، سب دز 1986يونيدرويت  8

 .3لارمعية العامة،  39تقرير الراسة رقم ، 10

  -LXX، الدراسة 1986 يونيدرويت  42، 1-1985، مراجعة القانوت المو د جب. ريتشات، "الحماية الدولية لاماكية ال قا ية"،  9
 (.1الوأيقة 

، الدراسة  1988 يونيدرويت   52، 1-1986، مراجعة القانوت المو ددراسة أانية"،  –جب. ريتشات، "الحماية الدولية لاماكية ال قا ية  01
LXX-  4الوأيقة.) 

 .32لمراس ا دارة،  67، تقرير  ول الراسة رقم 18الوأيقة  – 67، سب. دز. 1988يونيدرويت  11

 ادارة يوندرويت.العضو األسترالب  ب مراس  21
 .3الوأيقة   -LXX، الدراسة 1988يونيدرويت  31

( أعيد  صياغتوا عاإل  1990يناير  26-22و  1989أبريل  17-13، 1988ديسمبر  15-12تقارير هوه الراسا  ال  أة    41
،  1989  يونيدرويت 14الوأيقة  – LXX، الدراسة 1989  يونيدرويت 10الوأيقة  – LXX، الدراسة  1989التوالب  ب يونيدرويت 

 .3الوأيقة  – LXXالدراسة 
(  أنظر أيضاث  ب  19الوأيقة  – LXXالدراسة  – 1990 يونيدرويت  2-1990 مراجعة القانوت المو دأعيد  صياغتوا  ب  51

بشكل غير قانونب"،   م.شنايدر، "التقرير التوايحب  ول المسودة التمويدية لمتتمر يونيدرويت  ول المواد ال قا ية المسروقة والمودرة 
 .26المودر السابق، 



متتن  بتترا   كتتوميين، تمتتت مناقشتتة نتتص المستتودة تبعتتاث لقتترار مراتتس ا دارة بالتتدعوة التتإل اجتمتتاخ لرنتتة 
و  1991التمويديتتتة وتعدياتتته  تتتب أر عتتتة اجتماعتتتا ، ترأستتتوا الستتتيد بيتتترز  ليتتت   سويستتترا( وع قتتتد   تتتب رومتتتا بتتتين 

أو  المتتواد ال قا يتتة المستتروقة متتتتمر يونيتتدرويت  تتولمستتودة عنتتد ا تتتتام جاستتتوا الرابعتتة، أقتتر  الارنتتة  1993.16
التتنص أت  (،1994 متتايو  73يونيتتدرويت،  تتب جاستتته رقتتم واعتبتتر مراتتس ادارة  17،ونبالموتتدرة بشتتكل غيتتر قتتان

مكتمل بما  يه الكفاية لتقديمه الإل متتمر دباوماسب  قراره كتم يل لتسوية بين المواق  الميتافة لألنظمة القانونية 
عقتد المتتتمر الدباوماستب  التب أعتمد  عاإل مبادز  ميتافة بشكل كبير. دعت الحكومة ا ي الية كما يرتد التإل

 .1995يونيو  24الإل  7الوز تم انعقاده  ب روما من 

مستودة متتتمر لقد وجد أمامه النووص التاليةو  18 ضر المتتمر عدد كبير من الحكوما  والمنظما .
يقتا  ومستودة البنتود النوائيتة مت  تعاالوز تم تحضيره من قبتل ستكرتارية يونيتدرويت   يونيدرويت وتقريره التوايحب

وأيضتتاث المقتر تتا  والتعايقتتا  المقدمتتة متتن قبتتل الحكومتتا  والمنظمتتا  متتن قبتتل ستتكرتارية يونيتتدرويت،  تواتتيحية
مرموعتة نتوكر بشتكل  تاص أت  يرتد 20تم تنفيتو عمتل المتتتمر متن قبتل الراستة المكتماتة وأعضتا ها   19الدولية.

أعتد  لعشترة أيتام  –عتن بعضتوا التبع  عكستت عضتويتوا المواقت  السياستية األ  تر ت تايراث   –  عمل غير رسمية
 تتب المناقشتتة عنتتدما كتتات يبتتدو أنوتتا تترتته التتإل الفشتتل عنتتد عوائتتق متعتتددة   تقوتتر ظاهريتتاث. التقتتت هتتوه المرموعتتة 

والتتتب  تتا   بتتدعم و تتود أ تترن والتتتب تتتم  21بشتتكل متتتوا ز متت  المتتتتمر بشتتكل مناستتد لواتت  مستتودة نتتص تستتوية
 

(  1993أوكتو ر  8 –سبتمبر  29و  1993 براير  26-22يناير،  29-20مايو،  10-6أعيد  صياغة تقارير الراسا  ا ر عة    61
ت  يونيدروي،  30الوأيقة  – LXX، الدراسة 1991يونيدرويت  ،  23الوأيقة  – LXX، الدراسة 1991عاإل التوالب  ب يونيدرويت 

.  ضر ا جتماعا  مم اب  مسوت دولة  48الوأيقة   – LXX، الدراسة 1991يونيدرويت ،  39الوأيقة  – LXX، الدراسة 1991
عضو  ب يونيدرويت، و مسة وعشروت دولة غير عضو، وتسعة منظما  ما بين  كومية، و مسة منظما  غير  كومية وجمعيا   

 محتر ة وأيضاث  رسات مال ة.
(  أنظتتتر أيضتتتاث  تتتب 49الوأيقتتتة  – LXXالدراستتتة  – 1994 يونيتتتدرويت  104، 1993 مراجعتتتة القتتتانوت المو تتتد تتتب أعيتتتد  صتتتياغته  71

م.شنايدر، "التقرير التوايحب  تتول المستتودة التمويديتتة لمتتتتمر يونيتتدرويت  تتول المتتواد ال قا يتتة المستتروقة والموتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب"، 
 . 119المودر السابق،  

تتتم تقتتديموا  تتب المتتتتمر الدباوماستتب  ستتبعة منظمتتا  متتا بتتين  كوميتتة،  مستتة منظمتتا   –أمانية منوا مراقبوت   –لة  أمانية وسبعوت دو   81
 CONF. 8/INF. 1دولية وا دة وأيضاث قام  رسات مال ة بترسال مراقبين  لاقائمتتة الكاماتتة لامشتتاركين أنظتتر  تتب غير  كومية، وجمعية 

FINAL الدباوماستتب  قتترار متتتتمر يونيتتدرويت  تتول ا رجتتاخ التتدولب لامتتواد ال قا يتتة المستتروقة ،  تتب أعمتتال ومحااتتر جاستتا  المتتتتمر
 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione eوالموتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب، 

l’Editoria  392، الوفحة  1996، روما . 

مستتودة متتتتمر يونيتتتدرويت  تتول ا رجتتتاخ التتدولب لامتتواد ال قا يتتتة المستتروقة والموتتتدرة  (و 18ت عيتتد األعمتتال صتتتياغة  الم  ظتتة اعتتت ه  91
(  مستتودة المتتواد النوائيتتة القتتادرة CONF. 8/3بشتتكل غيتتر قتتانونب والتقريتتر التواتتيحب التتوز تتتم تحضتتيره متتن قبتتل ستتكرتارية يونيتتدرويت   

(  مقتر تتا  وتعايقتتا  CONF. 8/4قبتتل ستتكرتارية يونيتتدرويت   عاإل الترسد  ب مسودة متتمر يونيدرويت م  التعايقتتا  التواتتيحية متتن 
-CONF. 8/W.P. 1وماحقتته،  CONF. 8/6وماحقتته،  CONF. 8/5الحكوما  والمنظما  الدوليتتة  تتول مستتودة متتتتمر يونيتتدرويت   

ة متتتتتمر (  و تتتول  الموتتتدر الستتتابق( مستتتودة المتتتواد النوائيتتتة القتتتادرة عاتتتإل الترستتتد   تتتب مستتتودCONF. 8/C.1/W.P. 1-82و  7
 (. CONF. 8/C.2/W.P. 1-25يونيدرويت   

(، وستتر     صتتة اجتماعتتا  CONF. 8/S.R. 1-7( ستتر     صتتة المتتتتمر   18ت عيتتد األعمتتال صتتياغة  الم  ظتتة اعتت ه  02
( وتقريتتر لرنتتة البنتتود النوائيتتة CONF. 8/C.1/Doc. 1(، وتقريتتر اجتماعتتا  المتتتتمر   CONF. 8/C.1/S.R. 1-19المتتتتمر   

  CONF. 8/C.2/Doc. 1 .) 
المقترذ المقدم من قبل و ود أستتتراليا وكمبوديتتا وكنتتدا و رنستتا واليونتتات  – CONF. 8/W.P. 5, 347(، 18األعمال  الم  ظة اع ه  12

 وايرلندا وقي اليا والمكسيا وهولندا وجموورية كوريا واسبانيا وسويسرا وتركيا والو يا  المتحدة األميريكية و امبيا. 



متتتمر يونيتدرويت  تول ا رجتاخ التدولب لامتواد . تتم  تتح 22ة مقدمتة تمويديتةتقديموا الإل المتتمر، ستوية مت  مستود
يونيتتتو  24غتتت   المتتتتتمر  تتتب ا عنتتتد  –والقبتتتول  -لاتوقيتتت   23الموتتتدرة بشتتتكل غيتتتر قتتتانونبأو  ال قا يتتتة المستتتروقة

1995. 

 22.  تتب هتتوا التتتاري(، وقعتتت 1996يونيتتو  30بقتتب المتتتتمر مفتو تتاث لاتوقيتت   تتب رومتتا  اي اليتتا(  تتتإل 
 25دولة. 13،   ِرض المتتمر بين 2001ديسمبر  31بحاول  24دولة عاإل المتتمر المودخ م   كومة اي اليا.

 
المقترذ المقدم من قبل و ود أستتتراليا وكمبوديتتا وكنتتدا و رنستتا واليونتتات  – CONF. 8/W.P. 6, 351(، 18األعمال  الم  ظة اع ه  22

 وقي اليا والمكسيا وهولندا واسبانيا وسويسرا وتركيا والو يا  المتحدة األميريكية و امبيا. 

لممكتتتتتن أيضتتتتتاث الوصتتتتتول اليتتتتته عاتتتتتإل الموقتتتتت  األلكترونتتتتتب ليونيتتتتتدرويتو أ عيتتتتتد  صتتتتتياغة نتتتتتص المتتتتتتتمر كامحتتتتتق هنتتتتتا   قتتتتتاث، ومتتتتتن ا 32
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-cult.htm . 

الدول الموقعة هبو بوليفيا و وركينا  اسو وكامبوديا وسا ل العاج وكرواتيا و ناندا و رنسا وا تحاد الروسب والسني ال وسويسرا   42
 و امبيا.

، كانتتت التتدول التاليتتة ا را تتاث  تتب المتتتتمرو بوليفيتتا والبرا يتتل والوتتين وكرواتيتتا وا  تتوادور والستتافادور و نانتتدا 2001ديستتمبر  13بحاتتول  52
 وهنراريا وقي اليا ولتوانيا والبارغوز والبيرو ورومانيا.  ب ذلا الوقتتت، انضتتمت األرجنتتتين والنتترويف التتإل المتتتتمر، متت   تترض م رتتدول لوتتوه

ا نضتتماما ( عاتتإل الموقتت  \، عاإل التوالب. يتم بشكل منتظم تحدي  باد تنفيتتو المتتتتمر  الموادقا 2002مارس  1براير و    1الدول  ب  
 . <http://www.unidroit.org/english/implement/I-95.htm>األلكترونب ليونيدرويتو  



 المصدرة بشكل غير قانونيأو  التعليقات على بنود مؤتمر يونيدرويت حول المواد الثقافية المسروقة .2

 مادة مقسمة الإل  مسة  وولو 21تشكل المتتمر من 

 (2و  1يق والتعريف  المواد مرال الت ب - 1الفول  

 (4و  3ارجاخ المواد ال قا ية المسروقة  المواد  - 2الفول 

 (7-5اعادة المواد ال قا ية المودرة بشكل غير قانونب  المواد  - 3الفول  

 (10-8بنود عامة  المواد  - 4الفول 

 (21-11بنود نوائية  المواد  - 5الفول 

 

 عنوان المؤتمر

بشتتكل متكتترر، وصتتو ث التتإل المتتتتمر الدباوماستتب. بتتالرغمن ذلتتا  قتتد كتتات مقبتتو ث متتن  العنتتواتتتتم تعتتديل 
يعكتتس، بشتتكل ميتوتتر قتتدر ا مكتتات، ال تترض متتن المتتتتمر. كتتات هنالتتا  اجتتة التتإل  تتل أت  اليتتارج أنتته يرتتد

ستتتتتالين مومتتتتينو كتتتتات أ تتتتدهما متتتتا اذا كتتتتات يرتتتتد استتتتتيدام الكامتتتتا  "ارجتتتتاخ" و "اعتتتتادة"، وكتتتتات ا  تتتتر أز متتتتن 
 يسود.أت  "ماكية أقا ية" يردأو  تعبيرينو "مواد أقا ية"ال

عبتر  بشتكل م ئتم عتن ال بيعتة ال نائيتة لاوات   ،الكاما  "ارجاخ" و "اعادة" المحتتواة  تب بنتود المتتتمر
 بينمتتا   ووتتت "ارجتتاخ"  تتب  التتة الستترقة، وت شتتير "اعتتادة" التتإل التوتتدير ال يتتر قتتانونب، ومتتنالتتتب ينوتتد عايتته. 

ز صعو ا  ذا  ع قتة بوصتفوا التدولب.  تب النوايتة، لتم تستتيدم أز منومتا  تب العنتوات ولتيس  قتط ا باا أأجل  
أز منوما ليست  ع ث جت   متن مفتردا  أت  ا  توار ولكن أيضاث لتفادز ا ر اك من  ي  تفسيرها، بماأجل    من

ة الماكيتة ال قا يتة التإل باتد المنشتأ اليونسكو  عاإل وجه التحديد تاا الياصتة بالارنتة المتا بتين  كوميتة لتحفيت  اعتاد
يتم ار اقوا أت  ارجاعوا  ب  الة ا ستي   ال ير قانونب(. ا تيار هوه الكاما ، وما اذا كات يردأو    الياص بوا

والتتب كتات المقوتود متن (  قتط أو و نتب\بالوفة "دوليتاث"، ر عتت متن المنتاظرة العميقتة  تول نتوخ الوات   دولتب و
وا. ل من  ويتل، تمركت   هتوه النقاشتا  عاتإل العنتوات، بمتا أنته لتم يتتم تضتمين متادة  تول ينود عايأت    المتتمر

بعتد هتوا الوقتت تتم تحديتد الوصت  التدولب  1990،26مرال الت بيق  تإل الراسة ال ال ة من مرموعة الدراسة  تب 
 (.1امن جسم المتتمر نفسه  قارت م  المادة 

عماتتتت لرنتتتة را  "ماكيتتتة أقا يتتتة" و "متتتواد أقا يتتتة"،  يتتت   تتتات الستتتتال ال تتتانب  تتتول ا  تيتتتار بتتتين التعبيتتت
اليبتترا  بيووصتته عاتتإل التمييتت  بتتين الترجمتتا  الا تتة الفرنستتية وا نراي يتتة.  تتب النوايتتة، قتترروا لوتتالح الكامتتا  

رجمتة ا  يترة ت عتد توتوراث جديتداث نستبياث  تب القتانوت الشتائ .  تب التأت  "مواد أقا ية" اشارة الإل "ماكيتة أقا يتة"،  يت 
" بمتتا أنتته تتتم استتتيدام هتتوه  تتب متتتتمرا  اليونستتكو منتتو عتتام biens culturelsالفرنستتية، تتتم تفضتتيل الكامتتا  "

و ب العديد من التنظيمتا  الو نيتة والدوليتة متن بعتد ذلتا، وألنوتا ق باتت متن قبتل أغاتد العامتا  القتانونيوت.   1954
 .2معر ة بواوذ  ب المادة ع وة عاإل ذلا،  تنوا   تتسبد بأز سو   وم،  ي  أنوا 
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المودرة بشكل غير قتانونب"( أت، أو  أ يراث، أواح ا رتباا "أو"  "متتمر  ول المواد ال قا ية المسروقة
تكتوت  قتط امتا مستروقة أت  تبدأ بنود المتتمر بالتأأير، مادة أقا ية كما هو معرذ  تب المتتتمر يرتدأجل أت    ومن

 ب هوه الحالة  –مودرة بشكل غير قانونب أو  ،- 2  محدد  ب الفول  و ب هوه الحالة ستكوت عراة  جرا –
تكتتوت مستتروقة وموتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب أيضتتاث أت  . يمكتتن أيضتتاث 3ستتتكوت عراتتة  جتترا  محتتدد  تتب الفوتتل 

متتن قبتتل يكتتوت قتتد تتتم توتتدير المتتادة بشتتكل غيتتر قتتانونب أت  بتتالعكس  يمكتتنأو   غالبتتاث متتا تكتتوت هتتوه هتتب الحتتال(
دعبلتتوز يبحتت  عتتن ستتعر أعاتتإل  تتب ستتو  أ ضتتلالمالتتا ا ي التتد أت  ( و تتب هتتوه الحتتا   ستتيكوت عائتتداث التتإل المتت 

 ي قدمه الم دعب(.أت   با عتماد عاإل وجه التحديد عاإل الدليل الوز يمكن 3و  2الفوول   بموجدبتعادتوا 

 

 المقدمة اإلستهاللية

لية  ب متتتمر دولتب. هنالتا  التة متتتمر سيكوت من اليا ب  التقايل من تقدير أهمية المقدمة ا ستو 
ت فستر بنوايتا  ستنة أت  معاهتدة متا "يرتدأت  عاتإل 31 ول قانوت المعاهتدا  والتوز يتنص  تب مادتته   1969 يينا  
يشتمل النص عاتإل أت  لامعنإل التقايدز المع إل لشروا  ب سيا  نووا" وأت "ل رض تفسير المعاهدة، يرد  و قاث 

 ".]....[ مقدمتوا ا ستو لية

التب تشكل جت  اث  –وقت كانت غير ما مة  –ت عبر بنود المقدمة ا ستو لية عن النوايا والمبادز  العامة 
متممتتاث لاعتترض العتتام التتوز يكمتتل المتتتتمر. انوتتا تايتتص  استتفة وأهتتداذ وقاعتتدة ومحتتتون المتتتتمر وأيضتتاث  تتدوده، 

 الإل رغبة  ب محار توا.  يما ييص الترارة المحظورة والحاجةمقابل  افية الوا  الحالب 

تبدأ المقدمة ا ستو لية باستوكار بع  الحقتائق األساستية، م تل أهميتة  مايتة الميتراا ال قتا ب والتبتادل 
ال قا ب لتحفي  الفوتم بتين النتاس  الضترر المتعتور أصت  ه بستبد الترتارة ال يتر قانونيتة  تب المتواد ال قا يتة بشتكل 

(( والمشتتكاة الرديتتة 2 7( د( و 3 5(، 8 3ايتتة ال بيعيتتة  قتتارت متت  المتتواد عتتام  المكتتات اليتتاص لامرتمعتتا  القب
متتتن أتتتم تستتتتمر لتواتتتيح الوتتتدذ المقوتتتود متتتن ((. 3 5( و 5( و  4 3المواقتتت  ا أريتتتة  قتتتارت متتت  المتتتواد  ستتتادل

ال  تتتب محار تتتة الترتتتارة ال يتتتر قانونيتتتة  تتتب المتتتواد ال قا يتتتة و تتتولا تحستتتين   فتتت  المتتتتتمر، أز المستتتاهمة بشتتتكل  عتتتّ
اعتتادة المتتواد أو  الموتتاحة العامتتة. لفعتتل ذلتتا،  تنوتتا تحتتدد كيفيتتة تستتويل ارجتتاخأجتتل  و مايتتة الميتتراا ال قتتا ب متتن

 التنفيو.أجل  ال قا ية بواس ة تلية قانونية تقتر وا من

المتتتمر   ي ترذ أت  من نا ية أ رن،  قد كات المتلفين واعين التإل الحاجتة التإل ا عتتدال وشتددوا عاتإل
بتتة بحتتل جميتت  المشتتا ل. تعمتتل المقدمتتة ا ستتتو لية بحتتق عاتتإل جتتوو ا نتبتتاه التتإل  تتدود التتنص، متكتتدة أز م ال

منت  الترتار ال يتر أجتل  هد وا هو ايرتاد "قواعتد قانونيتة دنيتا، عامتة"  تب أ  تر عتدد ممكتن متن التدول متنأت    عاإل
لتتإل تتتو ير وستتائل شتترعية  ستتترداد شتترعيين متتن استتت  ل الفتتوار  بتتين األنظمتتة القانونيتتة. يوتتدذ المتتتتمر أيضتتاث ا

ا عادة يمكن أ  تكوت مقبولة  تب بعت  أو  الحقو  م ل التعوي ، و ب  الة عدم  دوا ذلا  تت تلية ا رجاخ
  ي  التد ا جترا  الرديتد الدول، ولكن بدوت ال اموا  ب هوه الدول التب ترن أنه    اجتة لوتا. متن نا يتة أ ترن، 

ياة شرعية  سترداد  ق مقوورة عاإل مشكاة الترارة ال ير شرعيةو عاتإل النقتي  متن بأز  ريقة كانت بتقديم وس
الحمايتتتة الماديتتتة لامواقتتت  أو  ذلتتتا، تتتتم التشتتتديد عاتتتإل الحاجتتتة التتتإل مقتتتاييس ا تتترن م تتتل ت تتتوير واستتتتيدام ستتتر  

الم ئمتتة لترتتارة األأريتتة. أ يتتراث، ت  التتد المقدمتتة ا ستتتو لية بي تتوا  لتقويتتة التعتتاوت التتدولب ولضتتمات الظتتروذ 
 شرعية  ب المواد ال قا ية.



المتتتتمر لتتيس ذو أأتتر رجعتتب. لتتولا وا تتق أت  مومتتاث بشتتكل  يتتوز لاعديتتد متتن التتدول –ومتتا  ال  – تتات 
"( وتتم لامستتقبلهوا المبدأ األساسب  ب المقدمة ا ستو لية  "اقرار بنتود المتتتمر توايح يتم  أت    يردأت    اليبرا 

، من أج لسماذ لتاتا التدول التتب اد تر  مبتدأ األأتر ال رجعتب  تب دستتورها بتأت توتبح تأ يده  ب النص الم ئم
يتتتم بشتتكل وااتتح تواتتيح أنتته لتتم يكتتن أت  بتتالرغم متتن ذلتتا شتتعر  لرنتتة اليبتترا  بأنتته يرتتدأ را تتاث  تتب المتتتتمر. 

متتتمر وأنته تكتوت قتد  وتات قبتل بدايتة  ترض الأت  قودهم اع ا  صفة شرعية لاترارة ال ير شرعية التتب يمكتن
 ((.3 10يرد اتياذ   وا  لتحفي  التعاوت بين الدول  قارت م  المادة 

أ يراث وليس ت راث، التدول التتب أقتر  عمتل األجستام الموجتودة  تب هتوا المرتال والياصتة باليونستكو عاتإل 
يتد  تب التنص. (، الوقتت الو يتد التوز تكتوت  يته المنظمتا  مستماة عاتإل وجته التحد10وجه التحديد  الفقرة الفرعية  

 ضات عدم ا شارة الإل ذلا بشكل وااح، ولكتن الشتعور  1970العديد من الدول التب لم تكن ا را اث  ب متتمر 
 ات بادياث بأت المساهمة الوائاة لايونسكو ودعموا ال منتوب لعمل يونيتدرويت   يمكتن الت ااتب عنته، لتيس أ  تر 

م تتال، ك همتتا ي   تتب بالتحديتتد نفتتس استتتراتيريا  المتتواد(. رغتتد متتن ال بيعتتة التكميايتتة لاجتترائين  عاتتإل ستتبيل ال
و   1970يستتتبدل متتتتمر أت  المتتتلفين بشتتكل متكتتد  تتب أ  يكتتوت هنالتتا شتتا بتتأت المتتتتمر الرديتتد لتتم ي قوتتد منتته

 تب مودراث رئيساث  ب محار ة الترارة ال ير شرعية اث التقايل من جدارته  يبقإل المتتمر األقدم بيمسة وعشروت عام
 المواد ال قا ية.

 

 مجال التطبيق والتعريف – 1الفصل  

 1المادة 

تم تعريف المرال الحقيقب لامتتتمر با شتارة التإل الم البتا  التتب ين بتق عايوتا. مبتدئياث، قامتت مرموعتة 
ا عايتة  –الدراسة بتالتي ي ب لوات  مستودة قتانوت مو تد يتستس قواعتد  قيقيتة مشتتركة لت  يتة جميت  األواتاخ 

تحتدد مرتال أت  متضمنة سترقة المتواد ال قا يتة، ولكتن لرنتة اليبترا  الحكتوميين قترر   تب النوايتة  –لية ايضاث  والدو 
 27 قط. الدوليةالمتتمر بالم البا   

يكوت ذو "صفة دولية" لم يعتد محتدداث أت   ب البند ا  تتا ب الوز ي  الدم اد  المن نا ية ا رن،  تت  
جيتتتداث لت  يتتتة جميعرالستتتيناريوها   ةومعر تتت ةم راتتتي معتتتايير تفتتتا  عاتتتإل ا –شتتتبه استتتتحالة أو  –بستتتبد صتتتعو ة 

المحتماة. و قاث لولا، سيكوت عائداث الإل قانوت الحالة الو نية لحتل مشتكاة مبتدأ مو تد  يمتا ي شتكل الوتفة "الدوليتة" 
و  تتررك  الوتياغة صتريحة بشتكل بشتكل متكامتلأت  ي ت تو بعتين ا عتبتارأت  من نا ية أ رن، يردلام البا .  

 لاشا عندما ت شير الإل اعادة مواد م ودرة بشكل غير قانونب، وهب دولة بالتعريف. مرا ث 

والتتتب تحتتدد العوامتتل  10و  8تتتم بشتتكل ااتتا ب تعريتتف هتتوا  تتب المتتواد  يمتتا ييتتص المرتتال الر را تتب، 
 (.عاإل هوه البنود  الر ط ذا  الع قة بين وا  دولب ما وت بيق قواعد المتتمر  قارت م  أدناه لاتعايقا

 الفقرة الفرعية )أ( – 1المادة 
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البتتتتتاو األول متتتتتن الم البتتتتتا  التتتتتتب ين بتتتتتق عايوتتتتتا المتتتتتتتمر ي   تتتتتب م البتتتتتا  "ارجتتتتتاخ المتتتتتواد ال قا يتتتتتة  
 لت بيق المتتمر. أساس كا بت عد السرقة المسروقة"و 

إل بتتتتالمواد ال قا يتتتتة نتتتتص مستتتتودة المتتتتتتمر الم قدمتتتتة التتتتإل المتتتتتتمر الدباوماستتتتب ت عنتتتتأت  ستتتتيكوت ماحوظتتتتاث 
المتتتمر أت  ". ظوتر  اعترااتا  عاتإل هتوا عاتإل أستاسمنضتمة التإل المتتتمرالمسروقة "المنقولة من من قة دولتة  

دات وم عاقتتتد  –ظوتتتر لاتعامتتتل متتت  المتتتواد المستتتروقة بشتتتكل ميتاتتت  با عتمتتتاد عاتتتإل متتتا اذا كانتتتت الستتترقة   عتتتل متتت 
منضتمة التتإل  تب دولتة غيتتر أو  منضتمة التإل المتتتتمرة ال وتات  تتب من قتة الدولتت –كتل القتتوانين الو نيتة  بموجتد
 أ منضتتمة التتإل المتتتتمر. عتت وة عاتتإل ذلتتا،  تتب الحتتا   التتتب تمتتت  يوتتا ستترقة متتادة متتا  تتب دولتتة غيتتر المتتتتمر

، يمكن أ  ي  بق المتتمر ولكن الحقيقة التواد ية تماماث بأنوا ن قات عبر ب منضمة الإل المتتمروو جد   ب دولة 
ت  اتق  نتاد ت بيتق المتتتمر، ويبتدو هتوا أت  يمكتن د منضتمة التإل المتتتمرالتإل دولتة   ب  التإل المتتتمر  منضمةدولة  

 متنأو  منضتمة التإل المتتتمربشكل نادر متوا قاث م  الرغبتة  تب  مايتة المتواد ال قا يتة متن السترقة  تب التدول ال يتر 
 28تشري  الدول الإل ا قرار بالمتتمر.أجل 

ت عتتد أقتتل تأ يتداث  تتب  التتة اتتإل توتدير واتتعاث دوليتتاث بتالتعريف،  تتتت المستألة بينمتا ي عتتد الوات  المشتتتمل ع
هتوه   تظوتر  تب أت  المواد ال قا ية المسروقة. تمت محاولة تضمين الكاما  "ن قل عبتر  تدود دوليتة" و تالرغم متن

عنتدما عتين ا عتبتار. ت تو بت  أت  ب يرتدتتال ةالرئيستيالمعتايير  االنص النوائب،  تنه بالرغم من ذلا ي فوتم عاتإل أنوت
ر  منوا، لن يكوت هنالا شا  ب الم البة بتعادته تكتوت ذا  أت  يتم ايراد مادة أقا ية  ب دولة غير تاا التب س 

صفة دولية،  تإل اذا ما م ل أمام محا م الدولة التب  دأت  يوا السرقة  عاإل سبيل الم تال، عنتدما يكتوت الحتائ  
وينكتتورا  تتب. ي   تتوا نتتوخ الواتت  التتوز كشتتفه أت  ب المستتودة بشتتكل وااتتحمقيمتتا هنتتاك  تتب العتتادة(. قوتتد وااتتع

 ب انراترا. هناك، و جد  المادة  ب الدولة التب تمت  يوا السترقة، ولكنوتا عبتر  عتدة  تدود  تب الفتترة   29 ريستب
 ال ارئة وتمت المتاجرة بوا  ب اليارج.

"السترقة"  بيت ذ تاتا الياصتة بتت "التوتدير  الفقرة الفرعية  أ(   ت عرذ  كرةأت   يكوت ماحوظاث أت    يرد
تم يل "الت يير وا  تيال وقستا ة ا ستت  ل أت  ال ير قانونب"  ب الفقرة الفرعية  و((. لقد أ قترذ عند ا دن النقاا

ولكتتن التترأز ال التتد هتتو أنتته يرتتد  30أز  عتتل ت تتر يستتتحق الاتتوم مشتتابه لوتتا" بالستترقة،أو  المقوتتودة لمتتادة مفقتتودة
وقستت نا  ت بيقته ي ا م نفسه بالسرقة و دها،  عل م دات وم عاقد  ب كتل األنظمتة القانونيتة، أت    نوت المو دعاإل القا

عاإل ا وااخ الممكن تعريفوا بشكل أ  تر ستوولة والم نظمتة بشتكل متنتوخ  تب دول ميتافتة.  تب األنظمتة القانونيتة 
 تترن، ولكتتن ليستتت "الستترقة"، يمكتتن لامشتتترز ذو الرتترائم األأو  الشتتائعة، عاتتإل ستتبيل الم تتال،  تتب  التتة ا  تيتتال

يحول عاإل سند ماكية. شعر ت روت من نا ية أ رن بأت م ل هوا التوسي  الإل "أ عال أ ترن" أت    النوايا الحسنة
تباتتم مباتم الستترقة  تتب أنظمتتة القتانوت المتتدنب ولكتتن لتتيس  تتب أت  ت  يتة األ عتتال التتتب يمكتتنأجتتل  يرتد ابقتتا ه متتن

هتتوا ي شتتير التتإل الستترقة أت   قتتط،  تتول مفوتتوم ستترقةالشتتائعة.  تتب النوايتتة، تقتترر استتتيدام كامتتة األنظمتتة القانونيتتة 
توستتي  ت بيتتق أجتتل  بتتالمفووم األوستت ، ولكتتن لتتيس تتترك التتدول  تترة، عنتتد م تتول م البتتة ارجتتاخ أمتتام محا موتتا، متتن

 (.9قواعد المتتمر المعنية بالسرقة الإل جرائم أ رن  قارت م  المادة 
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منضتمة ب، بال ب ، هوو أز قتانوت ستي حدد متا اذا كانتت هنالتا سترقةا ستوا اث كانتت الدولتة الالستال التال
ستتتنف  نفستتوا متتن الييتتار المنوتتوص عايتته  تتب المتتادة ذ  تتب ستتيا  هتتوا التتنص أم  ، ستتيكوت دائمتتاث  التتإل المتتتتمر

اذا كتتتات مشتتتمو ث  ايرتتتاد متتتاأجتتتل   ع تتتا  توصتتتي  قتتتانونب لافعتتتل متتتن تتتتب تتتتتولإل القضتتتيةعائتتتداث التتتإل المحكمتتتة ال
ت  بتتتق القتتتانوت أت  بتتتالمتتمر، ولفعتتتل هتتتوا ستتتتقرر امتتتا الت بيتتتق المباشتتتر لقانونوتتتا اليتتتاص أو،  ي متتتا كتتتات ممكنتتتاث،

 الميوص بواس ة تضارو قواعد القانوت.

 الفقرة الفرعية )ب( – 1المادة 

واد ال قا يتتة "المنقولتتة البتتاو ال تتانب متتن الم البتتا  التتتب ين بتتق عايوتتا المتتتتمر ي   تتب م البتتا  اعتتادة المتت
بشكل ميال  لقانونوا الم نظم لتوتدير المتواد ال قا يتة ل ترض  مايتة ميراأوتا  منضمة الإل المتتمرمن من قة دولة  

الدولة التب انتوا قوانينوا التب أت   ال قا ب". الفار  الموم بين هوا البند وذلا الوز يتعامل م  المواد المسروقة هو
يترتتادل اليبتترا   تتول أنتته و قتتط التتدول ، منضتتمة التتإل المتتتتمردولتتة تكتتوت أت  ل قا يتتة يرتتدتتت نظم توتتدير المتتواد ا

تكتتوت أت  المتحضتترة  قتترار القواعتتد ذا  الع قتتة  تتب التتدول األ تترن، اتتمن الحتتدود المفرواتتة بتتالمتتمر، يرتتد
اتتإل هتتوا التحديتتد ي شتر  دول أ تترن عاتتإل اقترار المتتتتمر. تتتم ا تفتا  عأت  ظتت  يمكتتن –متهاتة لانتفتتاخ متتن بنتوده 

 ( والتعايقا  عايوا، أدناه(.2 10بسوولة  قارت أيضاث م  بنود المادة 

من البداية، تم التأ يد عاإل الحاجة الإل تعريف  كرة التودير ال ير قانونب عاإل او  الوصت  المبتكتر 
ية تم توديرها من دولة دولة تم  ب من قتوا و جد  مادة أقا أت  والتب ت وجد مبدأمن المتتمر   3تماماث  ب الفول  

الدولتتة التتتب ت قتتر المتتتتمر تتعوتتد بتتت ترام أت  ت عيتتدها، هتتوا يعنتتبأت  أ تترن بشتتكل ميتتال  لقتتانوت تاتتا الدولتتة يرتتد
القوانين األجنبية التب ت عنإل بالتودير ال ير قانونب. تم ا تفا   ب الراسة الرابعتة لارنتة اليبترا  الحكتوميين عاتإل 

تيضتت  لظتتروذ النقتتل التتإل اليتتارج لمتتواد أو  يتعاتتق ببنتتود القتتانوت التتو نب التتتب تحظتترأت  يرتتد نتوتتاكا أت  مبتتدأ
لامحا ظة عاإل س مة الميراا ال قا ب، وليس  قط أز بند متن القتانوت التو نب ذو ع قتة أو  أقا ية بقود  مايتوا

الماكيتة. أ عيتد التأ يتد عاتإل  بتودير هوه المواد، عاإل سبيل الم ال التنظيما  والقواعد الماليتة التتب تت نظم نقتل ستند
عاتإل اقترار قواعتد م ئمتة لحمايتة الميتراا ال قتا ب، عاتإل هوا القرار  ب المتتمر بقود تشري  الم شترعين التو نيين 

 األقل  يما ييص مواد ذا  أهمية معينة.

..." تمت جدولة مقتر ا  متنوعة  ب عماية وا  مسودة المتتمر قبل تقرير الوياغة "ميالفتاث لقانونوتا 
"ميتتتال  لقوانينوتتتا"(، ولكتتتن تتتتم بشتتتكل تتتتام  تتتب المتتتتتمر الدباوماستتتب أو   عاتتتإل ستتتبيل الم تتتال، "ميتتتال  لتشتتتريعوا"

 الا ة ت   ب بشكل أ يد كامن القواعد التشريعية وا دارية.أت  توايح

 

 2المادة 

ل أساستتب أعتادة هتو ستتاأو  تكتوت ع راتة لم البتة ارجتتاخأت  ستتال تعريتف توتنيفا  المتواد التتتب يمكتن
 ب تحديد مرال متتمر دولب  ول المواد ال قا ية، وهو ستتال شتديد الحساستية اترتاه الحتل. عت وة عاتإل ذلتا  تتت 
الوعو ا  تتضاع   ب  الة معاهدة دولية كمعاراة لتشري  دا اب تمامتاث بمتا أنته متن الضترورز ايرتاد تعريتف 

ياصتتة. تتتم التأ يتتد عاتتإل صتتعو ة، اذا لتتم تكتتن بالتأ يتتد يأ تتو بالحستتبات الستتيا  ال قتتا ب لكتتل دولتتة و اجاتوتتا العتتام 
نستد النعتت "أقتا ب" هتو نتيرتة لحكتم بالقيمتتة. أت  استتحالة، الويكاتة العمايتة لتعريتف مواتوعب لامتواد ال قا يتة بمتا



تعريف التعبير "مواد أقا ية" ألغتراض المتتتمر ر ت  متن النقاشتا  الم ولتة التتب عكستت الفتوار  أت    بولا  قد و جد
  قط  ب تقنية وا  المسودة ولكن ايضاث  ب الروهر أيضاث  يما ييص  بيعة ومضامين المفووم. ليس

من وجوة نظر تقنية، تم التعبير عن تفضي   من نا ية لتعريف عام  أليراده  ب عدة قوانين أورو يتة 
شتتا ل المتم اتة بكتت  لتعريتف متعتتدد وشتامل. بستبد الموأنظمتة أ ترن متتتأأرة بتالعرذ األورو تتب( ومتن نا يتة أ تترن 

المقتار تين، مت  تعريتف عتام ي يتا ر بتيرتتاد مشتا ل تفستير وت بيتق، وتعريتف شتتامل ي يتا ر بتترك  رتوا ، تتم  تتب 
النوايتتتة تفضتتتيل دمرومتتتا، هتتتوا يعنتتتب تعريتتتف عتتتام مقتتتروت بتشتتتارة التتتإل التوتتتنيفا  المتنوعتتتة المحتتتددة  تتتب الماحتتتق 

(. تتم اقترار م تل هتوا النظتام الميتتاط مستبقاث 1970من متتمر  1 والوز يتماأل م  التونيفا  المدرجة  ب المادة 
 .7\93وتعايما  مرموعة ا قتواد األورو ب  1970 ب اجرا ا  قانونية أ رن، م ل متتمر 

ولكتن مت  وجتود نقتد لتقنيتة وات   1970متن متتتمر  1أشار  مسودة المتتمر بشكل تعبيرز التإل المتادة 
من متتتمر  1له، تقرر  ب المتتمر الدباوماسب ار ا  قائمة المواد  ب المادة المسودة هوه مشيراث الإل نص   دعم 

التإل متتتتمر يونيتدرويت والتتتب لتن ت شتتكل جت  اث متممتتاث متتن المتتتمر ولتتن تم تل اشتتارة تعبيريتة التتإل موتتادرها.  1970
ر استكات ميتاوذ لقتد أ قت –هوا الحل   ي ضع  بأز شكل ال ريقة التب ي كمل بوا ك  ا جرائين بعضوما التبع  

تمنتت  أت  بتتأت ا شتتارة التعبيريتتة التتإل األ يتتر يمكتتن 1970بعتت  الو تتود متتن األ تتراذ ال يتتر منضتتمة التتإل متتتتمر 
عتتدد التتدول أت  م  ظتتةأت  توتتبح أ را تتاث  تتب متتتتمر يونيتتدرويت.  تتب هتتوا اليوتتوص، متتن الموتتمأت  دولوتتم متتن

 نيدرويت.ارتف  تدريرياث منو اقرار متتمر يو  1970األعضا   ب متتمر 

أمعنت مسودة المتتمر النظر  ب المواد ال قا ية ذا  األهمية األأرية، وما قبل التاري(، ... والتتب تنتمتب 
التتتإل أ تتتد التوتتتنيفا  المدرجتتتة عتتتن  ريتتتق التواتتتيح  "م تتتل تاتتتا المتتتواد التتتتب تنتمتتتب التتتإل ....."(.  تتتب المتتتتتمر 

المتتتمر، يرتد أ  تكتوت متادة أقا يتة متتا ذا   جتدبمو ظوتر تعريتف أ  تر تحديتداث. الدباوماستب، متن نا يتة أ ترن، 
منتمية التإل أ تد التوتنيفا  المدرجتة  تب  –أز، ااا ة الإل ذلا  –تكوت أيضاث أت  أهمية لعام ا أار، ولكن يرد

أت  ، ويرتد عاتإل هتوا1970متن متتتمر  1الماحق. يرعل هوا متن التنص أ  تر قر تاث متن التوا تق مت  نتص المتادة 
دولتة  70أنه و ب الوقت الوز تم  يه اقترار متتتمر يونيتدرويت، كتات هنالتا مستبقاث أ  تر متن  ي سول من ت بيقه بما

 واس  قبول التعريف. وتم بشكل 1970 رذ  ب متتمر 

المتواد ال قا يتة هتب تاتا أت  يتسس التعريف الحدود العامة لامرال الحقيقب لت بيتق المتتتمر بنوته عاتإل
هتتتب ذا  أهميتتتة لعاتتتم ا أتتتار ومتتتا قبتتتل التتتتاري( والتتتتاري( واألدو والفتتتن  دنيويتتتة،أو  "عاتتتإل أرااتتتب دينيتتتةالموجتتتود 

((. 4 3 تتاص  قتتارت متت  المتتادة أو  تكتتوت المتتواد مماوكتتة بشتتكل عتتامأت  والعاتتوم". متتن الممكتتن عتت وة عاتتإل ذلتتا
واد ي عنتإل  قتتط بتاتا المتت 2التعريتف  تتب المتادة أت  األغتراض متتن هتوا المتتتتمر" ت شتير بواتوذ التتإلأو  [fالكامتا  "]

المتضتتتمنة  تتتب الترتتتارة ال يتتتر قانونيتتتة  الستتترقة والتوتتتدير ال يتتتر قتتتانونب( التتتتب ستتتتكوت و قتتتاث لتتتولا ع راتتتة لقواعتتتد 
 المتتمر.

الوين قوتدوا دمتف هتوا التعريتف الواست  مت  مفوتوم ارجتاخ المتواد المستروقة المتوكورة  تب متلفب المتتمر  
ي ت و اد الترتارة المحظتورة  تب المتواد ال قا يتة. متن أت  مكن( لر ما كانوا المقياس األ  ر أهمية الوز ي1 3المادة  

المتتمر كات متكداث  يراد تضمينا  هامة لاقواعد الو نية لاقانوت الياص المعنب باستتحواذ أت    نا ية أ رن، بما
ماكيتتتة منقولتتتة، كتتتات هنالتتتا التتتبع  ممتتتن شتتتكوا  تتتب متتتا اذا كانتتتت الحكومتتتا  ستتتتكوت جتتتاه ة  معتتتات النظتتتر  تتتب 

را  عاتتإل قتتانونوم التتو نب لتوتتني  واستت  متتن المتتواد، والتتوين  ضتتاوا تعريفتتاث أاتتيق محوتتور بتتالمواد ال قا يتتة الت يتت



 تتتتتإل متتتت    تتتتر تحديتتتتد مرتتتتال المتتتتتتمر. متتتتن نا يتتتتة ا تتتترن،  – تتتتتإل "ا ستتتتت نائية" أو  ذا  ا هميتتتتة "الوااتتتتحة"
ي ضتع  وا تداث متن أت  أنته يمكتن عارات اغابية كبيرة  ب المتتمر الدولب هوا التحديد، عاتإل وجته التحديتد بستبد

وتداث  تب ا ستتع م ا  ر المفتاهيم أهميتة  تب تتدعيم المتتتمر وهتو م البتة جميت  مشتترز  المتواد ال قا يتة بتأت يبتولوا ج 
عن موادرهم عوااث عن ا ستمرار  ب الم اولة الحالية  ب ا  رام بشتكل متدروس عتن هتوه ا ستتع ما . وقتد 

ستتت نإل  تتب التحديتتد المقتتترذ متتن مرتتال ت بيتتق المتتتتمر المتتواد ال قا يتتة ا قتتل أهميتتة،   اتتد عتت وة عاتتإل ذلتتا بتتأت ي  
تكوت مشمولة بسبد العدد المت ايتد أت   ب المتتمر والتب يمكن ةالموكور  معاييروالتب من نا ية أ رن تت ئم م  ال

  ب سرقا  هوه المواد.

وت المواد ال قا يتة الموتدرة بشتكل غيتر من نا ية أ رن،  تت التعريف معرض لمحددا  معينة  ي ما تك
( عاتإل تعتري  اعتادة المتواد التإل ا تدن ا هتمامتا  المعينتة المدرجتة التتب 3 5قانونب مومة  بتولا، تعمتل المتادة 

التتإل المتتادة ذا  "األهميتتة ال قا يتتة الكبيتترة". عتت وة عاتتإل ذلتتا، أو  أ اتتعفت عنتتد ايرادهتتا متتن قبتتل التتدول ال البتتة،
 .7دة كولا لتونيفا  معينة من المواد المقوودة  ب المادة ي ست نإل مبدأ ا عا

تم تبريتره بحقيقتة التميي  بين المواد المسروقة والمودرة بشكل غير قانونب بمفووم مرال ت بيق المتتمر 
داناث عالميتاث،  تنته   ين بتق عاتإل التوتدير ال يتر قتانونب. لقتد أ قتترذ نالتا يكتوت هأت  أنه بينمتا ت عتد السترقة عمت ث مت 

تعتتريفين ميتافتتين، وا تتد لامتتواد المستتروقة، وت تتر لامتتواد الم وتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب، ولكتتن هتتوا تتتم ر ضتته كونتته 
قيمتوتتا أو  معقتتد جتتداث، بينمتتا كانتتت مقتر تتا  أ تترن تبحتت   تتب تحديتتد تعريتتف المتتواد ال قا يتتة عاتتإل أستتاس عمرهتتا

لمتنوعتتتة، متتتن نا يتتتة، هتتتب الفتتتوار  بتتتين القيمتتتة ا قتوتتتادية. كانتتتت ا عترااتتتا  الرئيستتتية عاتتتإل هتتتوه المقتر تتتا  ا
المقتتدرة لمتتادة متتا متتن ستتا ة قضتتائية التتإل أ تترن، مقرونتتة متت   قيقتتة أنتته و تتب بعتت  الحتتا  ، لتتر ط قيمتتة الستتو  

ومتتن نا يتتة ا تترن،  –يكتتوت بالتأ يتتد موينتتاث لتتبع  المرتمعتتا  المعنيتتة أت  ويمكتتن –يكتتوت غيتتر م ئمتتاث أت  يمكتتن
تمر هتتتو لتتتيس  قتتتط  مايتتتة موتتتالح دول معينتتتة وقنمتتتا أيضتتتاث تاتتتا الياصتتتة بأشتتتياص ال تتترض متتتن المتتتت أت   قيقتتتة

 الإل   ر السرقة بشكل مماأل اذا لم يكن أ بر.معراين 

بقوتتد تحديتتد أز متتواد أقا يتتة ستتتتم  منضتتمة التتإل المتتتتمر  ت شتتير المتتادة التتإل القتتانوت التتو نب لاتتدول ال
ي ع ب كل دولة ا ذت "لتحديد" مادة أقا ية عاإل أنوتا مومتة.   الوز  1970 مايتوا بواس ة المتتمر،    اث لمتتمر  

 ترة  تب تحديتد تاتا المتواد  منضتمة التإل المتتتمرتكوت كل دولة أت  من نا ية ا رن، كات هنالا مقترذ بأنه يرد
 ين بق عايوا المتتتمر، وكتات الستبد هتو أنته كتات م ئمتاث أ  تر لاتدول نفستوا لتحديتد أز متنأت  ال قا ية التب يرد

التوتدير أو  اعادتوا  ب  الة  تدوا السترقةأو  تبرير ارجاعواأجل  موادها ال قا ية كانت بووه األهمية الكبيرة من
كتتل  تترذ أت  بينمتتا اعتقتتد اليبتترا  أنتته متتن البتتديوبال يتتر قتتانونب ومتتن أتتم لي تتترك لامحتتا م  تتب دول أ تترن لت قتترر. 

 قواعداث لحمايتة ميراأته ال قتا ب، واعتبتر  أغابيتة أنته يمكتني وجد  ب تشريعه الو نب أت   منضم الإل المتتمر   ر  ب
أو  المحا مأت  يكوت غير مقبو ث لحكوماتوم  رض هوا التشري  دوت وجود شكل من أشكال التنظيم، بالرغم منأت  

متتن الممكتتن الستتا ا  الميتوتتة األ تترن تعمتتل عاتتإل د تت  المستتتحق تبعتتاث لقتتانوت الدولتتة التتتب تتتم منوتتا نقتتل المتتادة. 
ي ررد المتتمر من بع   واص القانونية المو دة، بينما لت و   أت   م ل هوا النظام "الو نب" الياص بمواد معينةل

أيضاث أنه متن الممكتن  تدوا استت نا  متن  مايتة متواد المتتتمر  عاتإل وجته التحديتد تاتا المماوكتة متن قبتل أجستام 
 ة.أشياص من الق اخ الياص( ال ير محددة من قبل الدولأو  محاية



يكوت ماحوظاث،  ب ا ستنتاج، أنه تمت جدولة المقتر تا  عنتد مرا تل ميتافتة لتتضتمن، أت    من الممكن
دعب" و "الحتائ " و "السترقة" ، عاتإل وجته التحديتد 1التو يد، تعريفا  ا رن  ب الفوتل أجل   من متن الكامتا  "المت 

 وتول التت ام وأت يكتوت شتاقاث جتداث أت  يمكتن و "التودير ال ير قانونب". من نا ية أ رن،  تت النظرة الستائدة أنته
المحتتا م الو نيتتة التمستتت تنستتيق أت  ترر تتة متتتتمرا  القتتانوت المو تتد،  اصتتة  تتب الستتنوا  األ يتترة، أشتتار  التتإل

ال ريقتتتة التتتتب  ستتتر  بوتتتا المفتتتاهيم الرئيستتتية و قتتتاث ألهتتتداذ وأغتتتراض المعاهتتتدة الدوليتتتة مواتتت  التستتتا ل   متتتا هتتتو 
  ول قانوت المعاهدا (. 1969(  ب متتمر  يينا 1 31 منووص عايه  ب المادة
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دركاث  يكتتتوت المستتتاواة بتتتين اأنتتتتين متتتن الموتتتالح التشتتتريعية أت  الوتتتدذ يرتتتدأت  متتتن البدايتتتة، لقتتتد كتتتات متتت 
السترقة وموتاحة مشتترز هتوه المتساويةو وهب مواحة الشيص  المالا عادة( الم ررد متن ماكيتة المتادة ال قا يتة ب

التإل المقار تا  الميتافتة جتداث الياصتة بوتوه المشتكاة  31أشتار  الدراستة التمويديتة ال انيتة المادة ذو النوايا الحسنة.  
اظوتر  العوائتق أمتا  LUAB ب ا نظمتة القانونيتة الميتافتة، بينمتا  بترة يونيتدرويت الياصتة  يمتا يتعاتق باتستاخ 

نونيتتة الشتتائعة ومعظتتم أنظمتتة القتتانوت المتتدنب  يتت  منحتتت األ يتترة  ولتتو التتإل درجتتا  أز تقتتارو بتتين الستت ات القا
وهتتوا أيضتتاث  فتت  الترتتارة  –ميتافتة(  مايتتة أوستت  بك يتتر متتن الستابقة لمشتتترز الماكيتتة المستتروقة ذو النوايتتا الحستنة 

الباتد الموجتودة  يته ف قاعتدة بينما تعنب بت  شتا ست مة قانونيتة أ بتر لاترتارة الفنيتة. بالتأ يتد،  تتت دمت  –المحظورة  
ونقص القواعد الحقيقية المو دة ياعد  ب صالح الترار ال ير شرعيين الوين أ ع تو الحتق  lex rei sitae الماكية

 تتتب ا تيتتتار المكتتتات لممارستتتة ترتتتارتوم، وصتتتّعد بشتتتدة متتتن تقتتتديم م البتتتة بالمتتتادة ال قا يتتتة مواتتت  التستتتا ل اتتتد 
كانت الوعو ا   ب وا  مسودة قواعد قانوت مو د والحوول عاتإل قبتول لوتا المشترز ذو النوايا الحسنة. كيفما 

من قبل الدول، تم النظر الإل هوه القواعد عاإل أنوا ال ريقة الو يدة الممكن غعتماد عايوا لضمات اعادة متادة متاو 
 قرر متتمر يونيدرويت لوالح هوا الحل.

رتت  ا جترا ا  القانونيتتة القائمتة لضتتمات مستتتون عو قتاث لتتولا اتيتو العمتتل عاتإل المتتتتمر كنقتاا بدايتتة لته 
مقبول من الحمايتة لامتواد ال قا يتة والحاجتة التإل اليتروج متن النظتام الشتائ  بستبد ال بيعتة الياصتة لامتواد موات  

كات الوتدذ الرئيستب ردخ الترتارة المحظتورة، لتيس بتفضتيل الحتل المقتدم متن قبتل أ تد األنظمتة القانونيتة التسا ل.  
 تترك مسا ة لت بيق معالرة ايرابية أ  ر.أت  نما بوياغة قواعد دنيا يمكنعاإل ت ر، وق
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يتكتتتد هتتتوا البنتتتد عاتتتإل المفوتتتوم العتتتام  رجتتتاخ المتتتواد ال قا يتتتة المستتتروقة. و  ي ميتتت  بتتتين الماكيتتتة العامتتتة 
اث  قتط  يمتا ييتص  تق المشتترز السيرة،  يت  يكتوت األ يتر  ستمأو  بين المشترز ذو النوايا الحسنةأو    والياصة

 (. بشتكل مشتابه،   يت اتد أز ر تط معتين بتين موقت  المتادة ومكتات  وتول السترقة4بالتعوي   قارت م  المادة  
التعامتل متت   –، ومتن نا يتة ا ترن منضتمة التإل المتتتمرمكتات اقامتة المالتا، متن نا يتة، وكتوت الدولتة المعنيتتة أو 

 ، الفقرة الفرعية  أ( أع ه(.1الإل التعايقا  ذا  الع قة ادناه، والمادة   أنظر 10العوامل المتراب ة بالمادة 
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 تتتتولو  تتتتب وجتتتته الستتتترقة الفنيتتتتة  مفوتتتتوم ا رجتتتتاخ التاقتتتتائب لبتتتتإل اجمتتتتا  ا را  الواستتتت  المعتتتتتدل المبكتتتتر
الحتتل يتتتم تحستتين  مايتتة المالتتا الم رتترد متتن الماكيتتة مقابتتل  مايتتة المشتتترز عاتتإل أنتته أت  المتوتتاعدة اعتبتتر  يويتتاث 

يكوت له تأأير رادخ عاإل الترارة المحظورة  ب المواد ال قا ية. من وجوة نظر أت  الواقعب الو يد الوز يمكن أيضاث 
ا رجتاخ ي م تل ترديتداث مومتاث لتاتا التدول التتب تعمتل بشتكل تقايتدز عاتإل  مايتة مشتترز قانونية مقارنتة،  تتت مفوتوم  

 القيمة ذو النوايا الحسنة.

دعب دلتي ث بانوتا قتد ت  أ  يرد عاإل الحائ  ي عيد المتادة المستروقة بنتا اث عاتإل الظترذ المنفترد بتأت ي قتدم المت 
رقت و ب هوا اليووص سي ترك الك ير   يكتوت محتدداث بانته    تاث أت  المحتا م. عت وة عاتإل ذلتا، يرتدلعق نيتة س 

((،   ي اتد المتتتمر متن 4 5متادة لآللية المتيوة  عادة المواد ال قا ية الم وتدرة بشتكل غيتر قتانونب  قتارت مت  ال
الستا ا  أو  تمكتين المحتا مأجتل  قانونيتة لتدعم م البتته لارجتاخ متنأو  يقوم بت ويد معاوما  واقعيتةأت    الم دعب

 من التحقق مما اذا تمت تابية المت ابا . تب تتولإل القضيةالميتوة ال

اقتائب لامتواد ال قا يتة المستروقة، ظوتر  بالرغم من انته كتات هنالتا اتفاقيتة عامتة  تول مفوتوم ا رجتاخ الت
ي فضتل عايته أت  بالرغم من ذلا اأنتين من الوعو ا . كانت ا ولإل ذا  ع قة بمو اح "الحائ "، والتوز يمكتن

يكونتتوا قتتد  ضتتاوا ر يتتة تعريتتف أ  تتر. بالتأ يتتد، أوجتتد  بعتت  أت  يمكتتنأو  التتبع  كامتتة أ تترن م تتل "الحامتتل"،
نيابة عن شيص ت ر(. تتم أو  باسمأو   يا ة و مل مادة ما  الحيا ة باسم شيص ماين ا نظمة القانونية تميي اث ب

 وتتم أوست  لاموتت اح " يتا ة" و تولا موتت اح " تائ "، و قتتاث لوتدذ المتتتتمر أجتل  متن نا يتة أ تترن ر ت  هتتوا متن
 قا يتة المستروقة،  يت  اهتمت النق ة ال انية بالشيص الوز ست عاد اليته المتادة الوهو تسويل اعادة المواد ال قا ية.  

يكتوت هتوا الشتيص هتو المالتا المرترد أت  بشكل عام يمكتنصمتت النسية النوائية من النص  ول هوه النق ة. 
يكتتوت  ر تتاث أال تتاث مكا رتتاثو بتتولا،  تتتت متتادة متتا أت  متتن الماكيتتة  أشتتار  مستتودة ستتابقة التتإل "المالتتا"( ولكتتن يمكتتن

وت مضموناث اعادتوا الإل الدائن  بشكل مشابه، مادة متا تمتت اعارتوتا سيكالس مة  ب بنا ما أجل    م حتف  بوا من
معتترض  نتتوت ستتتتم اعادتوتتا التتإل األ يتتر. كتتات المتتتتمر صتتامتاث متتن  يتت  الستتتال عتتن الم البتتا  أو  التتإل متحتت 

اعتادة تقرر الإل متن ستتتم أت  تب تتولإل القضيةالمتنا سة ذا  الع قة بسند الماكية، وسيكوت عائداث الإل المحا م ال
 المادة و قاث لقواعد القانوت الم  بقة.

لترنتد تفستيرها عاتإل  –بالرغم من أنه تم ق عاث ر   مقتترذ تضتمين الكامتا  "و قتاث لبنتود هتوا المتتتمر" 
ا لتتت ام بتعتتادة متتادة متتا أت  ، أواتتح المتتتتمر الدباوماستتب-أنوتتا تشتتتمل عاتتإل اجتترا ا  تقتت   تتارج مرتتال المتتتتمر

 لية التب تم ايرادها من قبل المتتمر.انب ق بشكل  ورز من ا 
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أت  المواقتت  األأريتتة أأنتتا  المناقشتتا ، لتتيس أقتتل متتن ستتادتمتتت ا شتتارة بشتتكل متكتترر التتإل جديتتة ظتتاهرة 
والوز يتنص  قتط  1970المواد ال قا ية المنقد عنوا بشكل غير قانونب ليست مشمولة  ب متتمر أت    تكوت بسبد

و تال ب ،   يمكتن، بتالتعريف، تستريل  -32متسستة مشتابوةأو  مواد ال قا ية المستراة متن متحت  متاعاإل ارجاخ ال
 توتديرأو   "استتيراد 3المواد ال قا ية المنقد عنوتا بشتكل غيتر قتانونب. التفستير الم ع تإل متن بعت  التدول لامتادة 

ن قبتل التدول ال ترذ...، ستوذ تكتوت نقل ماكيتة الماكيتة ال قا يتة الحاصتاة بشتكل ميتال  لابنتود المقتررة ... متأو  
أت  يمكتتن 1970العرقيتتة"( متتن متتتتمر أو  المتتواد األأريتتة ستتاد والتتتب تمعتتن النظتتر  تتب " 9غيتتر قانونيتتة"( والمتتادة 

 تسمح، هوا  قيق، بشمول هوا النوخ من المواد، وتنص عاإل امكانية اأبا  مناشروا وتاري( تنقيبوا.

،" ... 4مل  هوه الفروةو  ب المقدمة ا ستو لية  الفقرة الفرعية و قاث لولا يبح  متتمر يونيدرويت  ب 
المواقتت  األأريتتة واليستتارة الناترتتة لمعاومتتا  أأريتتة وتاريييتتة  ستتادمعنتتب بشتتدة .... عاتتإل وجتته التحديتتد ]متتن قبتتل[ 

( و تب الماحتق  "المتواد ذا  األهميتة لعاتم ا أتار" 2 تب التعريتف الم ع تإل  تب المتادة وعامية   يمكن استبدالوا"(،  
متتتن ا  تشتتتا ا  األأريتتتة"(. أو   الفقتتترة الفرعيتتتة  ج(، "نتاجتتتا  التنقيبتتتا  األأريتتتة  متتتن اتتتمنوا النظاميتتتة والستتترية(

 الكاما  "مادة أقا ية تم تنقيبوا بشكل غيتر قتانونب 2(3لتوايح ما ي شكل المادة ال قا ية المحمية، تستيدم المادة  
 –كمتا  تب الفقترة الفرعيتة  ج( متن الماحتق  –شتكل غيتر قتانونب"، والتتب تشتتمل قانونب ولكن تم ا  تفتا  بوتا بأو  

وليس  قتط المتواد التتب تتم التنقيتد عنوتا بشتكل غيتر قتانونب ولكتن أيضتاث تاتا التتب تتم التنقيتد عنوتا بشتكل قتانونب 
 ولكن تم ا  تفا  بوا بشكل غير قانونب بعد ذلا.

لتتتب تتتم التنقيتتد عنوتتا بشتتكل الحمايتتة التتإل المتتواد اقتتدمت  قتتدالبنتتود الحقيقتتة لامتتتتمر أت  اتتماتأجتتل  متتن
عاتإل انوتا متواد تتم أو  قانونب، تمت مناقشة ستال ما اذا كا من الممكن التعامل م  هتوه المتواد عاتإل أنوتا مستروقة

توتتديرها بشتتكل غيتتر قتتانونب   تتب هتتوا قتتاموا بتشتتبيووا بتتالمواد المنقولتتة متتن موقتت  متتا بشتتكل ميتتال  لقواعتتد الدولتتة 
كتل منوتتا. تتم  تب النوايتة ا تفتتا  عاتإل اد تال بنتد  تتاص أو   البتة  يمتا يتعاتق بالتنقيبتا  ونقاوتتا متن المن قتة(،الم  

اتتعت متتنأت  ((،  يتت  كتتات الشتتعور2 3 رتت   متتن القواعتتد التتتب تتت نظم ا رجتتاخ  المتتادة  أجتتل  الظتتروذ العامتتة و 
والتتتتب تمتتتت  (عاتتتإل هتتتوه البنتتتود، أدنتتتاهيقتتتا  أنظتتتر التتتإل التعا –( أ( التتتإل  ج( 3 5م البتتتا  اعتتتادة  المتتتادة  تقتتتديم

دعب اعتادة متواد أو  ا رجتاخأجتل  امتا متن تقتديميقتوم بالأت  صياغتوا كب تتضمن مواد تم التنقيد عنوا. يمكتن لامت 
يكتتوت أ  تتر صتتعو ة اأبتتا  أنتته تتتم التنقيتتد عتتن أت  يمكتتنيقدمتته. أت  منقبتتة با عتمتتاد عاتتإل نتتوخ التتدليل التتوز يمكتتن

 انونب ومن أم تم توديرها بشكل غير قانونبو عاإل سبيل الم ال، غياو ر وة تودير يمكنالمادة بشكل غير ق
 يكوت كا ياث لوجود تودير غير قانونب.أت 

بولا، ي نظر الإل المواد التب تم التنقيد عنوا عاإل انوا مسروقة "عنتدما تكتوت موا قتة لقتانوت الدولتة التتب 
ا أنته  تب معظتم الحتا  ، يوت دم القتانوت المحاتب  تب تاتا التدول  ول  يوا التنقيد"و عادة ما ستكوت كولا بمت

يمكن بتولا  تب أز  التة   تفا  بووه المواد ابووه التوديد المتعاق بنتاجا  التنقيد عاإل أنوا تنتمب الإل الدولة، و 
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 "تتعود الدول ال رذ  ب هوا المتتمر بما يابو
دنيوز عام أو متسسة مشابوة  ب دولة أ رن  رذ  ب هوا  من  استيراد ماكية أقا ية مسروقة من متح  ما أو صرذ دينب أو  1-و

 المتتمر بعد البد  بفرض هوا المتتمر  ب الدول المعنية، وينص عاإل توأيق هوه المادة عاإل انوا تيص مي وت تاا المتسسة." 



متتتمر ت بيتق قواعتد متستامحة أ  تر ألغتراض التمييت ، يتضتمن المن  الدول من أجل  يكوت مساٍو لاسرقة. منأنه  
أت  يرتتدقاعتدة معاراتتة تيتتص بقتتانوت المكتات التتوز  وتل  يتته التنقيتد لتحديتتد متا اذا كتتات هنالتا ستترقة أم  . 

هوه المقار ة، بينما تتوا ق مت  التفستير الواست  الم ع تإل لكامتة "سترقة"، يرتد أ  أت    يكوت مفووماث من نا ية ا رن 
هميتة الوت رن والتتتب لتيس لوتتا  اجتة  اصتتة متن الحمايتتة، تتترك البتاو مفتو تتاث  يمتا ييتتص المتواد األأريتتة ذا  األ

والتتتب يمكتتن بتتأز  تتال أ  تبتترر ا نفتتا  المتتالب ذو الع قتتة   افتتة اجتترا ا  المحكمتتة واليبتترا ( لادولتتة الم  البتتة  
دعب  ي  بتت الموتدر الفعاتب لامتادة ور متا تتاري( ا تشتا وا  توتتم العديتدأت  ع وة عاتإل ذلتا، ستيكوت عائتداث التإل المت 

 من الدول  قط بالمواد المماوكة لادولة المكتشفة منو تاري( معين و  قاث(.
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تم ا تفا  عاإل مفووم ا رجاخ التاقتائب كعقو تة لاسترقة بتدوت صتعو ة تتوكر، وتركت   النقاشتا  ال  قتة 
ل وأانيتاث عاتإل تعتوي  الحتائ . تعاماتت عاإل كيفية تنفيتوها. تركت   المناقشتة، أو ث عاتإل تحديتد  تترا  لتنفيتو األ عتا

 م  تلية التسوية  يما ييص التحديد. 3ستة  قرا  كاماة من أمانية ت شكل المادة 

تتتتم اتتمن  تتترة أ أتتة ستتنوا  متتن الوقتتت أت  القاعتتدة العامتتةو "أز م  البتتة لارجتتاخ يرتتد 3الفقتترة تحتتدد 
دعب بمواتت  المتادة ال قا يتتة وهويتتة الحتائ  ، و تتب أز  التتة اتمن  تتترة  مستتة ستنوا  متتن وقتتت التوز عاتتم  يته المتت 

 السرقة".

الستتتا ا  أو  الم  البتتتة  كقاعتتتدة،  تتتتت م  البتتتا  ا رجتتتاخ أمتتتام المحتتتا م تقتتتديممكنتتته   يعتتتين البنتتتد متتتن ي
ت نفو اما من قبل شيص من الق اخ الياص تتم ترريتده أت  يمكن 16و  8الميتوة ا  رن المقوودة  ب البنود  

متن قبتل دولتة  تب ظتروذ مشتابوة  الم  البتا  بتعتادة متادة م وتدرة بشتكل أو   يتة نتيرتة لاسترقةمن ماكية مادة أقا
 3قتتارت متت  الفوتتل  –قواعتتدها  انتوتتاكت نفتتو  قتتط متتن قبتتل الدولتتة التتتب تتتم أت  غيتتر قتتانونب متتن نا يتتة أ تترن يمكتتن

 خ اليتاص التوز   يستت ي تعمل  ب بد ث من الشيص من الق اأت   أدناه(   ب سيناريو ت ر، من الممكن لادولة
 الم  البة. تقديم  يرغد  ب أو 

الم  البتتة ومتتا اذا  تقتتديمتنوعتتت ا را  بشتتكل واستت  بيوتتوص ستتتال متتا اذا كتتات يرتتد  تترض  تتد  منتتب ل
يكوت ذلا الحد ال منبو من نا ية، كانتت ا متم األ  تر "توتديراث" قاقتة  يتال  مايتة أت   ات سيتم ذلا، ماذا يرد

كتب   يتتم تشتري  وات   –والتمسا بأ ول  ترة تحديد ممكنة، اذا متا و جتد  عادة  ا أو    رجاخا ب   قوم بالم البة
غير قانونب  من نا ية ا رن  تت األمم "المستوردة" المويمنة التمستت ظتروذ ترتارة تمنتة  تب الستو  الفنتب وو قتاث 

و القوتد متن الحتدود ال منيتة هتو  تتت هتوه أ ريتة ك ستيكيةلولا  ضات  ترا  تحديد قويرة. متن  يت  الرتوهر، 
ولكنوتا تعمتل أيضتاث القانوت ليس م عداث لحماية المتواوت، أت  تشري  الم دعب عاإل العمل بشكل سري  عاإل ا تراض

يرتتد أت  عاإل ترند ا ا راو الممكن تسببه لاحيا ة ال ير مدعومتة  مت  ذلتا  تتت عتدم وجتود  تترة محتددة يمكتن
ترد نفسوا  ب موق  أت  ستفيد منوا، بما أنه يمكن لدولة "مستوردة"  ب أز وقتيأت    عاإل نفس ال رذ الوز توق 

 دولة "مودرة" والعكس صحيح، والقواعد تق   ك  ال ريقتين.

تتتتم ا تفتتتا  بشتتتكل مبكتتتر عاتتتإل اقتتتتراذ  تتتترتين، تعكستتتات القواعتتتد التتتتب تتتتم الحوتتتول عايوتتتا  تتتب األنظمتتتة 
دعب  عايتتاث موقتت  المتتادة وهويتتة الحتتائ (،  القانونيتتة الميتافتتةو ا تتداهما نستتبية  تبتتدأ متتن الوقتتت التتوز أدرك  يتته المتت 



بقيتت هتوه مستألة كمستألة  –بتالرغم متن ذلتا تت رك  تول الفتترتين مفتو تاث وا  رن م اقتة  تبتدأ متن وقتت السترقة(. 
امتتل ي قتترر متتن قبتتل المتتتتمر الدباوماستتب نستتبة التتإل العو أت  مرك يتتة لاعتترض الم قتتدم متتن قبتتل المتتتتمر ككتتل ويرتتد

األ تتترن  تتتب التتتنص. و قتتتاث لتتتولا  تتتدد  المستتتودة نفستتتوا بتتتتقتراذ الحتتتدود األعاتتتإل واألدنتتتإل المقوتتتودة  تتتب المرا تتتل 
 سنة لافترة الم اقة. 50الإل  30التحضيرية، بشكل رئيسب من سنة الإل  مسة سنوا  لفترة التحديد النسبية، و 

معاوما  كا ية لتقديم الم  البة، هوا يعنتب، ت شير الفترة النسبية الإل الوا  الوز يكوت  يه لدن الم دعب 
دعب أ أتتة ستتنوا  يمكتتن لتته   لوتتا  لديتته معر تتة  عايتتة بمواتت  المتتادة وهويتتة الحتتائ .  تتب هتتوه الحتتا  ، لتتدن المتت 

 –لارجاخ، ي نظر الإل هوا عاإل أنه الحاجة األقل لرم  جمي  ا دلة ألت المادة موجودة  ب اليارج تقديم م  البته  
دعب معر تتتة بوتتتوين أت  أيضتتتاث  وياتتتة بمتتتا  يتتته الكفايتتتة بمتتتا ولكتتتن تكتتتوت  الفتتتترة   تبتتتدأ  عايتتتاث  تتتتإل يكتتتوت لتتتدن المتتت 

أ أتتة ستتنوا  أت  تتتم اعتبتتار  تتد ستتنة وا تتدة قوتتيراث جتتداث  ستتتيدامه  تتب اجتترا  دولتتب، و متتاالعنوتترين األساستتيين. 
ي ستتوكر أت  يرتدتبتدأ  يته  تترة التحديتد أقور من الفترة الم او تة متن قبتل بعت  األنظمتة القانونيتة، الوقتت التوز 

، با ستتمرار  تب ت بيتق  تترا  التحديتد 9 ترة، و قتاث لامتادة  منضمة الإل المتتمرالدول الأت    يرد توكر  قيقة ما  
 باستيدام  ترا  أ ول.أو  الياصة بوا

دعب لاتتتمكن متتن بتتد  الفتتترة   -الحتتائ   معر تتة مواتت  المتتادة وهويتتة –ت عتتد المعاومتتا  الم او تتة متتن المتت 
دعبو ترا ميتة.  تكتوت غيتتر أت  المعر تة المرتردة لوويتة الحتائ  يمكتنتتم النظتر التإل هتوا  تب الموتاحة ا  ضتتل لامت 
يرتتد اع تتا  ينقتتل المتتادة وأت ي يفيوتتا. أت  يمكتتن عنتتدهااأل يتتر،  يتت  يوتتبح متتدركاث أنتته تتتم كشتتفه، أت   ا يتتة بمتتا

دعب المرتترد متتن الماكيتتة، تمتتت مناقشتتته، الفرصتتة ل يتجرهتتا أو أت   تتتإل يعتترض الحتتائ  المتتادة لابيتت انتظتتار المتت 
دعب تعتتين أو  لمعترض متتا.  يمتا ييتتص متتا ي شتكل هتتوه "المعر تتة"، ا تتو  مستتودة المتتتمر عاتتإل الكامتتا  "يعاتم المتت 

دعين عاتإل ا جتوتاد أ  تر  تب أت  موا  ...."، يحكم البع  بأت هوه الا ة يمكن  يعامأت    عايه من قياث  تح  المت 
ممتاكاتوم المسروقة، بينما اعترض البع  عاإل أنووا كانت مبومة جداث وأقروا بتفستيرها بشتكل متنتوخ. البح  عن  

المحتا م أت   ب النواية تم التياب عن م اتد المعر تة المفيتدة هتوا  أيضتاث، سيوتن   ارقتاث بستي اث عنتد الت بيتق بمتا
أو  الم دعب مرتوداث  ب كشت  مكتات المتادة المستروقةر ما تقوم بت بيق قواعدها القانونية العامة لتحديد ما اذا كات 

 يفعل كل ما يست ي  ألسترجاعوا.أت  هوية  ائ ها. ع وة عاإل ذلا، المتوق  من شيص س رقت منه مادة أقا ية

دعب نوائيتاث ولألبتد  بتولا ي بقتب عاتإل  –تبدأ الفترة الم اقة من وقت السرقة، وعند انتوا هتا ييمتد  عتل المت 
مقرونتتة متت   أنظتتر  –ستتنة -( متتن المتتتتمر تحتتدد المفوتتوم العتتام لفتتترة اليمستتوت 3 3أل يتتر. المتتادة  قتتو  الحتتائ  ا

 ست نائب لحماية تونيفا  معينة من المواد.( أدناه( النظام ا 4 3المادة 

 ترا  التحديد لاسرقة والتودير ال ير قانونب مت ابقة من  ي  ال ول  ولتو أت  يكوت ماحوظاث أت   يرد
ال ول  الميتا ( لفتترة التحديتد   يوتبح العامتل المقترر  تب أت  هوا صحيح لضمات –بنود ميتافة(  تعامات م   

التب ستتم عايوا تقديم الم  البة، عاإل سبيل الم ال المواد التتب تتم التتقيتد عنوتا بشتكل غيتر قتانونب   ا سستحديد  
 مومة.

متتتمر يونيتدرويت،  بموجتداث م حتدد  منيتأ يراث، يرد توكر أنه توجد  يارا  ا رن مفتو ة لم دعب  عاته 
عاإل سبيل الم ال  يما يتعاتق بتالمواد ال قا يتة التتب تتم ا ستتي   عايوتا  تب ظتروذ نت اخ مستاح  متن نا يتة ا ترن، 
هو وا  يق  أيضاث امن مرال المتتمر(، بشكل رئيسب ذلتا التوز يتتم  يته الارتو  التإل بروتوكتول متتتمر هتاجو 



ال قا يتتة  تتب  التتة النتت اخ المستتاح أو، بشتتكل عتتام، لارنتتة اليونستتكو المتتا بتتين  كوميتتة  تتول  مايتتة الماكيتتة  1954
 الإل ألرجاعوا  ب  الة ا ستي   ال ير قانونب.أو  لترويف اعادة الماكية ال قا ية الإل دول منشأها

 

 4الفقرة   – 3المادة 

  تحديتد نوائيتاث لتقتديم دعتون عتدم وجتود  تتراأو  لم ئمة تاا التدول التتب  ضتات  تترا  التحديتد ال وياتة
ألرجتتاخ متتواد أقا يتتة ذا  أهميتتة عاتتإل وجتته التحديتتد، أ تتو  الفكتترة شتتكل يمكتتن لنظتتام استتت نائب أو  قضتتائية  عتتادة

يقوتتد تاتتا المتتواد التتتب تقتت  اتتمن قاتتد الميتتراا ال قتتا ب لادولتتة وتكتتوت مرتب تتة بشتتدة بوويتتته الو نيتتةو  تتب بعتت  
عاإل وجه التحديد المرموعا  العامة، و ب أ رن، المواد األأريتة، تكتوت توتنيفاث  الدول، المواد  ب الماكية العامة،

تتم ا تفتا  يتمت  غالباث بوا  قانونب  اص  ب ا تار العمتل التو نب  غيتر قابتل لاتحويتل،   توجتد  تترة تحديتد(. 
  ماية ترابط الكل.أجل  عاإل أنه يرد  ماية م ل هوه المواد من

المتتتواد  – 7 المتتادة  1970ماتتة  اصتتتة لتوتتنيفا  معينتتتة متتن قبتتل متتتتتمر تتتم بشتتكل مماأتتتل اع تتا  معا
تعايما  مرموعتة متسسة مشابوة "(، ومن قبل أو  دنيوز عامأو  صرذ دينبأو    ال قا ية المسروقة "من متح  ما

 "المرموعا  العامة والمواد الكنسية"(. –( 1 7 المادة  7\93ا قتواد األورو ب 

ا ست نا  عتن  تترة التحديتد الم اتق  يمتا ييتص الم  البتا  بترجتاخ هتوه المتواد   قرر المتتمر الدباوماسب
دعب بمواتت  المتتادة وهويتتة -و قتتط ابقتتا  الفتتترة النستتبية متتن أ أتتة ستتنوا  والتتتب تبتتدأ متتن الوقتتت التتوز عاتتم  يتته المتت 

ل دقيتقو متن نا يتة،  ائ ها. من نا ية أ رن،  تت تونيفا  المواد المحكومتة بوتوا النظتام ا ستت نائب معر تة بشتك
( متن المتتتمر  قتارت مت  ادنتاه(  ومتن نا يتة 7 4كمتاهو معترذ  تب المتادة  –هب مواد تنتمب الإل مرموعة عامة  

رذ. الكامتتة "معتتّرذ" أو  ا تترن، هتتب متتواد ت شتتكل جتت  اث متممتتاث متتن صتترذ ترنتتد اليبتترا  بشتتكل  –موقتت  تأتترز معتتّ
تتم تضتمينوا  –تواجته صتعو ة  تب ايرتاد ستر   م ئمتة  بع  التدولأت   مقوود الكامة "م سرل" لاسماذ لحقيقة

((، والتتتب ت  التتد 9لتحفيتت  تعريتتف المواقتت  و تتولا تحستتين  مايتوتتا  قتتارت متت  المقدمتتة ا ستتتو لية  الفقتترة الفرعيتتة 
ا ين بتق مت اتد التعريتف هتو بتنفيو المتتمر مدمراث م  مقاييس  ّعالة أ رن م ل الحمايتة الماديتة لامواقت  األأريتة(.

الموق  ال ير م عترذ والمتواد عاإل الموق  ككل، وليس عاإل مواد منفردة  يه، والتب تكوت غير معرو ة  ب ال الد. 
ًث له م عراة لنظام التحديد العام المنووص عايه  ب المادة   (.3 3التب ت شكل ج  اث متممَا

 

 5الفقرة   – 3المادة 

ستتتتوردة"( بأنوتتتا   تستتتت ي ، عاتتتإل أرااتتتب صتتتر ت عتتتدة دول  تنتمتتتب التتتإل المرموعتتتة المستتتماة دول "م
تتنتا ل  – تإل لو كانت محوورة بتوني  من المواد التب بحاجتة التإل  مايتة  اصتة   –تقبل قاعدة  أت    دستورية،

منضتتتمة التتتإل ه لاتتتدول البموجبتتتعتتتن  تتتترة تحديتتتد الم  البتتتا  المتتتوكورة  تتتب الفقتتترة الستتتابقة، تتتتم اد تتتال استتتت نا  يمكتتتن 
تكتوت ع راتة  تاج   منتب م اتق متن  4الفقترة  بموجتدبة بترجتاخ متادة أقا يتة مقوتودة م  الأت  تعانأت    المتتمر

 ترة ا ول كما هو منوتوص عايته  تب قانونوتا. بتالرغم متن ذلتا، يستتمر ت بيتق  تترة التحديتد النستبية أو    سنة  75
 (.4و   3(3المقوودة  ب المادة  



تقوم بوكوا توريح و ولا تفرض التب الدول ت أ مفووم التبادل، محددة 5تويم الرماة ال انية من الفقرة 
لتتيس ميتتول لوتتا بفتتترة تحديتتد أ تتول  يمتتا ييتتص م  البتتا   تتد  منتتب عاتتإل م  البتتا  ا رجتتاخ الم قدمتتة  تتب من قتوتتا 

 ترة أ ول أو  اعادة المواد ال قا ية الياصة بوا من دولة أ رن،  تإل اذا ما كانت تاا الدولة   تفرض  ترة تحديد
  البة.من الدولة ال

 

 6الفقرة   – 3المادة 

تتدلب بالتوتريح المقوتود  تب أت  منضتمة التإل المتتتمري عد هوا بنداث تقنياث ي حدد متإل يرد عاتإل الدولتة ال
 ا نضمام.أو  الموادقةأو  القبولأو  ا قرارأو  الفقرة السابقة، بشكل رئيسب عن وقت التوقي 

ستتنةو هولنتتدا  75واستتتيدمت  تتترة تحديتتد متتن  ، أدلتتت دولتتتين بوكتتوا توتتريح2001ديستتمبر  31بحاتتول 
  عند وقت التوقي ( وجموورية الوين الشعبية  عند وقت ا نضمام(.

 

 7الفقرة   – 3المادة 

(( 4 3المتتتتتمر  قتتتارت متتت  المتتتادة  بموجتتتدالمرموعتتتا  العامتتتة معراتتتة لنظتتتام تحديتتتد استتتت نائب أت  بمتتتا
ن األنظمتة القانونيتة، اتفتق متتلفب المتتتمر، عاتإل اتو  وقاا ة الإل ذلا تتمت  بوا  قانونب  اص  تب العديتد مت

 الكامتا  "مرموعتة عامتة" يمكتنأت  الفوار  الكبيرة جداث  ب  ريقتة تعامتل القتوانين الو نيتة مت  هتوه المستألة، عاتإل
 ت عرذ ألغراض المتتمر.أت  تحتاج الإلأت 

بعتد ر ت   كترة ا شتارة  انت الوياغة الدقيقة هب مواوخ مناقشة  وياتة عنتد وات  مستودة المتتتمر. 
الإل التعريفا  المقررة من قبل اجرا ا  دولية ا رن، تقرر تضمينه كتعريف غيتر متدعوم ألغتراض المتتتمر  قتط. 

عيوو أز تعريفا   ب القانوت أو  يتم التعوي  عن غياوأت  لم يكن ال رض من هوا البند، تم التأ يد عاإل هوا،
ويرعتتل المتتتتمر غيتتر تعريتتف متتا عاتتإل تحويتتل ا ستتت نا  التتإل القاعتتدة يعمتتل أت  المحاتتب، بينمتتا يمكتتن بشتتكل واستت 

ا عتبتار كشتفت العرت   تب اجمتاخ ا را   تول هتوه النق تة،  بموجتدالمسودة أت    مقبو ث لعدد كبير من الدول. بما
 تتدد المتتتتمر الدباوماستتتب مرموعتتة عمتتتل  اصتتة عماتتت  تتتب النوايتتة عاتتتإل ا تتراج التعريتتف المشتتتمول  تتب المتتتادة 

3 7.) 

المعيار األساسب  ب تعريف ما ي شكل "مرموعة عامة" هو تعريتف المتواد التتب تحتويوتا  ي شتير التعريتف 
أو  غير ذلا المعر ة"و أز نظام يسمح بتعريف المادةأو   ب الحقيقة الإل أز "مرموعة من المواد ال قا ية المسراة

دول التتتب تفتقتتر التتإل موتتادر التستتريل أز وأيقتتة أ تترن  تتتم تضتتمين هتتوا كتتب   ت ستتت نإل مرموعتتا  التتأو  ستترل
الوتتتدذ هتتتو تشتتتري  المتتتتا    تتتب عماوتتتا عاتتتإل  فتتت  ستتتر   بمرموعاتوتتتا ممتتتا أت  الم ئمتتتة( ي عتتتد مقبتتتو ث،  يتتت 

سيمكنوم من تقديم اشعار بأز سرقة الإل السر   الدولية الم ئمة الياصة بالمواد ال قا يتة المستروقة. هتوا البنتد، 
(، يتترتبط بشتتكل وااتتح متت  بنتتود 4 3والمواقتت  المقوتتودة  تتب المتتادة  المعر تتةالوتتروذ م تتل البنتتد التتوز يتعامتتل متت  

عت وة عاتإل (  9المقدمة ا ستو لية  يما ييص المقاييس ا  ترن الياصتة بحمايتة المتواد ال قا يتة  الفقترة الفرعيتة 



متن  33(.8لية، الفقترة الفرعيتة ذلا،  تت السر   مفيدة ايضاث  ب تقوية التعتاوت ال قتا ب التدولب  المقدمتة ا ستتو 
تكوت "قاباة لاوصول لوتا أت  المادة يردأت  نا ية ا رن،   ينص المتتمر عاإل   ما هو الحال مسودة المتتمر(

بتالرغم متن انته موتم لتم ي عتد شتيراث   يمكتن ا ستت نا  عنته، من قبل العامة عاإل أساس ]جوهرز و[ منتظم"، والوز 
مكتبتا ، أو  بالتأ يتد ستر   أرشتيفا أو  لمتواد التتب تنتمتب التإل متسستا  دينيتة،عاإل وجه التحديتد  يمتا ييتص ا

 والتب نادراث ما تكوت معرواة لاعامة.

يكتوت المالتا دولتة أت  المعيار ال انب  ب تحديد الكاما  "مرموعة عامة" ي شير الإل وا  المالا. يمكن
 الفقرة الفرعيتتة منضتمة التإل المتتتمردولتة أو  اقايميتة أو ستا ة محايتةأو   الفقترة الفرعيتة  أ(( منضتمة التإل المتتتمر

الحكومتتة ال يتتر مرك يتتة،  يتت  أو   و((. تمتتت ااتتا ة هتتوا التحديتتد األ يتتر لم ئمتتة التتدول ذا  النظتتام الفتتدرالب
تنتمب المرموعة أت  اقايمية. من الممكن أيضاث أو  تكوت ادارة المرموعا  العامة من قبل سا ا  محايةأت    يمكن

أت    تتتم ا قترار بالكامتة "دينتب" عاتإل أنوتتا تم تل جميت  األديتات، بتالرغم متتنستة دينيتة  الفقترة الفرعيتة  ج((التإل متس
ين بتتق  قتتط عاتتإل المتتواد التتتب تنتمتتب التتإل أديتتات أت  نظتتام التحديتتد ا ستتت نائب يرتتدأت  بعتت  التتدول ا تتو  نظتترة

مل التعريتف أيضتاث عاتإل المتواد التتب تنتمتب أ يتراث، يشتت"معرو ة" وعارات توسيعوا الإل معتقدا  أقل "موتداقية". 
 – منضتمة التإل المتتتتمرال –غاتإل متسستا   اصتة معتترذ بوتتا عاتإل انوتا تيتدم الموتاحة العامتتة بواست ة الدولتة 

من الممكن استنتاج المرال من أز عمل يدل اتمنياث عاتإل ا عتتراذ القتانونبو عاتإل ستبيل التب قامت بتأسيسوا.  
 ا عتراذ. أشكال بواوذ ا عفا  من الضرائد عاإل انه شكل مقبول منالم ال ذكر  مسودة المتتمر  

 

 8الفقرة   – 3المادة 

مرموعتة أو  موقت  أأترز أو  أأنا  النقاشا   ول نظام التحديد ا ست نائب لمواد ت شكل ج  اث من صرذ متا
عاتإل هتوا النظتام متا لتم ((، أواحت عتدة و تود أنوتم لتن يتمكنتوا متن الموا قتة 7( الإل  4 3عامة  قارت م  المادة  

قباتتب.  تتب الحقيقتتة، تتتم ابتترا  أهميتتة توتتني  أو  يشتتتمل أيضتتاث عاتتإل متتواد ت عتتد مومتتة جتتداث لبقتتا  أقا تتة مرتمتت  أهاتتب
أو  القبايتةأو  التب تقود "المرتمعتا  الو نيتة 4المواد هوا مسبقاث  ب المقدمة ا ستو لية  قارت م  الفقرة الفرعية 

المتتمر أ و   بموجد رن"(، والقواعد الم  بقة عاإل المواد المودرة بشكل غير قانونب المرتمعا  األأو   األهاية
 ((.2 7( و 3 5بالحسبات ايضاث ال بيعة الياصة بووا النوخ من المواد  قارت م  المواد 

مومتة اجتماعيتاث تنتمتب التإل وت ستتيدم متن قبتل مرتمت  أو   بولا، " تت م  البتة بترجتاخ متادة أقا يتة مقدستة
أت  ا ستتتيدام الشتتعائرز، يرتتدأو  كرتت   متتن تقاليتتد ذلتتا المرتمتت  منضتتمة التتإل المتتتتمرأهاتتب  تتب دولتتة أو  اتتبقب

درك تكتتوت ع راتتة لتحديتتد التت من الم  بتتق عاتتإل المرموعتتا  العامتتة".  دعب أيتتن تتتم واتت  المتتادة ويتت  متتا لتتم يعاتتم المتت 
النظتام  بموجتد تترة التحديتد النستبية  –ا  ت قتدم الم  البتة اتمن أ أتة ستنو أت  هوية الحتائ ،  تب هتوه الحالتة يرتد

 (.5 3،   ين بق الحد ال منب عاإل الم  البة ما ت دلب الدولة الم  البة بالتوريح المقوود  ب المادة -العام 

ين بق هوا البند عاإل عدد ص ير من المواد المعرو ة والمستيدمة من قبل أعضا  مرتم  أهابو المواد 
بينما المواد ال قا يتة "المومتة اجتماعيتاث" هتب متواد شعائرز، أو  واد م او ة  ستيدام تقايدزال قا ية "المقدسة" هب م

 
لدوليتتتتة لتوأيتتتتق (، وعاتتتتإل وجتتتته التحديتتتتد ذلتتتتا اليتتتتاص بالارنتتتتة اICOMعاتتتتإل ستتتتبيل الم تتتتال، عمتتتتل مراتتتتس ادارة المتتتتتا   التتتتدولب    33
  CIDOC توأيتتق المرموعتتا  ا  ريقيتتة،  –(و أنظتتر، متتن بتتين ا تترن غيرهتتا، التتإل منشتتورة مراتتس ادارة المتتتا   التتدولبو كتيتتد المقتتاييس

1996 . 



أقا يتتة لمرتمتت  أهاتتب معتتين. متتن نا يتتة أ تترن، تقتترر  تتب النوايتتة أ  يتتتم تعيتتين أو  تقايديتتةأو  ذا  أهميتتة تاريييتتة
متن  1ة، عاتإل ستبيل الم تال، التإل المتادة با شتار  –قباب"   ما تم  ب "المرموعتا  العامتة"( أو    الا ة "مرتم  أهاب

( المعنتتتب باألشتتتياص ا هايتتتين والقبايتتتين  تتتب ILO( اليتتتاص بمنظمتتتة العمتتتل الدوليتتتة  169 رقتتتم  1989متتتتتمر 
 الدول المستقاة.

 

 4المادة 

(  تب المتتتمر بواست ة  تق المشتترز ذو النوايتا الحستتنة 3تمتت معادلتة مفوتوم ا رجتاخ  قتارت مت  المتادة 
ضتتته عتتتن  ستتتارة المتتتادة ال قا يتتتة. يحمتتتب هتتتوا البنتتتد الحتتتائ  المرتوتتتد وهتتتو عنوتتتر موتتتم  تتتب عتتترض تعويأجتتتل  متتتن

 المساواة بين ا تراها  المتعاراة تماماث  ب القانوت المحاب.أجل  التعوي  من

الشتتيص التتوز يستتتحوذ عاتتإل متتادة مستتروقة بنيتتة أت  متتن وجوتتة نظتتر تاتتا ا نظمتتة القانونيتتة التتتب تتترن 
 تتت ارجتاخ المتادة يشتتمل  –مت  كتل الحمايتة التتب تتضتمنوا م تل هتوه الماكيتة  – د الحتق  سنة كما المالتا صتا

 عاإل  روج أساسب عن أ د ركائ  قانونوا والوز  قط يمكن لاحاجة السياسية والفاسفية الإل  ماية الميراا ال قا ب
يتدز غاإل ستابوا. متن أت  نالفشل  يوا يمك –الحائ  تعوي  \يستام المستحوذأت  ترعاوا مقبولة، و قط بشراأت  

وجوة نظر المالا األصاب المررد من ماكيته، من نا ية ا رن، والتب تتم  ماية  قوقه بقانوت تاا ا نظمة التب 
  تتضمن تدابير  ستحواذ المادة المسروقة بنوايا  سنة، ي نظتر التإل مفوتوم ا رجتاخ بحتد ذاتته، ولكتن لتيس اذا متا 

ي  بتت بشتتكل كبيروجتتود عتد  عاتتإل الشتتيص أت  والتوز يمكتتن عتت وة عاتإل ذلتتا تضتمن د تت  تعتوي  التتإل الحتتائ ،
الم اتتتوو منتتته التتتد  . بالنستتتبة لتاتتتا األنظمتتتة التتتتب تتضتتتمن تتتتدابير  رجتتتاخ المتتتواد ال قا يتتتة المستتتروقة بتتتدوت د تتت  

د   متتتن المقدمتتتة ا ستتتتو لية( بت تيتتتار أ  تتتت 6تعتتتوي ،  وتتتب  تتترة   متتتا هتتتو وااتتتح بالتأ يتتتد متتتن الفقتتترة الفرعيتتتة 
  قارت م  التعايقا  عاإل المادة، ادناه(. 9تعويضاث الإل الحائ  ذو النية الحسنة، و قاث لامادة 

 

 1الفقرة   – 4المادة 

واجد عايه بت  أو  من نا ية ا رن،  تت د   تعوي  م عرض لظرذ أنائبو "أ  يكوت ]الحائ [ قد عام
رقت وأت جواتته لتتم أت  ي  بتتت أنتته لتتم يعاتتمت أ المتتادة كانتتت مستتروقة" و "]أنتته[ يستتت ي أت  يعاتتمأت  شتتا المتتادة قتتد ستت 

يعاتتم" كتب تحتت  المشتترز عاتتإل الحتتور أت  يكتن بستتبد تراهتل متتن جوتته. تضتتمنت الا تة "أو واجتتد عايته بتت  شتا
تكتتوت عقو تتة مقابتتل أولرتتا التتوين يستتتحوذوت عاتتإل أت   تتو  كتتل شتتب  4المقوتتود متتن المتتادة أت  بشتتكل أ بتتر، بمتتا

تع م برديتتة عتتن موتتدرها. بمعر تتة أنوتتم كتتانوا بمواجوتتة   تتر ا اتت رار التتإل اعتتادة المتتواد متتواد أقا يتتة دوت ا ستت
يترددوا با ستتمرار  تب الشترا  اذا متا نقوتتوم المعاومتا  أت  يمكن لامشترين المحتماينبدوت است م أز تعوي ، 

لحاليتتتة لاوستتت ا  وأمتتتا ن ي حتتتبط الستتترقة وأت يعمتتتل بتتتنفس الوقتتتت عاتتتإل تعتتتديل الممارستتتة اأت  الدقيقتتتة. يمكتتتن لوتتتوا
 نوكرأت  الم ادا  التب   تكش  عن أسما  الباعة وتاا التب يرتادها مشتروت   يسألوت عن بيات الباعة. يرد

القيمتتة، بينمتتا تقتت   التتة الحتتائ  التتوز  وتتل عاتتإل أجتتل  هتتوا البنتتد يقوتتد الحتتائ  التتوز  وتتل عاتتإل المتتادة متتنأت 
 (.5 4المادة مراناث امن المادة 



 النص ي  الد بمروود ا بر من الحائ   ب وقت استحواذه عاإل المادة  "أو واجد عايه ب  شا  أت  يبدو
(( ومن أم من المالا المررد متن ماكيتته  تب جوتوده  تب تحديتد موات  ماكيتته  "عاتم بوجتود 1 4يعام"، المادة  أت  

ستاوك أت  جتوو ا نتبتاه التإل  قيقتة ((. بالتأ يتد،  تتت وااتعب مستودة المتتتمر التمستوا3 3المادة ال قا ية"، المتادة  
هتتو الستت ذ األ  تتر  عاليتتة  –ا  تيا تتا  التتتب يرتتد عايتته اتياذهتتا  يرتتاد منشتتأ المتتادة  –الحتتائ  قبتتل ا ستتتحواذ 

التتوز يمكتتن بواستت ته محار تتة الترتتارة المحظتتورة  هتتوا اليتتط متتن التفكيتتر أيضتتاث ت تتو  تتب ا رتفتتاخ  تتب قتتانوت هتتوه 
دعب  الحالة(، بينما التقوير  ب دعب نفسته  يت  أنته يمكتنالرود المستحق من جوتة المت  أت  يكتوت متذيتاث  قتط لامت 

يتدز الإل  سارة  قته  تب المقااتاة. هتوا التمييت  مشتابه لاتمييت  بتين ا لت امتا  الياصتة بالدولتة ال البتة والحتائ  
 ((.1 6( و 5 5 المواد  3المقوود  ب الفول 

  أنه  بق الروتد المستتحق عايته  توتور مواتح  تب الفقترة المفووم الوز يض  عاإل الحائ  عد  اأبا
( هو عنور رئيسب  ب ا سترابية القانونية عاإل الترارة المحظورة  ب المواد ال قا ية. انه يشتتمل عاتإل اليتروج 4

انظمتة القتانوت المتدنب أت  عن قاعدة الم بقة  ب عدة انظمتة قانونيتة تقت  عاتإل ا تتراض النيتة الحستنة، بتالرغم متن
دعب بوتتعو ة اأباتتته تع متتل مستتبقاث  تتب بعتت  ا وقتتا  عاتتإل نقتتل عتتد  ا أبتتا   بتتولا، عنتتدما يتستتبد مواتت  المتت 

 34 تإل يتقدم بالدليل بنفسه(.أو  ي قدم المساعدةأت  لم البته، ي  اد من الم دعإل عايه ذو النوايا الحسنة

الموتت اح "النوايتتتا  غيتتتر ذلتتا ا شتتارة التتتإلأو  متتن المستتودا  المبكتتترة، أ رتتم التتنص بحتتتور عتتن تعريتتف
الحستتتنة"، والتتتوز لتتته معتتتانب عديتتتدة  تتتب أنظمتتتة قانونيتتتة ميتافتتتة، وااتتتعاث عواتتتاث عتتتن ذلتتتا الموتتت اح "المروتتتود 

"  ب الترجمة الفرنسية( والوز يدل امنياث عاإل درجتة أعاتإل متن المروتود أ  تر diligence requiseالمستحق"  "
المروتتود المستتتحق، والتتوز لتته معنتتإل محتتدد عنتتد بعتت  مفوتتوم ممتتا هتتو متوقتت  عتتادة  تتب معاماتتة تراريتتة عاديتتة. 

بشكامستتتقل اتتمن معنتتإل المتتتتمر بتتد ث متتن ا شتتارة التتإل أز نظتتام قتتانونب ي فستتر أت  الستتا ا  القضتتائية، يربونتتا
 (  أنظر التعايقا  أدناه(.4 4معين. تم تعريف "المروود المستحق"  ب المادة 

المفووم بأت الحائ  متهتل لاحوتول عاتإل تعتوي ، يظوتر   الما تتم تابية هوه المت ابا  ويتم قبول هوا
  يضتتي  المتتتتمر أز شتتب ت تتر  تتب هتتوا اليوتتوص يكتتوت التعتتوي  "منوتتفاث ومعقتتو ث"و أت  الستتتالو كتتم ا يرتتد

  كترة "منوت  ومعقتول" قائمتة بشتكل جيتد  تب قتانوت أت  بمتا((. 2-و  7 المتادة    1970 و التأ يد   يفعل متتتمر  
عق نيتتة المحتتا م بتتد ث متتن ا شتتارة التتإل أز يتتتم ا عتمتتاد عاتتإل أت  ا ستشتتعر أنتته متتن المفضتتلالمحاتتب،  قتتد  الحالتتة

القيمة الترارية، كما تم تأييده من قبل البع . عاإل وجه التحديد ناقشت عدة أو  معيار محدد م ل السعر المد وخ
دعب عاتتإل التتد  . تقتترر  تت ب النوايتتة أ  يتتتم  ستتم هتتوه و تتود أنتته متتن الواجتتد ا شتتارة بشتتكل صتتريح التتإل قتتدرة المتت 

 قارت م  ادناه(. –( ت امح الإل  ل 3( والمادة  3 4المادة أت  المسألة  عاياث  ب المتتمر  بالرغم من

يعوض الحائ  عتن الضترر بستبد  ستارة المتادة أت  ما الوز ي   يه التعوي  ا المقوود من التعوي 
ب لتتيس هنالتتا تتتدبير  تتاص بكافتتة ترتيتتد ا رجتتاخ  تكتتالي  ال قا يتتة و   تتاث  عتتادة متتادة موتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانون

 قتتررالنقتتل، التتتأمين، التت(.(. تكافتتة ا جتترا ا  القانونيتتة الميووتتة لام البتتة با رجتتاخ أيضتتاث، متتن نا يتتة ا تترن، ت  
شتتعر أنتته ستالمتتادة، ا  تتترميم أو  و قتتاث لاقواعتتد ا جرائيتتة لادولتتة التتتب تتتم  يوتتا تقتتديم الم البتتة. بالنستتبة لام البتتة بحفتت 

تقريتر مقتدار التعتوي ، كتات المفضتل  تب المتتتمر و ينما يتم ا و هوه النفقة بعتين ا عتبتار متن قبتل المحتا م  تب 

 
من النظام المدنب السويسرزو "  يمكن ألز شيص أت يحتف بالنوايا الحسنة  ب أز قضية   2-3أنظر، عاإل سبيل الم ال، المادة  43

 يوا بت بيق درجة الحور الم او ة  ب تاا الظروذ". شل   



تح  عاإل الترميما ، التب اذا ما تمت عاتإل أت  اعادة المال التاقائية هوه يمكنأت    أ  ينود عايوا ا هتمام بما
 لامادة. تتا  القيمة ال قا يةأت  نحو ردز ، التب يمكن

أت  الحائ  متهل  ست م تعوي  "عن وقتت" ا رجتاخ، هتوا يعنتب، يرتدأت  لقد كات مفووماث من البداية
ي سمح لاحتائ  با  تفتا  بالمتادة أأنتا  أت  يتم د   التعوي  وا رجاخ بشكل مت امن. اقترذ أ د الو ود  ب المتتمر

تتب تتتولإل الستا ا  الأو  قرير اجرا  من قبل المحتا مد   التعوي ، ولكن تم ر   هوا كونه يشتمل عاإل نق ة ت
الستا ة الميتوتة أو، ااتا ة هتوه، متن أو  . تم ا تفا  عاإل أنه يرد ااا ة التفاصيل من قبتل المحكمتةالقضية

 قبل األ راذ انفسوم  وقت ا رجاخ ووقت د   التعوي  والمكات، ال(.(.

 

 3و  2الفقرات  – 4المادة 

التعوي  التإل الحتائ  تمتت مناقشتته أ  تر عنتد وات  مستودة المتتتمر. بتالرغم   ستال من يرد عايه د  
دعب، أز الشتتيص التتوز تتتم ترريتتده متتن أت  متتن المستتودة التتتب تتتم تقتتديموا التتإل المتتتتمر  تتدد  أنتته يعتتود التتإل المتت 

الحستنة، ماكية المادة، بتأت يتد  ،  قتد انتقتد هتوا عاتإل أستاس أنته يوجتد هنتا شيوتين، أ تدهما المشتترز ذو النوايتا 
 عتتل غيتتر قتتانونب مقتتترذ متتن قبتتل شتتيص وا  تتر هتتو المالتتا المرتترد متتن الماكيتتة، كتتل منومتتا م التتد بتتد   أمتتن 

 ي كا ب  الناقل  ر ما السار (.أت  وأنه يمكن –أال  

لرنتتة اليبتترا  الحكوميتتوت لتتم تكتتن قتتادرة،  تتب ذلتتا الوقتتت، عاتتإل ا تفتتا  عاتتإل أت  و قتتاث لتتولا، بتتالرغم متتن
دعبأت  وا اليووص، بالرغم من ذلا انب ق اجتمتاخ ترا  بتأت المتتتمر يرتدصياغة بند  ب ه أت  ي اتد متن المت 

أز وستياة اتمات ا ترن لاتستديد. كانتت الفكترة متن أو  يد   تعويضاث متن أموالته الياصتة وأت   شتب  يمنت  كفالتة
دعين ذو الموتتتتادر الماديتتتتتة المحتتتتدودة، وظوتتتتتر  هتتتتوه الفكتتتتترة بشتتتتكل قتتتتت وز  تتتتب المتتتتتتتمر ورا  هتتتتوا مستتتتاعدة المتتتتت 

دعب عاتتإل التتد   بالحستتبات عنتتد تقريتتر  الدباوماستتب، عاتتإل وجتته التحديتتد بتتين الو تتود المعاراتتة لفكتترة أ تتو قتتدرة المتت 
 مقدار التعوي .

 حص المتتمر مقترذ لتضمين مفووم "التبعيتة" كتب ي مكتن الحتائ  متن تقتديم م  البتة اتد الشتيص التوز 
الوز   أ تد يعاتم هويتته ستون الحتائ . متن نا يتة ا ترن، متن الممكتن أ  نقل المادة وجعل المعاماة تبدو قانونية و 

. يعتود بتولا 9( تتبعوتا المتادة 1 4تكوت هوه الم البة مبررة اذا ما   رم الحائ  من التعوي  المقوود  ب المتادة 
بتالرغم متن أنوتا  التبعيتة باستتيدام ل تة  بيعيتة أ  تر تميتل التإل التوا تق،النص الم تيو من قبتل المتتتمر التإل مفوتوم 

أو  ليست بأز  ريقة نظاميةو .... "يرد بول جوود معقولة لرعل الشيص الوز نقل المتادة ال قا يتة التإل الحتائ ،
يقتتتوم بتتتد   التعتتتوي   ي متتتا يكتتتوت  عتتتل ذلتتتا متوا قتتتاث متتت  قتتتانوت الدولتتتة التتتتب تتتتم  يوتتتا تقتتتديم أت  أز ناقتتتل ستتتابق،

أت  اراتتا  تاتتا التتدول التتتب يتتنص قانونوتتا بشتتكل تعبيتترز عاتتإلأجتتل  الم  البتتة"  تتتم تضتتمين الم اتتد األ يتتر متتن
 الناقل م ا م بضمات سند الماكية الإل الحائ .

هوا البند بنفس مستون الروود الحالية لضمات شفا ية وا  قية أ بر  ب ترارة المواد ال قا يةو م  معر ة 
متتن أز شتتيص  تتب ساستتاة النتتاقاين بتتين  تتتتم الم البتتة بتعتتوي أت  أنتته اذا متتا وجتتد اعتتادة متتادة متتا،  متتن الممكتتن

يكوت المشتترين المحتماتين ا  تر  توراث وأت يقومتوا بالشترا  متن أت  وقت سرقة المادة وا ستحواذ عايوا، من الممكن
أت  الباعة ذوز الستمعة الريتدة والتوين   ي توقت  ا تفتائوم بتين عشتية واتحاها، بينمتا ستيكوت م او تاث متن الوست ا 



دعب قتادراث عاتإل أت  البيت (. يمكتن لوتواأو   سوا اث عند الشترا   يكونوا ا  ر  وراث  ي بتت انته مفيتد جتداث اذا لتم يكتن المت 
 د   مقدار التعوي .

 أز ناقتل ستابق، متن الممكتنأو  اذا ما كات الم دعب غيتر قتادر عاتإل الحوتول عاتإل تعتوي  متن الناقتل
ر يتهتل األ يتر عاتإل وجته التحديتد بتقتديم م البتة يكوت الم دعب م  البتاث بالتد  .  تب هتوه الظتروذ،  تتت المتتتمأت  

الحتتل الم  بتتق  تتب أغاتتد  مايتتة أجتتل  (. تتتم تضتتمين هتتوه القاعتتدة بشتتكل تعبيتترز متتن3اتتد  تترذ أالتت   الفقتترة 
 الياصة.الم دعب  مواحةأجل  السا ا  القضائية المحاية من

 

 4الفقرة   – 4المادة 

(( 1 4 تتب وقتتت ا ستتتحواذ عاتتإل المتتادة  المتتادة  التعتتوي  يعتمتتد عاتتإل اأبتتا  المروتتود المستتتحقأت  بمتتا
متت  تفستتير  كتترة "النوايتتا  –منفعتتة المحتتا م أجتتل  ي واتتح متتنأت  مفوتتوم المروتتود المستتتحق يرتتدأت   قتتد ا ستشتتعر

ولضمات درجتة معينتة متن الو تدة  تب ت بيتق المتتتمر. ستي  اد  –الحسنة" بشكل متنوخ  ب أنظمة قانونية ميتافة 
تنظر  ب "جمي  ظروذ ا ستحواذ"، وأت تع ب اهتماماث أت  ة الميتوة التب تتولإل القضيةالسا أو    من المحكمة
بتتالرغم متتن أنتته تتتم  LUAB،35( 3( و  2 7ر  تتاص تتتم تحديتتده بشتتكل كبيتتر با شتتارة التتإل المتتادة ييا اصتتاث بمعتت

حتا م. كمتا هتو مواتح توجيه المأجل  التساهل بسبد ال بيعة الياصة لامواد ال قا ية. تم اد ال هوه المعايير من
  اسمة بحد ذاتوا.أو  باستيدام الكامة "متضمناث"،  وب ليست شاماة

ااتا ة التتإل صتتفة األ تراذ وستتعر الشتترا  المتد وخ، هنالتتا مت اتتد ااتا ب ي راعيتته المشتتتروت المحتماتتوت 
 –اه بشتكل جيتد نتبتي عيتروه ا أت  تتدبير ا تيتا ب يمكتن –"أز سرل متاذ بشكل معقتول لامتواد ال قا يتة المستروقة" 

يكوت  ب ال الد موماث عاتإل وجته التحديتد. تضتاع  عتدد هتوه الستر    تب الستنوا  األ يترة، متضتمناث أت    يمكن
 اصة. عاإل وجته التحديتد، قاعتدة أو  سر   عاإل شكل قواعد بيانا  الكترونية تتم ادارتوا من قبل أجسام عامة

ا نتر تتول( تتتنص بشتتكل -ICPOة البتتوليس الرنتتائب الدوليتتة  بيانتتا  ا عمتتال الفنيتتة المستتروقة التتتب تتتديرها منظمتت
تعبيتتترز عاتتتإلو "أنتتته يتتتتم استتتتيداموا لامستتتاعدة  تتتب البحتتت  عتتتن اأبتتتا  مشتتتروعية التعتتتام   الفنيتتتة، و قتتتاث  تفاقيتتتة 

". من نا ية أ رن، ي عدز  قيقة أيضاث أنه ليست هنالا قاعدة بيانتا  تقتدم ت  يتة 4§4يونيدرويت لافنوت، الفنوت  
لمية وقواعد البيانا  الميتوة ليست دائماث متا ة لاعامة، بتالرغم متن  تدوا مبتادرا ، متن قبتل اليونستكو عاتإل عا

تسويل الواجوة البينية بين الشبكا  الميتافة. سيتم التحقق من ساوك المشتترين المحتماتين أجل    وجه التحديد، من
ايرتاد أجتل  لبيانتا  التتب تمتت استشتارتوا( متن ب هوا اليووص  عاإل ستبيل الم تال، عتدد ومتدن ع قتة قواعتد ا

أيضتتاث بمتتا أنتته متتن المتوقتت  متتن وستتيط درجتتة المروتتود التتتب تتتم بولتته، متت  ا  تتو بعتتين ا عتبتتار واتت  الشتتيص 
يعاتم وأت يستشتير الموتادر األ  تر رستمية. الحقيقتة البستي ة  تول استشتارة سترل أت   أأريا ، عاإل ستبيل الم تال،

 ة  يه ليست كا ية لتحقيق المروود المستحق.ما والفشل  ب ايراد الماد
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 يرد أت يكوت الناقل قد اتيو التدابير ا  تيا ية المتيوة عادة  ب المعام   من ذلا النوخ و قاث لظروذ الحالة. –. 2"
من بين أشيا  أ رن،  بيعة المنقو   المعنية،    ب تحديد ما اذا كات الناقل قد تورذ بنية  سنة، يرد أت يت و بالحسبات، – 3

وجودة الناقل وترارته، وأز ظروذ  اصة  يما ييص استحواذ الناقل عاإل المنقو   المعرو ة لامنقول له، أو السعر، أو نود العقد  
 وظروذ أ رن تم استنتاجوا.  



بشكل وااح، ستعمل المحا م عاإل تقييم تاا المعايير وأز ظروذ أ رن ذا  ع قة  ب الدمفو  متادة 
تم نقاوا عاإل سبيل الم ال من موق  تنقيد سرز، عاإل سبيل الم تال، غالبتاث متا تكتوت مدرجتة  تب أز سترل، ولكتن 

تت اتد مروتوداث أ بتر أت  يمكن 36دولة سيرة السمعة كضحية لاترارة المحظورة(  بيعة ومنشأ  عاإل سبيل الم ال،
جتتام  هتتاوز متتن أو  متتن جوتتة المشتتترز  تتب وقتتت ا ستتتحواذ، بينمتتا عوامتتل م تتل واتت  األ تتراذ  وستتيط أأريتتا 

ستو  ر تيص(، أو  معترض  نتوت أو  ستو  ستودا أو  الق اخ اليتاص(، ومكتات  تدوا المعاماتة  معترض الوستيط
 ييتا  و قاث لشرعية مودر المادة( تكوت ذا  أهمية كبيرة.أت  را   والوز يمكنوسعر الش

المتتتتمر يعكتتس  تتب الحقيتتق ت بيتتق قتتانوت الحالتتة  تتب معظتتم التتدول  بموجتتدمفوتتوم المروتتود المستتتحق 
 يرتتتاد متتتا هتتتو معقتتتول  تتتب الظتتتروذ. المعتتتايير المستتتتيدمة لتقيتتتيم ستتتاوك الحتتتائ  تشتتتبه ايضتتتاث بشتتتكل كبيتتتر تاتتتا 

مراتتس ادارة المتتتا   دمة بشتتكل عتتام  تتب معظتتم المتتتا   ألغتتراض ا ستتتحواذ، و قتتاث لقوانينوتتا ا   قيتتة  المستتتي
، عاإل سبيل الم ال(. تتم ت توير مبتادرا  جديتدة متعتددة  تب هتوا اليوتوص منتو اقترار متتتمر يونيتدرويت، الدولب

ا يتتة" الرديتتد التتوز تتتم ا  قتته متتن قبتتل وعاتتإل وجتته التحديتتد "القتتانوت التتدولب أل  قيتتا  الوستت ا   تتب الماكيتتة ال ق
"قتوانين المروتود أو  متن متتتمر يونيتدرويت، 4والتوز ي شتير بشتكل تعبيترز التإل المتادة  2000اليونسكو  تب نتو مر 

تحت رعاية مراس ادارة من  السترقة  1999المستحق" ألما ن الم ادا  والوس ا  المقرر  ب المماكة المتحدة  ب 
ي ستتتاعد المشتتتترين المحتماتتين  تتتب التعتتترذ عاتتإل الوستتت ا  التتتوين ي بقتتتوت أت  إل هتتوا(. يرتتتد عاتتتCoPATالفنيتتة  

يعراتتونوا لابيتت .  تتب ي توقتت  متتنوم التحقتتق متتن موتتادر المتتواد التتتب أت  معتتايير معينتتة متتن الشتتفا ية والتتوين يمكتتن
إل قاعتدة م ئمتة ( أنوتا تبحت   تب "المحا ظتة عات8الحقيقة، أواتحت المقدمتة ا ستتو لية لامتتتمر  الفقترة الفرعيتة 

لاترتارة القانونيتتة" وتع تب أهميتتة  نرتتا ا ، عاتإل وجتته التحديتد، اليونستتكو  تتب وات  مستتودة قتوانين الستتاوك  الفقتترة 
 (.10الفرعية 

 

 5الفقرة   – 4المادة 

غير ذلا بشكل مرانب، يمكتن أ  يكتوت لتدن الحتائ  وستائل أو  عند ا ستحواذ عاإل مادة أقا ية بالوراأة
يكتوت مروتو ث تمامتاث كتل متتا أت  ذ التتب  وتل  يوتا الشتيص الستابق لته عاتتإل المتادة، ومتن الممكتنلمعر تة الظترو 

أت  يكتتتوت معرو تتتاث لاناقتتتل. يتتتنص المتتتتتمر عاتتتإلأت  ييتتتص منشتتتأها ال يتتتر قتتتانونب التتتوز يمكتتتن متتتن نا يتتتة أ تتترن 
و ة لاناقل، بولا اذا الشيص الوز يستحوذ عاإل مادة ما بووه ال ريقة غير متهل بمعاماة ايرابية أ  ر من الممن

يعتمتتد عاتتإل دليتتل النيتتة الحستتنة بقوتتد الحوتتول عاتتإل أت  متتا توتترذ األ يتتر بنيتتة ستتيرة،  تت  يستتت ي  متتن  افتته
تكوت قد ا اد  بشكل معقول شيص استتحوذ أت  يمكن 5صياغة البند أت   تعوي  عن ارجاخ المادة. بالرغم من

 تب النوايتة عاتإل أنته نتادر بمتا  يته الكفايتة لرعاته متن غيتر عاإل مادة بنيتة ستيرة متن ناقتل "بترز "،  قتد اعتبتر هتوا 
 الضرورز وجود بند  اص ميوص لوا.

 

 إعادة المواد الثقافية المصدرة بشكل غير قانوني - 3الفصل  

 
منشورة من قبل مراس ادارة المتا  ، المعنونة "مائة مادة  من الردير بالوكر هنا أت الس سل المنشورة بشكل واس  من النشرا  ال 63

 مفقودة" والتب تاقب الضو  عاإل ظروذ  ب أ ريقيا عاإل وجه التحديد،  ب أن كور   مبوديا( و ب أميريكا ال تينية.



متتت  ستتترقة المتتتواد ال قا يتتتة، وهتتتب ظتتتاهرة تمتتتت ادانتوتتتا عاتتتإل كتتتل متتتن األستتتس  2بينمتتتا يتعامتتتل الفوتتتل 
ل ال ال  عاإل مستألة  ساستة متن محتددا  التوتدير التو نب  يمتا ييتص أنتواخ ا   قية والقانونية، ينود الفو

لب المرتمت  التدو أت   اصة من المواد، والتب ت  بق بشكل متنوخ من قبل أمم أ تر. أ تد النقتاا التتب يرتد تتوكرها
 تب دولتة ا ترن  عاإل أنوا ما مة بتأز  ريقتة با نتبتاه التإل قواعتد القتانوت العتام ما  ال   ينظر الإل محا م المنتدن

  تتب المنتتتدنشتتير قواعتتد النظتتام وا(.  تتب القتتانوت التتدولب اليتتاص، ت  يتضتتمن هتتوا تنظيمتتا  التوتتدير لتتديأت   يمكتتن
 قط، من  ي  المفووم، الإل ت بيق قواعد قانوت الدولتة األجنبيتة اليتاص. ب يتاو الت امتا  دوليتة معينتة،  تتت نقتل 

اعتد األ يترة   ي عتد  تب العديتد متن التدول التتب يتتم نقتل المتادة اليوتا مادة أقا ية من من قة دولة ما بشكل  ار  لقو 
  ع ث غير قانونب، و  تشكل بحد ذاتوا عائقاث قانونياث امام استحواذ هوه المادة.

من نا ية ا رن، تمت ادانة هوا الوا   ب قرار تتم اتيتاذه متن قبتل معوتد القتانوت التدولب  تب ويستبادت 
لوز كات األول  ب مسائاة المفووم العتام لعتدم قابايتة ت بيتق القتانوت العتام ا جنبتب عاتإل وا 1975،37 ألمانيا(  ب 

أرااب ليست ذا  أساس صحيح وكانت "غير متوا قة م  الحاجتا  المعاصترة لاتعتاوت التدولب". هتوا التحتول  تب 
ول القتانوت الم  بتق عاتإل  ت 1980متتتمر المرتمعتا  ا ورو يتة التفكير القانونب وجد التعبير  ب هوه البنتود م تل 

(، وكات اجرا اث 19 ول القانوت الدولب الياص  المادة  1989( والقانوت السويسرز  7 المادة   ا لت اما  التعاقدية
"لتيفيت " قتانوت الحاليتتة  تب بعتت  التدول والتتب أظوتتر  رغبتة  تتب ظتروذ معينتة بتع تتا  اهتمتام أ بتتر التإل قواعتتد 

 تب اث رة تضامن دولب  ي ما كانت المواد ال قا يتة معنيتة. تتم اتيتاذ هتوا المفوتوم   قتالقانوت ا ل امية األجنبية كباد
وتعايمتتتتا  مرموعتتتتة ا قتوتتتتاد  92\3911رقتتتتم مرموعتتتتة ا قتوتتتتاد األورو تتتتب قتتتتانوت ا تحتتتتاد األورو تتتتب  تنظتتتتيم 

 يتتت   (، ولكتتتن كانتتتت الموتتتادقة المدهشتتتة عايتتته  تتتب متتتتتمر يونيتتتدرويت  يتتت  أصتتتبح دوليتتتاث متتتن7\93األورو تتتب 
 المرال.

بتستوية موتالح مكتات  3لقد كانت ظروذ الت بيق، من نا ية أ رن،  ورية جتداث، وتتم تحديتد الفوتل 
المنشتتأ، متتن نا يتتة، وا را  المتحتتررة  تتول الترتتارة الفنيتتة الدوليتتة، متتن نا يتتة أ تترن، متت  رأز بتتتأمين قبتتول واستت  

ا يتتاث بحتتد ذاتوتتا لام البتتة با رجتتاخ، لتتم يكتتن التوتتدير والتتتب كانتتت أساستتاث كلامتتتتمر. لوتتوا الستتبد،    تتاث لاستترقة، 
 ال ير قانونب و ده كا ياث لاحوول عاإل أمر محكمة  عادة مادة ما.
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 1الفقرة   – 5المادة 

أز ستتاكة أو  ت التتد محكمتتة أجنبيتتةأت  يمكتتن منضتتمة التتإل المتتتتمرالدولتتة الأت  تتتنص هتتوه الفقتترة عاتتإل
منضتمة أنظتر التعايقتا  أدنتاه(  تب دولتة أ ترن  – 16جة  ب المادة ميتوة أ رن  األجسام موا  التسا ل مدر 

لألمتتر بتعتتادة متتادة أقا يتتة منقولتتة بشتتكل غيتتر قتتانونب متتن من قتوتتا  ع راتتة لاظرو المتتوكور ب البنتتود  التتإل المتتتتمر
الدولتة هتب  هوه الم البة ت قدم عاإل أساس انتواك قواعد قانوت عامة لحمايتة الميتراا ال قتا ب،  تتتأت    التالية(. بما

المتتتتتتمر  قتتتتط التتتتدول تكتتتتوت متهاتتتتة لتقتتتتديم م تتتتل هتتتتوه  بموجتتتتدالتتتتتب لوتتتتا موتتتتاحة متتتتن بتتتتد  األجتتتترا ا  و التأ يتتتتد 
تعمتل أت  يمكتن لادولتةهب ماكية عامة أم  اصتة. الم البا ، ب   النظر عما اذا كانت المادة موا  التساول 

رقت  تب البدايتة ومتن أتم تتم عنتد  اتد المالتا اليتاص، اذا أو  بنا اث عاتإل مبادرتوتا الياصتة متا كانتت المتادة قتد ست 
نقاوا بشكل غير قانونب الإل دولة أ رنو  ب هوه الحالة، من الممكن أيضاث تقديم م البة با رجاخ من قبل المالا 

 المررد من الماكية.

ب تتتولإل و المحكمتة التتمنضمة التإل المتتتمرتكوت دو ث أت   ل من الدولة ال البة والدولة الم يا َبة يرد
قضية الم البة با عادة ستكوت ما مة  قط بقواعد المتتمر اذا ما كانت دولة المنتدن قد قباتوا  من نا يتة ا ترن، 

 و( 1 قط الم البا  المقدمة من قبل دول قبات أيضاث بووه القواعتد ت عتد مقبولتة  ت شتكل هتوه القاعتدة أيضتاث المتادة 
 –والتتتب تيتترج عتتن القواعتتد الشتتائعة  –   قتتط متتن  مايتتته الياصتتة المتتتتمر يوستتأت   تتول مرتتال المتتتتمر(، بمتتا

 لي  ب تاا الدول التب قبات النظام الوز ي حدده.

 

 و(  قتارت مت  أعت ه( كتشتارة التإل متادة تتم 1تم تعريف الكاما  "مودر بشكل غير قتانونب"  تب المتادة 
لتوتدير المتواد ال قا يتة ب ترض  مايتة ميراأوتا    تاث لقانونوتا المتنظم  منضتمة التإل المتتتمر"نقاوا متن من قتة دولتة 

أت  دولتتة   تقتتوم بحمايتتة موادهتتا ال قا يتتة بواستت ة تنظيمتتا  معينتتة   تستتت ي أت  . متتن الوااتتح، عنتتدها،"ال قتتا ب
ال ترض متن المتتتمر هتو أ  يتتم متنح  مايتة أ  تر لامتواد أت  المتتمر  ي عتد هتوا من قيتاث بمتا بموجدت اد اعادتوا  

أ  تتتر ممتتتا تتمتتتت  بتتته  تتتب دولتتتة منشتتتأها. أ يتتتراث، صتتتمت المتتتتتمر بيوتتتوص مستتتألة دليتتتل انتوتتتاك  متتتن دول أ تتترن 
تت ود معاومتة المتودخ لديته أت  ، قتارت مت  أدنتاه(7تنظيما  التودير، ولكن م اتد أنته يرتد عاتإل التدول  المتادة 

 تساعد المحا م  ب تقييم الظروذ.أت  م  المعاوما  ذا  الع قة بالتشري  يمكن

 التة المتواد المستروقة،   يحتدد البنتد التإل متن ترتد اعتادة المتادة الموتدرة بشتكل غيتر قتانونب،    ما  ب
 يبقإل المتتمر بعيداث عن مسألة الماكية.أت   ي  قرر وااعب المسودة

 2الفقرة   – 5المادة 

و أ البحت أو  اذت توتدير متقتت ألغتراض العترض بموجتدت عد مادة أقا ية تم نقاوا من من قة دولتة متا 
التتترميم ولتتم تتتتم اعادتوتتا و قتتاث لشتتتروا ذلتتا ا ذت، أنوتتا موتتدرة بشتتكل غيتتتر قتتانونب ومتهاتتة لاحمايتتة و قتتاث لقواعتتتد 
المتتمر. ما هو  اسم  ب ا    ت بيق المتتتمر هتو الفشتل  تب ا مت تال لشتروا اذت التوتدير المتقتت التوز تتم 

 ترض  مايتة ميراأوتا ال قتا ب"، تتم ا تيتار الا تة ل ستترابة اصداره "و قاث لقانوت ]الدولة ال البة[ المنظم لتوديرها ب
تعايمتتا  مرموعتتة ا قتوتتاد  و(  يتت  تتتم استتتيدام نفتتس الوتتياغة لتعريتتف التوتتدير ال يتتر قتتانونب. 1متت  المتتادة 
 ((، عاإل سبيل الم ال، تقوم بمقارنة مشابوة  يما ييص "النقل ال ير قانونب".2 1 المادة  7\93األورو ب 



 يمتا ييتص المتواد المتبقيتة  تب من قتوتا بعتد  منضتمة التإل المتتتمرانفاذ هوا البنتد  تب أز دولتة بينما يتم  
نوايتة  قبللانتوا الفترة المحددة لتاذت،  اتم يكتوت المقوتود منوتا الحتا   التتب يتتم  يوتا نقتل المتادة التإل دولتة أال تة 

(  تتب مقتتاييس متقتتتة وق ترا يتتة  تتب 3 8 يتتتم شتتمول هتتوه الحالتتة ال ارئتتة  تتب المتتادةأت  اذت التوتتدير  لقتتت اقتتترذ
  ي  تم وا  المادة. منضمة الإل المتتمرالدولة ال

 تتات وااتتعب مستتودة المتتتتمر متنبوتتين دائمتتاث التتإل أهميتتة المعتتارض الدوليتتة و تتاولوا جاهتتدين أ  يضتتعوا 
( 6 3اتد مادتته عوائق أمام  ريقوا. ع وة عاإل ذلتا، قتوانين أ  قيتا  مراتس ادارة المتتا   التدولب  والتوز ت 

متتن قبتتل عتتدد كبيتتر متتن المتتتا   المحرمتتة عتتن تتحقتتق متتن شتتروا التوتتدير( تتتم تنفيتتوها مستتبقاث أت  متتن المتتتا  
ذا  مودر مشكوك  يه  أيضاث،  اتد الم يتد متن الوست ا   تدما  أو  عرامواد تم توديرها بشكل غير قانونب

  ومعتارض   تب بعت  الحت  ، شركا  متيووة لفحص مودر مواد معينتة قبتل واتعوا لاعترض  تب صتا 
 تكوت هوه الفحوصا  ال امية  ع ث لاعاراين المحتماين.

 

 3الفقرة   – 5المادة 

اجمتاخ ا را   تتول مفوتوم اعتتادة المتتواد الموتدرة بشتتكل غيتر قتتانونب كتات صتتريحاث بعتتدل، أت  بتالرغم متتن
تتتدز العدالتتة أت  إل صتي ة متوا نتتة يمكتنالحاجتة التا تافتت ا را  بشتكل واست  بالنستتبة لكيفيتة تنفيتو هتوه ا عتتادة. 

لاموتتالح المتنوعتتة الم رتتتا ذ بوتتا أد  التتإل تحديتتتد معيتتار أدنتتإل لاستتتماذ بتتاليروج عتتن مفوتتتوم ا عتتتراذ بالقتتتانوت 
األجنبب  ب ظروذ معينة. الحماية العامة الناترة عن المتتتمر و قتاث لتولا تن بتق  قتط عاتإل توتنيفا  معينتة متن 

 ، وعاإل المواد ذا  "األهمية ال قا ية الكبيرة" لادولة ال البة.المتافةلموالح المواد الموصو ة من قبل ا

(( وأت 1 5ت بت أنه كات هنالا تودير غير قانونب  قارت م  المادة أت    محكمة الدولة الم يا بة يرد
او  ال رض المقتر ة من قبل الدولة ال البة وعاإل ا سس تفحص الم البة بنا اث عاإل استحقاقاتوا، عاإل أساس 

المتادة ذا  "أهميتة أو أت  موتالح  اصتة قتد اتافتتأت  "ت بتت"أت  ال قا ب من المتتمر. يرتد عاتإل الدولتة ال البتة
أقا ية كبيرة". كات استيدام الكامة "اأبا " نتيرة لتسوية بب أولرا الوز أيدوا ا عادة التاقائية والوين كانت بالنسبة 

ال قتتا ب لادولتتة قتتد تتتم ا اتترار بتته كا يتتة  والتتوين  ضتتاوا الفعتتل "أت ي وتترذ"(، لوتتم الم البتتة البستتي ة بتتأت الميتتراا 
تتت ود أت  وأولرتتا التتوين  تتالبوا بتأبتتا  م ئتتم بالضتترر، مبتتر اث بتتولا مستتتوليا  الدولتتة ال البتتة. يرتتد عاتتإل األ يتترة

تستبد بته التوتدير، المحكمة برمي  المعاوما  الفعاية والقانونية تحت توتر وا لامستاعدة  تب تقيتيم الضترر التوز 
تفحتتص كتتل  التتة و قتتاث لظرو وتتا المعينتتة. ت شتتير أت  الستتا ة الميتوتتة  تتب التتدول ال البتتةأو  ويرتتد عاتتإل محكمتتة

ت دقموا لتمكين المحكمة من تحديد ما أت  ( بشكل  اص الإل المعاوما  التب يرد عاإل الدولة ال البة4 5المادة  
 اذا كانت قد تمت تابة جمي  المت ابا .

 
يكتوت توتديرها قتد تستبد أت  دائمتاث بشترا – 3ت عرذ أنواخ المادة المحمية بالفول  3لح المحددة  ب الفقرة الموا

 بضرر " بير". الموالح المدرجة هبو

ستتياقوا"  الفقتترة الفرعيتتة  أ(( والتتتب تشتتمل الضتترر المتتادز أو  "المحا ظتتة الماديتتة عاتتإل المتتادة •
( وأيضتاث عاتإل المتواد ستادالتتب تستببوا التنقيبتا  ال يتر قانونيتة وال عاإل الوروذ والمواق  األأرية  من اتمنوا تاتا



نتيرتتة لاتعامتتل ال يتتر  تتور بوتتا متتن قبتتل الستتالبين والموتتر ين والوستت ا  والحتتائ ين، التت(. المتضتتمنة  تتب توتتديرها 
 ال ير قانونب 

ة "ستتت مة المتتتتواد المركبتتتتة"  الفقتتترة الفرعيتتتتة  و(( والتتتتتب ت شتتتير عاتتتتإل وجتتتته التحديتتتد التتتتإل ترتتتت   •
الوتتروذ الكبيتترة م تتل ق تت  ر وس التماأيتتل وتفريتتق الاو تتا  الرداريتتة وتقستتيم الاو تتا  ال  أيتتة وتفكيتتا محتويتتا  

 المبانب التارييية 

تاريييتة"  الفقترة الفرعيتة  ج(( أو  الحفا  عاإل معاومتا ، عاتإل ستبيل الم تال، شيوتية عاميتة •
أو  يعتتتد يابتتتب وظيفتتتته كموتتتدر لامعاومتتتا  العاميتتتةوالتتتتب ت شتتتير التتتإل ا اتتترار بستتتيا  المتتتادة األصتتتاب والتتتوز لتتتم 

تتتدميرالوأائق، ولكتتن   أو  تتضتتمن األم اتتة المع تتاة الوتتفا  الوتتيرية ال بقيتتة وتق يتت  المرموعتتا  –التاريييتتة 
الودذ الرئيسب هنا هم مشكاة التنقيد السرز  قارت مت  التوكرالياص  تب المقدمتة ا ستتو لية، الفقترة أت    شا  ب
ت عتد بستبد هتوه الحقيقتة عاتإل أنوتا تنتمتب التإل المواد المنقولتة متن موقت  التنقيتد هتوا ستوذ أت    حي (، ب4الفرعية  

 هوا التوني  

األهاب"  الفقرة الفرعية  د(( والتب أو  الشعائرز من قبل المرتم  القبابأو    ا ستيدام التقايدز •
ستبيل الم تال المنحوتتا  واألقنعتة( ألغتراض ت شير الإل أقا تة المرتمعتا  التقايديتة التتب تستتيدم هتوه المتواد  عاتإل 

المرتمت  يستت ي  التتحكم بوتا. الكامتا  " مرتمت  أت  شعائرية سوا اث كانت موجودة مادياث أم    ب المرتمت . يكفتب
( ويعكس هوا البند بكاماته مترة أ ترن قاتق الدولتة  يتال  مايتة 8 3أهاب" استيدمت  ب البداية  ب المادة أو    قباب

 ا ب لووه المرتمعا .الميراا ال ق

المومتة متتن أو  أ يتراث، بمتا أنته متن غيتر الممكتتن ت  يتة بعت  المتواد ال قا يتة، النتتادرة والفريتدة متن نوعوتا
نا يتتتة، بواستتت ة ل تتتة الفقتتترة الفرعيتتتة  أ( و  د(  عاتتتإل ستتتبيل الم تتتال منحوتتتتا  تارانتتتا ب  تتتب قضتتتية المتتتدعب العتتتام 

يتضتتمن المتتواد ذا  "ا هميتتة ال قا يتتة الكبيتترة". أت  البنتتد العتتام يرتتدأت  لقتتد استشتتعر 38النيو لنتتدز  تتب. أورتيتت (، 
، والتتب ت عترذ 2( و المتادة 3 5بالرغم من أنه لم يتم اع ا  تفاصيل أ رن، الستال عن الرابط القريد بين المتواد 

" ا هميتتة ال قا يتتة  الكامتتا  "متتادة أقا يتتة" ل تترض المتتتتمر، تمتتت ا شتتارة اليتته متتراراث أأنتتا  واتت  المستتودة، و التأ يتتد
الكبيرة" أ  ر تحديداث من "األهمية" البسي ة عندما تيص اأبا  ما اذا كانت مادة ما هب متادة أقا يتة اتمن معنتإل 

 من المتتمر. 2المادة 

ت قيم المعاوما  الم قدمة من قبل الدولة ال البة عاإل او  ال ترض متن المتتتمر. أت    يرد عاإل المحا م
الفقترة الفرعيتة  أ( التإل  د( أعت ه، والتتب تحتدد المعيتار الوتدذ  بموجتد لات  ا  المدرجة من نا ية أ رن،    اث 

تقيس أهمية المتادة ال قا يتة متن وجوتة نظتر الدولتة ال البتة أت  لتحديد الضرر، ما هو م اوو من المحا م هنا هو
ه الرماليتة، وأهميتته لابحت  التتارييب كات  ب أيٍد  اصة أم عامة، وتقييم قيمتتأت    مقابل مدن وو رة ميراا الدولة،

 تترة معينتة  تب من قتة أو  والفنب والعامب، وندرته. عاإل سبيل الم ال، مادة تم ل الم ال المتبقب األ ير عاتإل نمتط
تقتت  اتتمن هتتوا التوتتني ، بتتالرغم متتن أنوتتا يمكتتن أ  تكتتوت استتت نائية بحتتد ذاتوتتا. مومتتا تكتتوت أت  دولتتة متتا يمكتتن

أمتتا  يكتتوت اجتترا ا   وياتتة ومكافتتةأت  هتتو محتمتتلمتتا  ة متتا جتتاه ة لامباشتترة بالعمتتل  تتولدولتتأت  الظتتروذ،  قيقتتة
محا م دولتة أ ترن لتتأمين اعتادة متادة متا هتو مقيتاس يعتمتد عايته بعتدل لمتدن األهميتة التتب تقرنوتا بالمتادة موات  

 التسا ل.
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كتتل وا تتد منفتترد منوتتا كتتا ب ت عتتد بدياتتةو  3الفقتترة  بموجتتدالمعتتايير المدرجتتة أت  أ يتراث، يرتتد التأ يتتد عاتتإل
كتل دولتة ا ذت بت بيتق قواعتد  عتادة المتتواد  9بحتد ذاتته لضتمات م البتة با عتادة. هنتا مترة أ تترن، ت ع تب المتادة 

 ال قا ية المودرة بشكل غير قانونب أ  ر ايرابية من تاا المنووص عايوا  ب المتتمر.

 

 4الفقرة   – 5المادة 

ي ر تتق بوتتا أز معاومتتا  ذا  ع قتتة ذا  ع قتتة أت  لتتة م البتتة يرتتدالم البتتة بتعتتادة متتادة بواستت ة دو 
اعتتتداد دليتتتل هتتتو . 3التتتإل  1المحكمتتتة  تتتب تحديتتتد متتتا اذا تمتتتت تابيتتتة مت ابتتتا  الفقتتترا  ستستتتاعد  قانونيتتتةأو  واقعيتتة

تستويل تنفيتوها ولتتو ير أجتل  مت اد  بيعتب يرتد ايرتاد  تب العديتد متن المتتتمرا   تول المستاعدة المشتتركة متن
ة قانونيتتة أ  تتر. تعمتتل الدولتتة ال البتتة عاتتإل تتتو ير جميتت  المعاومتتا  ذا  الع قتتة والتتتب لوتتا  بيعتتة قانونيتتة ستت م

لتحديتتد متتدن الضتترر عاتتإل أقا يتتة، م تتل دليتتل اليبتترا  أو   عاتتإل وجتته التحديتتد أز تنظيمتتا  توتتدير تتتم انتوا وتتا(
 تإل متن أو  من قبل ليبرا  من دول أال ة. يتضمن هوا الدليل 3أ رن من الموالح المدرجة  ب الفقرة أو    وا دة

ت اتد أت  يتم اعتداد جميت  األدلتة المتتو رة، يمكتنأت   برا  من الدولة الم يا بة. اذا ما كات من مواحة الم دعب
ت يد متن ا تماليتة اعتادة أت  اأبا  ت ر. القود من المعاوما  الم او ة من الم دعبأو  المحكمة تفاصيل ااا ية

 قضية الم دعب ويرد أ  ي نظر اليوا عاإل أنوا لتعقيد األمور.المادة ولتقوية 

ي عتتد هتتوا بنتتداث تقنيتتاث بشتتكل أساستتبو لتتيس لتته أز ع قتتة بمقبوليتتة الم البتتة، كمتتا كتتات م توتتوراث  تتب مستتودة 
ستتابقة. بوتتوه ال ريقتتة، لتتن يتتتم واتت  أز عتتد غيرمستتتحق عاتتإل الدولتتة ال البتتة  يمتتاييص البنتتود  تتب الفقتترة التاليتتة 

 تتإل استتحالة جمت  الدولتة أو  ستعمل  ترة التحديتد قريبتاث جتداث عاتإل  يتادة صتعو ةبالتأ يد، محددا  األ عال   ول  
لامعاوما  ال  مة اذا ما كانت هوه المعاوما  شر اث مسبقاث لتقديم م البة با عادة. لسبد أقون،   تحتاج الدولة 

بتتولا، تتتم ر تت  اقتتتراذ متتن  – 3التتإل  1امت تتال لافقتترا  ال البتتة التتإل ت ويتتد معاومتتا  أ تترن غيتتر تاتتا الم او تتة ل
"تحتتتوز جميتت  المعاومتتا  الماديتتة المتعاقتتة بحفتت  وستت مة ومتتدن أت  مرموعتتة الدراستتة بتتأت الم البتتة يرتتد أيضتتاث 

أت  هتوا يمكتنأت  اتا ة المادة ال قا ية بعد اعادتوا التإل الدولتة ال البتة"، وذلتا متن قبتل اليبترا  التدوليوت  و تاث متن
 الر   النظامب ألمر اعادة المواد ال قا ية.أجل  ستيدم كوريعة مني  

البنتتتد مفيتتتد  تتتب الواقتتت   تتتب تشتتتري  الدولتتتة عاتتتإل تتتترويف ميراأوتتتا ال قتتتا ب. وجتتتود الستتتر   والكتالوجتتتا ، 
امات اعتادة المتواد بتتو ير دليتل وأتائقب داعتم لام البتة ي  بت بشكل  اسم أت    والدعاية لامواق  والمرموعا  يمكن

تبرا  أهمية المادة موا  التسا ل. يمكن عاإل او  هوا ر ية المبادرا  التب تم تكوينوا من قبل المنظما  م ل ب
التتدول المت تتورة،  –كتتل  تتب مرالتته  -مراتتس ادارة المتتتا   التتدولب لمستتاعدة  اليونستتكو ويونيتتدرويت وا نتر تتول و 

 نية و ماية المواق  المومة وت وير المتحت  وتستريل عاإل وجه التحديد،  ب محاولتوا لتحسين البيرة القانونية الو 
 المواد ال قا ية وتدريد الموظفين الحكوميين.

 

 5الفقرة   – 5المادة 

أت   عتتادة المتتواد الموتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب. بتتالرغم متتن تحديتتد األ عتتاليمعتتن هتتوا البنتتد النظتتر  تتب 
أقوتتتر متتتن تاتتتا التتتتب أ قتتتر  لاستتترقة  ي نظتتتر التتتإل التتتبع  عبتتتروا عتتتن تفضتتتياوم أأنتتتا  المر اتتتة التحضتتتيرية لفتتتترا  



أت   تتترا  التحديتتد يرتتدأت  التوتتدير القتتانونب ب ريقتتة متتا عاتتإل أنتته أقتتل استتتحقاقاث لاعقو تتة(، كتتات المفوتتوم الستتائد
لألعتادة  بشتكل تقايتدز  تب أو  تكوت نفسوما لك هما، بحي   ب الحا   التب يمكن  يوتا تقتديم  عتل امتا لألرجتاخ

التتتب تمتتت ستترقتوا أو ث ومتتن أتتم توتتديرها بشتتكل غيتتر قتتانونب، كمتتا يتكتترر  يمتتا ييتتص المتتواد المنقتتد  التتة المتتواد 
عنوتتا بشتتكل غيتتر قتتانونب(، تتتم اتيتتاذ القتترار بتتا جرا  بشتتكل منفتترد عاتتإل أستتاس ا أبتتا  المقتتدم ولتتيس عاتتإل أستتاس 

أو تعتتين ضتتاث عاتتإل ال تتا  الا تتة "( أعتت ه لاتعايقتتا   والتتتب تن بتتق أي3 3المتتادة  بموجتتد تتول  تتترة التحديتتد. أنظتتر 
 "(.يعامأت  عايه من قياث 

بتين انتوتاك شتروا اذت التوتدير المتقتت والتوتدير ال يتر  2عاإل او  الع قة الم بتة سابقاث  تب الفقترة 
شتتروا اذت  بموجتتد تتترة التحديتتد الم اتتق تبتتدأ  تتب التتتاري( التتوز يتوجتتد  يتته اعتتادة المتتادة أت  قتتانونب، تتتم تحديتتد

 تقت.التودير الم

بيت ذ القواعتد المتعاقتتة بالسترقة، والتتتب تتنص عاتتإل نظتام تحديتتد استت نائب لام البتتا  بترجتاخ توتتنيفا  
 –تنتمتب التإل مرموعتة عامتتة أو  موقت  أأترز أو  متن المتواد  تاتا التتب ت شتكل جت  اث متممتاث متن صترذ معترذمعينتة 

قتارت مت  المتادة  –أهاتب أو  ب مرتمت  قباتبتستتيدم  تأو  تاتا التتب تنتمتبأو  ((،5( والمتادة  4 3قارت م  المتادة  
 المواد موات  التستا ل هتب دائمتا مستروقة بتالتعريف قبتلأت  بنداث كووا، عاإل أساس  3((،   يتضمن الفول  8 3

 يتم توديرها بشكل غير قانونب.أت 

 

 6المادة 

 ة الميتوتة الستاأو  بتراتا  المحكمتة – رذ منضتم التإل اتفتا  المتتتمر  – الما تقوم الدولة ال البة 
( تتتم توتتديرها بشتتكل غيتتر قتتانونب  قتتارت متت  المتتواد 2متتادة أقا يتتة  قتتارت متت  المتتادة أت  (1 تتب الدولتتة الم يا بتتة  

 (3 5التودير أتا  بشكل كبير وا دة عاتإل األقتل متن الموتالح المقوتودة  تب المتادة أت    (2((،  1 5 و( و  1
الم البة قد تم تقديموا امن الفترة المحتددة  تب أت  والنص عاإل( التب ت شكل المادة أهمية أقا ية كبيرة لوا، 3 أو  

تتأمر با عتادة الماديتة لامتادة التإل أت  السا ة الميتوة  ب الدولتة الم يا بتةأو  (، يرد عاإل المحكمة5 5المادة  
 .6من قة الدولة ال البة، تم تحديد اجرا ها  ب المادة 

 



 1الفقرة   – 6المادة 

ومعقول اذا  منو الحائ  الم  الد بتعادة مادة ما له الحق  ب تعوي  أت  ووميتكد هوا البند عاإل مف
ر  بشتتكل غيتتر قتتانونب. بالنستبة لاوظيفتتة القانونيتتة لاتعتتوي  أت  لتم يعاتتم دِّ تعتتوي  الضتترر أجتتل  متتنالمتتادة قتتد صتت 

ترد ا شارة التإل  – 9معراة، هنا مرة أ رن، الإل بنود المادة  –لاحائ  الوز ي نظر له عاإل أنه المالا الحقيقب 
( أيضتتاث غاتتإل  تتر  أ تترن لاتعامتتل متت  التوتتدير 3 6(  تتول المتتواد المستتروقة. ت شتتير المتتادة 1 4تعايقتتا  المتتادة 

 تحمب سند ماكية الحائ   قارت م  أدناه(. –تنص عاإل قبول الدولة ال البة  –ال ير قانونب والتب 

( اعتت ه( لتتم تعتتد معر تتة  1 4المتتادة  دبموجتتالكامتتا  "تعتتوي  منوتت  ومعقتتول"  أنظتتر التتإل التعايقتتا  
ت بترر،  تب الحالتة األ يترة، د ت  أت  الفتوار  بتين السترقة والتوتدير ال يتر قتانونب يمكتنأت    عاإل وجه التحديد،  كرة

تعتتوي  مكتتا ب  لاستتعر المتتد وخ لتتم تعتمتتد، بشتتكل كبيتتر بستتبد األستتعار العاليتتة جتتداث المفرواتتة باألعمتتال الفنيتتة 
محتتدودة لتتدن العديتتد متتن التتدول والحاجتتة التتإل ا بتتاا التيمتتين. متتن نا يتتة أ تترن، جميتت  هتتوه والموتتادر الماليتتة ال

العوامتتل، القيمتتة التراريتتة لامتتادة  تتب كتتل متتن دولتتة المنشتتأ و تتب الدولتتة ال البتتة، وأز ظتتروذ ذا  ع قتتة ستستتاعد 
"، هتب اعادتوتا عنتد وقتتالمحكمة  تب تحديتد مقتدار التعتوي . الحتائ  متهتل لاحوتول عاتإل تعتوي  عتن المتادة "

 (  ول السرقة.1 4"  ب المادة عند وقت ارجاعوا ل ة توأم لاكاما  "

ييتترج هتتوا عتتن  –تتتد   التعتتوي  التتإل الحتتائ  أت   تتب الدولتتة ال البتتةيحتتدد التتنص أيضتتاث أنتته يعتتود التتإل 
دعب عاتإل أنته ال ترذ المستتول بشتكل أساست ب عتن د ت  القواعد الم  بقة عاإل المواد المسروقة والتب   ت ستمب المت 

، أز أنتته يرتتد ي ستتمح 2التعتتوي . تتتم تقتتديم نفتتس ا قتتتراذ  تتب هتتوا اليوتتوص كمتتا تتتم تقديمتته بالنستتبة لافوتتل 
تتتد   التعتتوي  بتتد ث متتن الدولتتة ال البتتة.  تتب النوايتتة تقتترر البقتتا  عاتتإل أت  عامتتة(أو  ل تترذ أالتت   هيرتتة  اصتتة

أو  لم تال التإل الحتائ  المستتقباب وقتا تة وتتأمينالومت  يما ييص هوه الترتيبا  الياصتة  با شتارة عاتإل ستبيل ا
  ف  المادة(، لم تأ و هوه مكاناث  ب المتتمر والوز لم يست نيوا بأز  ال.

" متهتل لاحوتول عاتإل تعتوي  اذا متا أبتت بعد توديرها بشكل غير قتانونبالحائ  الوز اشترن المادة "
ة قد تم توديرها بشكل غير قانونب. هتوا المفوتوم، والتوز المادأت  "يعام ب  شاأت   لم يتعين عايهأو    لم يعامأنه "

(  قارت م  التعايقا ( معرذ أيضاث  ب الفقرة التالية  قارت م  أدنتاه(. بينمتا يتماأتل مت  2 4يت ابق م  بند المادة 
ت متتا (  تول سترقة المتواد  يتتم تقيتتيم مروتود المشتترز عنتد "وقتت ا ستتحواذ"، أز، عنتدما كتا1 4البنتود  تب المتادة 

اشتتتراها   أت  الموتدر المتتادة غيتر قتتانونب بعتدأت  الحتتائ  التوز ا تشتت أت  يت ال ممكنتاث ترنتتد الشترا ، متت  نتيرتة
( عتن تاتا  تب ا عتبتارينو  تب المقتام األول،   1 6يمكن  رمانه من التعوي (، بالرغم من ذلتا تيتات  المتادة 

ال بيعتتة المعينتتة لاستترقة أت  نتاق  عتتدد كبيتتر متتن الو تتود"، المروتتود المستتتحقيحتتاج الحتتائ  التتإل اأبتتا  أنتته  بتتّق "
المروود الم اوو من الحائ  أقل أت  بووا المن ق، يبدويرد أ  ت تأر  ب التودير ال ير قانونب لامواد ال قا ية  

أو  معاتيي  بت متا اذا كتات الحتائ  أت  ( ال رذ الوز يتوجد عايه1 6منه  ب  الة السرقة. أانياث،   تسمب المادة 
الحتائ  يعاتم، أم عائتد أت  ت بتتأت  يعاتم بالتوتدير ال يتر قتانونبو هتل هتو عائتد التإل الدولتة ال البتةأت    تعين عايه
 القانوت الو نب الم  بق. بموجدي بت أنه لم يعام ا سي ترك هوا الستال لتقريره أت  الإل الحائ 

 



 2الفقرة   – 6المادة 

((، أواح وااعب مسودة المتتمر بع  4 4ارت م  المادة  ول المواد المسروقة  ق  2 ما  ب الفول  
المتادة قتد تتم توتديرها بشتكل غيتر أت  يعاتم بشتكل معقتول"أت  تعتين عايتهأو   ر  اأبا  ما اذا كتات الحتائ  "يعاتم

 –وأت تتمتتت  بعق نيتتة واستتعة  تتب التقيتتيم  –تأ تتو بعتتين ا عتبتتار أت  قتتانونب. هنتتا متترة أ تترن، يرتتد عاتتإل المحكمتتة
روذ ا ستتحواذ، وعاتإل وجته التحديتد متا اذا كتات المشتترز المحتمتل قتد استتعام عتن أز محتددا  توتدير جمي  ظ

 م  بقة عاإل األعمال الفنية الرئيسة والمعاوما  المومة والتب تكوت متا ة بسوولة  ب العديد من الدول.

 تة متن قبتل قتانوت ت فتقتد  يته شتوادة التوتدير الم او من نا ية أ رن ذكر الوات  التوز بشكل  اص  تم  
الدولة ال البة. ا تتو  مستودة المتتتمر عاتإل بنتد   تب أقتواس مر عتة لاشتارة التإل نقتص اجمتاخ ا را ( يوتدذ التإل 

 تب غيتاو شتوادة التوتدير  –و التوست ،  رمانته متن  قته بتالتعوي   – رمات الحائ  من ا ستشواد بحسن نيته 
والتتتب تتتم منوتتا نقتتل المتتادة. تتتم بشتتكل نوتتائب ر تت  هتتوا  مرمنضتتمة التتإل المتتتتالم او تتة متتن قبتتل قتتانوت الدولتتة ال

المقترذ ولكن، كتعتراذ بالدور الموم الوز تاعبه هوه الشوادة  ب من  التودير ال ير قانونب لامواد ال قا ية، وا تق 
تت تو  تب الحستبات متن قبتل أت  المتتمر عاإل تسمية هوا المعيار  الوا د( عاإل أنه وا د متن الظتروذ التتب يرتد

 المحا م  ب تحديد ما اذا كات الحائ  قد  بق المروود المستحق.

يتأر هوا البند عاإل ال بيعة ا  تيارية  لادول( لنظام ا ذت،  قد كتات المقوتود منته بتالرغم متن بينما   
ت التد التدول باستتيدام  1970متن متتتمر  6المتادة أت  نتوكر  ب هوا اليوتوصأت  يكوت محف اث. يردأت   ذلا

تنظتيم المنت  وااتحاث لاعامتة. من  نقل مواد غيتر مر تق بوتا هتوه الشتوادا  ولرعتل هتوا أجل      تودير، منشوادا
من جوتوا ي  التد بشتوادة توتدير لامتواد  ول تودير المواد ال قا ية   92\3911مرموعة ا قتواد األورو ب رقم  

، أيضتاث تعتترذ مرتال ت بيتق هتوه المقتتاييس (2ال قا يتة التتب ت وتّدر التتإل  تارج ا تحتاد األورو تب  قتتارت مت  المتادة 
 ت نفو.أت  وتواح كي  يتعين عايوا

 

 3الفقرة   – 6المادة 

أت  الحائ  الم  الد بتعادة المتادة ال قا يتة الم وتدرة بشتكل غيتر قتانونب التإل من قتة الدولتة ال البتة يمكتن
يتتتياص منوتتا ب تتر  أو  كيتتة المتتادةيحتتتف  بماأت  متت  تتتو ر موا قتتة الدولتتة ال البتتةو يمكتتنييتتتار بتتدائل لاتعتتوي ، 

ترعاتته مقبتتو ث أت  والتتتب يرتد –أ ترن. القوتتد متن هتتوا البنتتد هتو كتتل متتن  مايتة  قتتو  الحتتائ  ذو النوايتا الحستتنة 
ولتو ير بديل أقل اجواداث من النا ية المالية لد    –لتاا األنظمة القانونية التب تض  مقداراث وا راث من هوه الحماية 

 الدولة ال البة بقود تأمين اعادة المادة. التعوي  من قبل

كامتتة "ماكيتتة" تظوتتر هنتتا ألول متترة  تتب المتتتتمر، تستتمح الفقتترة الفرعيتتة  أ( لاحتتائ  بتتأت يحتتتف  بالماكيتتة. 
المحتا م يمكتن تحكتم عاتإل ستند ماكيتة قتانونب عاتإل المتادة أت  ولكن يرد أ  يت و هوا عاإل أنه يدل اتمنياث عاتإل

 بموجتدتقترر بتين الدولتة ال البتة والحتائ  ذو النوايتا الحستنة أت  لماكيتة هتب مستألة يرتدبفضل هوا البند، مستألة ا
 القانوت الم  بق.

مراناث الإل شيص من ا تياره يسكن  تب أو  تسمح الفقرة  و( لاحائ  بنقل الماكية مقابل د عة من المال
ذ به من قبل الدولة ال البة عاإل أنته يكوت الشيص معتر أت  الدولة ال البة التب تقدم "الضمانا  ال  مة". يرد



يت ااإل عن تودير غير قانونب ت ر  قارت م  "با تفا  م  الدولة ال البة"  تب الفقترة أت  وصب موأو  مستبعد
التقديميتتة(. با شتتارة التتإل هتتوه الضتتمانا ،  تتدد الترجمتتا  الستتابقة لاتتنص   رقتتاث ترتتد بوتتا  مايتتة المتتادة و فظوتتا 

ي بتتت اجمتتاخ ترا  ممكتتن عاتتإل هتتوه بحيتت  ستتيتوجد تفستتير البنتتد عاتتإل اتتو  ال تترض متتن وقبقا هتتا تمنتتة ولكتتن لتتم 
قتانونيين أو  المتتمر، والوز   شا  يه يشمل هوه ا تراها . الكامة "شتيص" ت شتير هنتا التإل أشتياص  بيعيتين

 تا  معترض  نتوت( قتادر عاتإل اعأو   اصة  متح أو  ت شير بشكل جيد جداث غاإل متسسة عامةأت    و ولا يمكن
 الضمانا  الم ئمة.
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" عاتإل  افتة" المتادة ال قا يتة، وت فوتم " افتة اعتادةتتحمتل "أت  الدولة ال البة يردأت  يشترا هوا البند عاإل
النفقتا  انوا ت شير الإل الكافة ا داريتة والماديتة لانقتل المتادز لامتادة التإل الدولتة ال البتة، م تل كافتة النقتل والتتأمين. 

الستتا ة الميتوتتة ستتتحدد، متتن نا يتتة أو  الموتتا بة لاجتترا ا  القانونيتتة التتتب تنب تتق عتتن الم البتتة أمتتام المحكمتتة
هوا البند  بموجدالتنظيما  ذا  الع قة  ب الدولة الم يا بة. النفقا  المقوودة أو  أ رن، و قاث لاقانوت ا جرائب

   الإل الحائ . ول د   تعوي 1  ع قة لوا بتاا المشمولة بالفقرة 

ت  يتة جميت  ا  تمتا   ال ارئتة، ب ت  النظتر عتن كيفيتة تنفيتو ا عتادة، أجتل  تم اقترار هتوا الحتل متن
عاإل سبيل الم ال اذا ما كات الحائ  سينقل المادة مقابل د عتة متن المتال لشتيص متن ا تيتاره  تب الدولتة ال البتة. 

اتتة  ستتترجاخ نفقتتا  اعتتادة المتتادة متتن "أز شتتيص الدولتتة متهأت  يتتنص المتتتتمر بواتتوذ عاتتإلمتتن نا يتتة أ تترن، 
أيتتاث كتتات مستتتو ث عتتن التوتتدير ال يتتر قتتانونب  الستتار ، أز شتتركا ، أو  يكتتوت هتتوا هتتو المشتتترز أت  ت تتر"و يمكتتن

تتوصل معه التإل اتفاقيتة لوتوا أت  أز شيص ت ر يمكن لادولةأو  الوين ي ديروت  اقة ترارة محظورة(،أو    مستقبل
 السبد.

ارجاعوا  تب أو  التمويل الدولب  عادة الماكية ال قا ية الإل دول منشأها ب هوا السيا  ذكر من الممكن  
الم عتد متن قبتل المتتتمر العتام لايونستكو  والممتول متن قبتل مستاهمين مت توعين(  تب    الة ا ستتي   ال يتر قتانونب

راأوتا المفقتود بتمويتل نقتل المتواد ، لمستاعدة التدول التتب تنقوتوا الموتدار  ستترجاخ مي1999جاسته ال  أوت  تب 
 ومنشآ  العرض الم ئمة والتدريد الم ئم لحر يب المتا  .
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غيتتر ذلتتا بشتتكل أو  مواتت  أولرتتا التتوين  وتتاوا عاتتإل متتادة أقا يتتة م وتتّدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب بالوراأتتة
 يوتا الحتائ  الستابق عاتإل المتادة مشتابه لتولا مرانب والوين ر ما ليس لديوم  ريقة لمعر تة الظتروذ التتب استتحوذ 

 ((.5 4 قارت م  تعايقا  المادة  2الياص بالناقل. هوا البند ي كرر ذلا عاإل السرقة  ب الفول 

 

 
 7المادة 



النظتتر  تب اأنتتين متتن ا ستتت نا ا  التتب   تن بتتق بيووصتتوا بنتود اعتتادة المتتواد ال قا يتتة  7ت معتن المتتادة 
ونبو أ تتدها هتتو  يتت    تعتتود المتتادة غيتتر قانونيتتة  تتب وقتتت تقتتديم م  البتتة  رجاعوتتا  الم وتتدّرة بشتتكل غيتتر قتتان

 و تاة ت ل  مستوت ستنة بعتد أو  وا  ر عندما يكوت قد تم توتدير المتادة أأنتا   تترة  يتاة الشتيص التوز أوجتدها
 هاية.أ أو  ذلا الشيص، م  ا ست نا  المنفرد لامواد التقايدية التب تنتمب الإل مرتمعا  قباية
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ينوتتد األول متتن هتتوه ا ستتت نا ا   الفقتترة الفرعيتتة  أ(( عاتتإل الواتت  التتوز يكتتوت  يتته القتتانوت التتو نب 
 يمتا ييتص التوتدير عاتإل أنوتا غيتر قتانونب  تب وقتت تقتديم الم البتة  عادتوتا  متن الممكتتن وكتاث تالتوز لتم يعتد من

السا ة الميتوة  ب الدولة الم يا بتة لت بيتق القواعتد التتب أو  حكمةيكوت هنالا نق ة ص يرة  ب المأت    بالتأ يد
هررتوا تاا الدولة نفسوا كونوا شتديدة التقييتد وتتم استتبدالوا بسياستة أقا يتة أ  تر تحترراث  أيضتاث، متن الممكتن اعتادة 

اث عاإل  تل مشتكاة القواعد الرديدة كما تمت اعادتوا الإل دولة منشأها. يعمل هوا الحل أيض بموجدتودير المادة 
 الن اخ المتقت لاقوانين.

يض  ا ست نا  ال انب  الفقرة الفرعية  و(( قواعد  اصة لامواد المعراة لمن  التودير أأنتا   تترة  يتاة 
هتتوه المتتواد،  تتتت عتتدم ا عتتتراذ أجتتل  ذلتتا الشتتيص. متتن و تتاةاتتمن  تتترة معينتتة بعتتد أو  الشتتيص التتوز أوجتتدها

ترابة متحتتررة لاحاجتتة التتإل تحفيتت  الفتتن المعاصتتر بحيتت  ي مكتتن الفنتتانين التتوين متتا  التتوا بتتالقوانين ا جنبيتتة ي شتتكل استت
عاتتإل قيتتد الحيتتاة متتن بنتتا  ستتمعة  تتب اليتتارج. تتتم ت بيتتق هتتوا المفوتتوم  تتب معظتتم أنظمتتة ا متتم التتتب تستتت نب اغابوتتا 

لتتم لتتم لميتتراا ال قتتا ب. عمتتل الفنتتانين التتوين متتا  التتوا عاتتإل قيتتد الحيتتاة متتن مرتتال ت بيتتق تشتتريعوم اليتتاص بحمايتتة ا
تق  أز  اجة  ب  ريق هوه الدول البا  ة عتن تقييتد توتدير األعمتال الفنيتة المعاصترة، ولكتن م تل هتوه القواعتد 

 المتتمر.  بموجداث المحاية يمكن أ  تنفو دولي

التبع   انت المسألة األ  ر اأارة لاردل هب  ول الفترة التب يتم أأنا ها ت بيق ا ست نا . بينما تمسا 
تكتوت محميتة أت  موالح أسرة والورأة يرتدأت  بأت  ترة  ياة الفنات كانت  وياة بما  يه الكفاية، كات رأز ت رين

أيضاث لبع  الوقت بعد و اة الفنات. ا تافت ا را   ول  تول الفتترةو  مستة ستنوا ، كا يتة لاستماذ لاورأتة لتقويتة 
 تإل بقدر مائة أو  عشروت سنة   ما  ب أنظمة بع  األمم(، سمعة الفنات  ب اليارج ولحسم مسألة الممتاكا  

عام. استقر المتتمر الدباوماسب عاإل  مستوت ستنة، بالقيتاس عاتإل قتانوت  قتو  ال بت  والنشتر  متتتمر بيترت ض 
(و بعد انتوا  تاا الفترة، توبح المواد امن مرال المتتمر ومن الممكن تقديم الم البة بتعادتوتا.  تب هتوا 1886
تحمب الدول ميراأوا ال قا ب بشرا  الفن الحدي  بد ث من  رض قيود عاإل التوتدير والتتب أت    ص، تم تأييداليوو 

 تيف  من قيمة هوه األعمال وتعرقل نقل الميراا ال قا ب  ول العالم.

والوز يكوت من الوعد  – ترة  ياة صان  العمل الفنب المعاصر أ و  كأساس بد ث من عمر أت    بما
 المادة نفسوا،   يشمل هوا البند تاا الحا   الب يكوت  يوا صان  المادة غيتر معتروذ. بمتا  –ب ال الد  اأباته  

نعت متن قبتل  نتات مروتول أت   بع  المواد بالرغم من ذلا تستحق  ماية  اصة بالرغم متن انته ا تترض أنوتا صت 
ن  متن قبتل أأت   عاتإل ستبيل الم تال، الفتن التدينب الشترقب والتوز غالبتاث  شتياص لتم تتتم تستميته بشتكل مقوتود، صت 

 ، تم ايراد بند معين لووه المواد  ب الفقرة التالية.(المرتمعا  البدائيةوأيضاث العديد من مواد 



منضتمة التإل  ما تم ا شارة اليه  يما ييص البنود التالية، يض  المتتتمر قواعتد دنيتا  قتط ويتترك لاتدول ال
تستشتتود أت  لحمايتتة هتتوه المتتواد. والتتتب يمكتتن، عاتتإل ستتبيل الم تتال،اث حتترر الحريتتة  تتب اتيتتاذ مقتتاييس أ  تتر ت المتتتتمر
 قد تو إل منو أقل من  مسوت سنة.أو  وتمن  اعادة مواد ما ي ال صانعوا عاإل قيد الحياة 9بالمادة 
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صتنعوا متتن توتتني  تنتمتب اليته معظتم المتتواد التتب تتم  –تتم  وتر هتوا البنتتد بمتواد المرتمعتا  البدائيتة 
يكتتوت مرتمتت  أهاتتب متتته ث باستتترجاخ أت  قبتل صتتان  غيتتر معتتروذ والتتتب يوتتعد تحديتتد عمرهتتا. وهتتب التتتب يرتتد

قواعتتد المتتتتمر التتتب تتعامتتل متت  التوتتيدر  بموجتتد –وتتتم نقاوتتا اتتد رغبتتته  –متتادة موتتنوعة  ستتتيدامه اليتتاص 
والتب لتم تكتوت أبتداث محت ث لانت اخ. لتم يكتن أيتاث متن سرقة هوه المواد ليس دائماث سواة ا أبا ( أت   ال ير قانونب  بما

مو  صانعوا  غالباث ما تكوت هوه المواد نتاج جوود مشتركة( و  عمر هوه المواد  الموممة  ب ال الد من مواد 
 عضوية، و التالب تكوت ع راة لاتا ( معاييراث مناسبة  ب هوا اليووص.

 وو يسمح بتقديم الم البة ألعادة مواد أقا ية عاإل است نا و عند تنفيوه عاإل وا  است نا   2يعمل البند 
 "شتعائرز متن قبتل ذلتا المرتمت أو  استتيدام تقايتدزأجتل  أهاتب متنأو   ب مرتمت  قباتب"مونوعة من قبل عضو 

  ل  مسوت سنة متن بعتد و تاة الوتان . أو  بالرغم من أنه تم توديره بشكل غير قانونب أأنا   ترة  ياة صانعه
توتديرها ال يتر قتانونب قتد أت  نص عاتإل أنته ترتد اعتادة هتوه المتواد التإل مرتمعوتا األصتاب، عاتإل أستاسينص الت

انتوا س مة ذلا المرتم    ب كتل  التة، لتن يكتوت لتدن الحتائ  ا ذت بت تيتار التإل متن ستيعيد المتادة و قتاث لبنتود 
األهايتتة أو   مايتتة المرتمعتتا  القبايتتةل أجتت (. هتتوا البنتتد هتتو أ تتد القواعتتد الياصتتة التتتب تتتم اد الوتتا متتن3 6المتتادة 

و نودهتا  4شعائرية  قتارت مت  المقدمتة ا ستتو لية، الفقترة الفرعيتة أو  التب تستيدم المادة ال قا ية  ب أمور تقايدية
 ( د((.3 5( و 8 3

من قبل  ت   الوين ييتا وت  أو يتأماوت بعكتس ذلتا( متن ا ستتيدام الك يتر متن هتوا  –نتوكر  أت    يرد
(، عاتإل وجته التحديتد مت   قرتوتا الفرعيتة  د(، والتتب 3 5هتوه القواعتد الياصتة مرتب تة مت  بنتود المتادة أت    –ند  الب

أو  استتتيداموا التقايتتدز....  يفستتد بشتتكل كبيتتر"توتتدير المتتادة أت  ت بتتتأت  الدولتتة ال البتتة يرتتدأت  تتتنص عاتتإل
ت عتبتتر متتن قبتتل أت  واد مواتت  التستتا ل، بمعنتتإل ت تتر، يرتتد عاتتإل المتت"قباتتبأو  الشتتعائرز متتن قبتتل مرتمتت  أهاتتب

يوجتتد دلتتي ث يتتتأر يعمتتل عاتتإل اراتتا  أت  المرتمتت  عاتتإل أنوتتا جوهريتتة لبقتتا  أقا تتته وتقاليتتده. يرتتد عاتتإل المرتمتت 
 محكمة الدولة الم يا بة.
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 البتتة بترجتتاخ متتادة أقا يتتة مستتروقة يمعتتن هتتوا البنتتد النظتتر  تتب قاعتتدة مو تتدة  تتول الستتا ة القضتتائية لام
الستتتا ا  الميتوتتتة أو  وألعتتتادة متتتادة تتتتم توتتتديرها بشتتتكل غيتتتر قتتتانونبو تقتتت  الستتتا ة القضتتتائية اتتتمن "المحتتتا م

 يتت  توجتتد المتتادة، ااتتا ة التتإل المحتتا م والستتا ا  الميتوتتة األ تترن  منضتتمة التتإل المتتتتمراأل تترن  تتب الدولتتة ال
 ".منضمة الإل المتتمرالقواعد المفرواة  ب الدول ال بموجدالتب لديوا غير ذلا السا ة القضائية 

أو \ القواعتد المحايتتة و منضتمة التإل المتتتمرااتا ة التإل قواعتد الستا ة القضتائية المفرواتة  تب التدول ال
 1968متتتتمر بروكستتل  –القواعتتد المفرواتتة بفضتتل ا جتترا ا  الدوليتتة، عاتتإل وجتته التحديتتد ا جتترا ا  ا ورو يتتة 

-ومتتتتتتمرا  بتتتتات 1988لوجوانتتتتو ، وأيضتتتتاث متتتتتتمر 2001\44دارة المرتمعتتتتا  األورو يتتتتة رقتتتتم وتنظتتتتيم مراتتتتس ا
أو  ، يتتنص المتتتتمر عاتتإل أستتاس جديتتد لاستتا ة القضتتائية لاحكتتم قضتتائياص، أز تاتتا الياصتتة بالمحتتا م(أميريكتتات

القانونيتتة، مفوومتتاث  الستا ا  الميتوتتة  تب الدولتتة  يتت  توجتد المتتادة ال قا يتتة. ي عتد هتتوا، بالنستبة لعتتدد متتن األنظمتة
دعب باتيتاذ  عتل بسترعة وي مكتن  جديداث تماماث وسيقدم  ب ال الد مساعدة كبيرة  ب تنفيو المتتمر بما أنته يستمح لامت 

الستتا ة الميتوتتة أو  ا عتتادةو ستتيتم ت بيتتق قتترار المحكمتتةأو  المحتتا م متتن األمتتر بمقتتاييس  ّعالتتة لتتتأمين ا رجتتاخ
 منضتمة التإل المتتتمر  التنفيوية الم او ة عندما تكتوت متادة متا موجتودة  تب دولتة مباشرة بدوت الرجوخ الإل اجرا ا

 غير دولة المنتدن.

أقنعتتت المتتتتمر الدباوماستتب با ستتت نا  عتتن أز بنتتود  تتول ا عتتتراذ النق تتة التتتب هتتب لقتتد كانتتت هتتوه 
الم  بقتتة عالميتتاث ولكنوتتا  والفتترض بمتتا أنتته لتتم يكتتن  قتتط متتن النتتادر ايرتتاد هتتوه البنتتود  تتب اجتترا ا  القتتانوت اليتتاص

هتوه لتولا تتم تترك ت يد بشتدة متن صتعو ة، اذا لتم تكتن استتحالة، قبتول بعت  الحكومتا  لامتتتمر. أت   يمكن أيضاث 
دعب متتتن الستتتا ة  أستتتاس عتتتاميكتتتوت أستتتاس  عاتتته عاتتتإل أت  المستتتألة، والتتتتب تكتتتوت ذا  ع قتتتة عنتتتدما ييتتتتار المتتت 

 أنائية الراند الم  بقة.أو  تعددة الرواندالقضائية، ليتم تنظيموا من قبل المعاهدا  الم

ت ظوتر صتعو ا  عمايتة ذا  ع قتة بمناعتة أت  يمكتن 1أ تد الو تود أقتر بشتكه بتأت الفقترة أت  بالرغم من
الدول،  قد جوو المتتمر ا نتباه الإل الت بيتق الواست   تب القتانوت العتام التدولب والتوز بته تيستر الدولتة التتب تقتدم 

  ب دولة أ رن  قوقوا بالمناعة القضائية بسبد تاا الم البة. الم البة أمام محا م
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أنظتر  – 6أز ستا ة ميتوتة أ ترن  محتددة  تب المتادة أو  األ راذ  ترة  تب تقتديم ن اعوتا التإل محكمتة
 ذا ما   و ت يمكتنالإل التحكيم. تم النظر الإل هوا الييار عاإل أنه مسألة  رية اجرائية والتب اأو    التعايقا  أدناه(

 ت  نب بع  الدول عن ا قرار بالمتتمر.أت 

اعتتادة متتواد أو  ا ستتتعانة بتتالتحكيم  يمتتا ييتتص بالم البتتا  بترجتتاخأت  ااتتا ة التتإل ذلتتا، تمتتت مناقشتتة
التحكيم يكتوت سترز وأيضتاث ستري  أت  المتتمر يرد أ  ي سمح به  قط ولكن بالتأ يد يربتشديعه، بما  بموجدأقا ية  

ي مكتتتن اليبتترا  متتتن العمتتتل كم حّكمتتتين، متتت وداث بتتتولا ا جتتترا ا  أت  التحكتتتيم يمكتتتنأت   ائتتتدة أ تتترن كانتتتت ومحايتتد.



يكتتتوت ستتتول الت بيتتتق، كتتتوت أت  النتتت اخ. أ يتتتراث، الحكتتتم التحكيمتتتب يمكتتتن بموجتتتدبيبتتترا  ذا  ع قتتتة بنتتتوخ المتتتادة 
 من قبل موق  قضائب تحكيمب من ا تياره.يتم تسايمه الم دعإل عايه يكوت اقل نفوراث من ا مت ال الإل القرار الوز 

 

 3الفقرة   – 8المادة 

نستتبة التتإل الم البتتا  المقدمتتة  تتب دولتتة  1يعمتتل هتتوا عاتتإل تع يتت  بنتتد الستتا ة القضتتائية العتتام  تتب الفقتترة 
غير الدول الموجودة  يوا المادة، وينص  يما ييص ذلتا عاتإل تنفيتو "المقتاييس المتقتتة، متن   منضمة الإل المتتمر

 ي  المادة موجودة"، الوياغة التب تيتات   منضمة الإل المتتمرقانوت الدولة ال بموجدالوقائية، المتو رة امنوا  
متتتتتن التنظتتتتتيم رقتتتتتم  31 المتتتتتادة  1968متتتتتن متتتتتتتمر بروكستتتتتل  24قاتتتتتي ث  قتتتتتط عتتتتتن تاتتتتتا المستتتتتتيدمة  تتتتتب المتتتتتادة 

ي ستاعد  تب  مايتة كتل أت  نتوايحوا   ما هب  ب أغاتد األنظمتة القانونيتة( يمكتأت    ، ولكن استشعر(2001\44
دعب  بمنتت  ا تفتتا  المتتادة بستتبد بيعوتتامتتن المتتادة نفستتوا  متتن األذن المتتادز(    تتر  –توتتديرها أو  و قتتو  المتت 

دوام ا جترا ا  و تتإل أجتل  متنهوه المواد غالباث ما تكتوت ذا  قيمتة تراريتة كبيترة(  أت    مع   بشكل كبير بحقيقة
 الحق. وقت تسايم المحكمة لقرارها  ول صا د

 

 1الفقرة   – 9المادة 

المتتتتتمر ينوتتتد عاتتتتإل مستتتألة معقتتتتدة جتتتداث وعاليتتتة الحساستتتتية وأت اقتتترار  تتتتتإل أت  با نتبتتتاه التتتإل  قيقتتتتة
عمتتل وااتتعب المستتودة عاتتإل ي عتتد نرا تتاث، أت  المرموعتتة األ  تتر أساستتية الشتتائعة متتن القواعتتد القانونيتتة التتدنيا يرتتد

الم وتدرة بشتكل أو  تمر تسويل ارجاخ وقعادة المتواد ال قا يتة المستروقةاأبا  ذلا مسبقاث بينما كات ال رض من المت 
 –متن قبتل بعت  التدول اث غير قانونب، يمكن أ  يكتوت هنالتا ستتال  تول  فت  مستتون الحمايتة الممنو تة مستبق

 ا عادة.أو  ا رجاخأجل  امت ا ث م  القواعد ا   ر ايرابية من –التو يد أجل  ببسا ة من

بتوستتعة مرتتال الحمايتتتة المع تتاة متتتن  منضتتتمة التتإل المتتتتتمرلاتتدول ال 39المستتتودة األولتتإل بتتولا، ستتمحت 
ي عترذ بدقتة، تمتت المحاولتة او ث بتتدراج تاتا األواتاخ أت  أز  روج عن القاعدة يرتدأت    عاإل ا تراضالمتتمر.  

المتتتتمرو عاتتإل  وجتتدبممتتنح معاماتتة أ  تتر ايرابيتتة متتن تاتتا الم قتتدم  منضتتمة التتإل المتتتتمرالتتتب يمكتتن  يوتتا لادولتتة ال
بتر   المتتتمر،  بموجتدتقديم الم  البتا  بتوسي   ترا  تحديد سبيل الم ال، بتوسي  مفووم ما ي شكل مادة أقا ية، 

غيتر تاتتا موتالح ال تق الحتائ   تب التعتوي  بتتالرغم متن أنته قتام بت بيتتق المروتود الت  م، باأل تو بعتتين ا عتبتار 
 تب  تا   غيتر  3يق قتانوت محاتب عنتدما يستمح هتوا بت بيتق الفوتل بت بأو  (3 5المنووص عايوا  ب المادة 

م وتتتدرة بشتتتكل غيتتتر قتتتانونب قبتتتل البتتتد  أو  بت بيتتتق المتتتتتمر عاتتتإل متتتواد مستتتروقةأو  ،7تاتتا المستتتت ناة  تتتب المتتتادة 
أجتل  عندما أبت انه من المستحيل ا تفا  عاإل قائمة شاماة من القواعتد األ  تر ايرابيتة متن  40بفراه  ب الدولة.

تواتيح المفوتوم. أجتل  أعادة متواد أقا يتة، أ  تر متن النظتام الم قتترذ متن المتتتمر، تقترر تتو ير أم اتة متنأو    رجاخا
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  15 ظة ، الم 11قارت م  مسودة متتمر يونيدرويت األولية  ول المواد ال قا ية المسروقة أو الم ودرة بشكل غير قانونب، المادة  04
 أع ه.



 9قتتارت متت  اعتت ه(، وت قيتتد المتتادة  – 6و  5تتتتم ا شتتارة التتإل هتتوا ا ت  تتب المقدمتتة ا ستتتو لية  الفقتترا  الفرعيتتة 
 نفسوا بوي ة عامة.

من ت بيق أز قواعد أ  تر  منضمة الإل المتتمرلمتتمر "يمن  دولة   شب   ب اأت   عاإل  1تنص الفقرة  
غيتر متا نتص عايته المتتتمر".  م ودرة بشكل غير قتانونبأو  مواد أقا ية مسروقةاعادة  أو    ارجاخأجل    ايرابية من

  انب تتق  تتب ستتيايتتتم تفستتير هتتوا البنتتد بحريتتة. متتن نا يتتة أ تترن، أت  لتتم تعتتد معينتتة، يمكتتنهتتوه "القاعتتدة" أت  بمتتا
أو  تكتتوت محتددة بمعاهتتدة دوليتتةأت  يمكتن منضتتمة التإل المتتتتمرالتركيتت  الرئيستب كتتات  تول أيتتة دولتة أت  المناقشتة

ج  اث من قانونوا الو نب، من امنوا أز تضارو  ب قواعتد القتانوت المتديتة التإل ت بيتق قتانوت دولتة أ ترن  يت  
 .م ودرة بشكل غير قانونبأو  ةأقا ية مسروقمادة أعادة أو  ارجاخأجل   انت أ  ر ايرابية من

والتتتب، اذا متتا  منضتتمة التتإل المتتتتمرهتتوا لتتيس الت امتتاث ولكنتته  يتتار مفتتتوذ لاتتدول الأت  تواتتح الوتتياغة
نستتتوكر أيضتتاث أنتته ذو ع قتتة  قتتط بالدولتتة الم يا بتتة أت  اتيتتو،  فاظتتاث عاتتإل نفتتس مستتتون أهتتداذ المتتتتمر. يرتتد

منضتتمة التتإل ستتا اتوا الميتوتتة وأنوتتا   ت اتتد متتن دول أ تترن أو  وتتابالنستتبة التتإل الم  البتتا  المقدمتتة أمتتا محا م
تتتترددو الدولتتة ال البتتة ليستتت متهاتتة لام البتتة با نتفتتاخ بحقتتو  أ  تتر شتتمو ث ممتتا هتتو منوتتوص عايتته أت  المتتتتمر
 المتتمر.  بموجد

 

 2الفقرة   – 9المادة 

دعب أت  يمكتن 1الفقترة أت  عبر أ د الو ود المبعوأة الإل المتتمر الدباوماسب عن مياو ته متن ت ترز المت 
بت تيتار المحتا م أيتة دولتة تعمتل  تب ال التد عاتإل اع تا  قترار أ  تر ايرابيتة لته  التستو   تب المنتتدن(، بتولا متتن 

يكوت هوا مساٍو لاساد، والتوز لتم يكتن أت  يمكني ررد الحائ  المرتود من التعوي  بعد اعادة المادة. أت    الممكن
لتم يشتارك أز متن الو تود األ ترن  تب هتوا ا هتمتام، مت  مناقشتة أنته اذا متا وتا.  نرئيستية لقانو متوا قاث م  المفتاهيم ال

ظوتر  م تل هتتوه األواتاخ  تنوتا بستتبد التبتاين بتتين القتوانين الو نيتة وأنتته   يرتد لتوم المتتتتمر المتتتمر   عتت وة 
يكتوت أت  لكتن بتد ث متن ذلتا يمكتنعاإل ذلا، من الممكن أ  يكوت القانوت الم  بق بالضرورة وا دا من المنتدن و 

 ب القانوت الدولب الياص والتب ستتدز بشكل عتام التإل قتانوت  lex fori قانوت المنتدن ميووا  من قبل قواعد
 ، أز قانوت مكات وجود المادة  ب وقت ا ستحواذ.lex causaeالمنتدن الوز سيتم ت بيقه  

الحتتاج  بتتأت نوتتت  –األ يتترة متتن المتتتتمر  تتتم واتت  مستتودتوا  تتب المرا تتل – 2صتتياغة الفقتترة  ستتر  
ميتوتة أز ست اة أو   ترض قترار محكمتةأو  يرد "أ  ت فسر عاإل أنوا ايرتاد  لتت ام لاعتتراذ 9المادة أت    عاإل

هتوه الا تة تبتدو غيتر م ئمتة  متن أت  . بترغم"تيرج عن بنود هوا المتتتمر منضمة الإل المتتمرأ رن لدولة أ رن 
"تيترج" عتن بنتود المتتتمر(، ستيكوت القوتد الضتمنب أت  بيق قواعتد أ  تر ايرابيتة يمكتنت أت  الوعد ر ية كيفية

 من ورا ها وااحاث لاسا ا  المستولة عن  راه.

 10المادة 

المرتتال المتقتتت لامتتتتمر صتتّعد مناقشتتة مك فتتة  تتول مر اتتة واتت  المستتودة. شتتعر  بعتت  التتدول بتتأت 
الم ودرة بشكل غير قانونب قبل بد  ت بيقه  أو  قا ية المسروقةاعادة المواد ال أو  يسمح بترجاخأت    المتتمر يرد

يوتدم  ترص اقترار المتتتمر متن قبتل تاتا التدول التتب غالبتاث متا تتتم م البتوتا بتعتادة أت  من نا ية أ رن يمكن لوتوا



ام م ودرة بشتكل غيتر قتانونب. لتم تكتن أز متن هتوه التدول لتتد ل  تب المفاواتا   تب المقتأو  مواد أقا ية مسروقة
 األول اذا ما شكت بأنه من الممكن ظوور م ل هوه الحالة ال رئة.

وا قتت لرنتة اليبترا  الحكوميتوت عاتتإل أ  ت شتير التإل هتوه المستألة  تتب مستودة المتتتمر كتب يبتدو محايتتداثو 
 متتتمر  يينتامنكتراث لألأتر الرجعتب لامعاهتدا ، وهتو مفوتوم تمتت الموتادقة عايته  تب يكوت المفوتوم العتام أت    يمكن
بالمقدمتتة ا ستتتو لية اث موتمتت –غيتتر م اتت م  –يكتتوت بنتتد منفوتتل أت  بينمتتا يمكتتن 41، تتول قتتانوت المعاهتتدا  1969

المتتتتمر أبعتتد نفستته عتتن أز ترتتارة محظتتورة كانتتت قتتد  وتتات  تتب المااتتب. ترتتد ا شتتارة أت  تواتتيحأجتتل  متتن
 –النق ة معرااث لأل توا  امن نص المتتمر ليس له أأر رجعب  كات ا تفا  عاإل هوه أت   التعبيرية الإل  قيقة

ي  يل أز شا بأت المتتتمر ت ااتإل عتن أت  بند يمكن –ااا ة الإل الفقرة الشر ية العامة  ب المقدمة ا ستو لية 
 ت قر مقتاييس أ ترن   تقت  اتمن مرتال المتتتمر متنأت  الترارة المحظورة الحاصاة قبل بد   راه، وسمح لادول

 المواد.اعادة أو  تأمين ارجاخأجل 

د اعتاث القود الضمنب هنا هو أيضاث تعايمتبو يوتدذ التإل تحفيت  المفتاهيم ا   قيتة  و التأ يتد القانونيتة( 
كمتا  –بمستتقبل األواتاخ  تنته بعكتس بتالرغم متن ذلتا نب، و تالرغم متن أنته يتعاتق بدقتة عن الميراا ال قتا ب التو 

المعتايير المت يترة لاستاوك  –غيرهتا أو  األ ترن، الما متة المنظما  المحتر ةأو  يفعل با جرا ا  الما بين  كومية
كتتتل متتتن لوتتتم ع قتتتة بعتتتالم الفتتتن التتتدولب  هتتتواة الرمتتت  متتتن الق تتتاخ العتتتام  ستتتيكوت متوقتتت  بشتتتكل مت ايتتتد متتتنوالتتتتب 

 يتقدموا بعماياتوم.أت  والياص، الوس ا ، السياسيوت، القضاة، المرمموت، ال((

منضمة والتب تسمح لأل را  ال – 9الدولة  ب ت بيقوا و قاث لامادة   من بين القواعد التب تعود الحرية الإل
م وتتدرة بشتتكل غيتتر أو  اعتتادة متتواد أقا يتتة مستتروقةأو  ارجتتاخأجتتل  بمتتنح معاماتتة أ  تتر ايرابيتتة متتن التتإل المتتتتمر

 تب يرد ا تساو ا تمالية اع ا  أأر رجعب لامتتمر وت بيقه  –قانونب أ  ر من تاا الممنو ة من قبل المتتمر 
التوتتدير ال يتتر قتتانونب المرتكبتتة قبتتل بتتد   راتته  تتب هتتوه التتدول. متتن نا يتتة أ تترن، هتتوا يتتترك أو   تتا   الستترقة

 ( أع ه(.2 9مشكاة  راه  ب دول أ رن غير  انظر التعايقا  عاإل المادة 

 

 1الفقرة   10المادة 

متتا اذا كتتات المتتتتمر ين بتتقو يتعامتتل هتتوا البنتتد متت  المتتواد ال قا يتتة المستتروقة ويضتت  المعتتايير التتتب تحتتدد 
تكتتوت أت  ، كمتتا يرتتدمنضتتمة التتإل المتتتتمرتكتتوت دولتتة أت  وقتتت الستترقة و قيقتتة أنتته يرتتد عاتتإل الدولتتة الم يا بتتة

رقت بعتد بتد   ترض المتتتمر أت  الموجودة  يوا المادة. شرا أولب  بند تقديمب( أنه يردالدولة   تكوت المادة قتد ست 
(. ااتتا ة منضتتمة التتإل المتتتتمرتكتتوت بالضتترورة دولتتة أت  لدولتتة الم يا بتتة يرتتدلادولتة التتتب تتتم  يوتتا العمتتل  أز، ا

الستتترقة يربتتتأت تكتتتوت قتتتد اقتر تتتت عاتتتإل من قتتتة الدولتتتة أت  ين بتتتق عاتتتإلوأت  أ تتتد البتتتدائل التاليتتتة يرتتتدالتتتإل ذلتتتا، 
 تكوت الدولة موجودة  يوا.أت  يردأو  بعد بد  ت بيق المتتمر  ب الدولة، منضمة الإل المتتمرال

المتتادة عاتتإل من قتتة  ستترقةالمتتتتمر ين بتتق اذا متتا تمتتت أت  لحتتل األول  الفقتترة الفرعيتتة  أ(( عاتتإليتتنص ا
 ب هوه الحا  ، ليس بعد بد  ت بيق المتتمر  ب كل من الدولة والدولة الم يا بة.   منضمة الإل المتتمرالدولة ال
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و "ما لم يظور قود ميتا  من المعاهدة أو اأباتوا غير ذلا،   ت ا م بنودها  ر اث ما بالنسبة ألز  عل أو  قيقة تحدا أو أز  28
 وا  انتوإل وجوده قبل تاري( بد   رض المعاهدة نسبة الإل ذلا ال رذ".



. الوتعو ة منضتمة التإل المتتتمرة غيتر اذا ما كانت المادة  ب وقت تقديم الم البة موجتودة عاتإل من قتة دولتاث  موم
تظوتر  تب هتوا اليوتوص هتب ذا  ع قتة بفترض أمتر ا رجتاخ  تب الدولتة الموجتودة  يوتا أت  الو يدة التب يمكن

 المادة.

عاإل من قة الدولة  مرودةين بق المتتمر اذا ما كانت المادة الحل ال انب  الفقرة الفرعية  و((،   بموجد
د   راه  ب كل من الدولة والدولة الم يا بة.  ب هوه الحا  ،   يوم اذا متا كانتت بعد ب منضمة الإل المتتمرال

رقت  ب دولة غير  بعد بتد   ترض المتتتمر  تب  منضمة الإل المتتمردولة   بأو  منضمة الإل المتتمرالمادة قد س 
 تاا الدولة.

 

 2الفقرة   10المادة 

ق المتتتتمر مفوتتوم التبتتادل التتتام ي عنتتإل هتتوا البنتتد بتتالمواد ال قا يتتة الم وتتدرة بشتتكل غ يتتر قتتانونب. هنتتا، ي  بتتِ
يتم تقتديم الم البتا  متن أت   يررز هوا من نظام التعاوت القضائب وا دارز المستحضر من قبل المتتمر(و يرد

 قارت م   منضمة الإل المتتمرالسا ا  الميتوة  ب دول أ رن أو  أمام المحا م  منضمة الإل المتتمرقبل دولة  
وين بتتق  قتتط عاتتإل المتتواد ال قا يتتة الم وتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب بعتتد بتتد   تترض المتتتتمر  تتب كتت   –(( 1 5المتتادة 

 الدولتين.

اعادة المادة و قاث أجل  مرة أ رن، من نا ية ا رن،  تت الدول  رة  ب ت بيق القواعد األ  ر ايرابية من
رة بشتكل غيتتر قتانونب قبتتل بتد   تترض المتتتمر  تتب ال قا يتتة الم وتدوأت ت عاتن ت بيتتق المتتتمر عاتتإل المتواد  9لامتادة 

  ب الدولة ال البة.أو  تاا الدولة

 

 3الفقرة   10المادة 

المتتمر ين بق  قط  تب أت  اهتمت تاا الدول التب تم مسبقاث ساد ميراأوا ال قا ب بشكل كبير بأت  قيقة
أنته يقت  أو  انونية الحاصاة قبتل بتد  ت بيقتهي شرِّخ التعام   ال ير قأو  ي فوم عاإل أنه يت ااإلأت    المستقبل يمكن

يشتترك المتتتمر بشتكل كبيتر  تب . 2و  1لات بيتق كمتا هتو معترذ  تب الفقترا   متقتتالأو     ارج المرال الر را ب
و"اقتتترار بنتتود هتتتوا المتتتتتمر 7هتتوا ا هتمتتتام والتتوز وجتتتَد الموا قتتتة  تتب كتتتل متتتن المقدمتتة ا ستتتتو لية  الفقتترة الفرعيتتتة 

التشري  لاتعام   ال ير قانونية موما كات نوعوا والتب  وات قبل بتد  أو   ح بأز  ريقة الموا قةلامستقبل   يمن
(و "  يقتتتوم هتتتوا المتتتتتمر بتتتأز  ريقتتتة بتشتتتري  أز 3 10ت بيتتق المتتتتتمر"( واتتتمن جستتتم التتتنص نفستتته  تتتب المتتتادة 

الفقتترا   بموجتتدالمستتت ناة  أو تعتتام   غيتتر قانونيتتة مومتتا كانتتت  بيعتوتتا والتتتب  وتتات قبتتل بتتد  ت بيتتق المتتتتمر
الوسائل الشترعية  ستترداد  بموجدشيص ت ر بالم البة أو  ( من هوه المادة، و  ي حدد أز  ق لدولة2 أو    (1 

م وتدرة بشتكل أو  اعتادة متادة أقا يتة مستروقةأو  ارجتاخأجتل  الحقو  والمتو رة  تارج ا تار عمتل هتوا المتتتمر متن
 مر".غير قانونب قبل بد   رض هوا المتت

يتتتتد ل أت  المتتتتتمر   يمكتتتن بتتتأز  ريقتتتةأت  يتتتتم تعيتتتينأت  استشتتتعر أنتتته متتتن الحكمتتتةبتتتنفس الوتتتفة، 
المتقتتت، عاتتإل ستتبيل أو  اعتتادة متتواد تقتت   تتارج مرتتال الت بيتتق الر را تتبأجتتل  البدياتتة متتنأو  بتتا جرا ا  القائمتتة

ب ستيا  المفاواتا  ذا  الع قتة بوتوا  تأو  المعاهتدا  ال نائيتة، بموجتدأو    الم ال من   ل القنوا  الدباوماستية



أو  الارنة الدوليتة لتحفيت  اعتادة الماكيتة ال قا يتة التإل دول المنشتأالمواوخ. من الردير بالوكر  ب هوا اليووص 
 والتب ترتم  كل سنة متعاقبة وتساعد الدول  ب اجرا  مبا  ا  أنائية. ارجاعوا  ب  الة ا ستي   ال ير قانونب

 

 نهائية بنود - 5الفصل  

 ي متا  –البنود النوائية، والتب غالباث ما تعكس ممارسة المنظمة التب واعت مسودة ا جرا ، تتب  م ال 
 تتول الوكالتتة  تتب البيتت   1983متتتتمر جنيتت  الحاتتول المحتتتواة  تتب متتتتمرا  يونيتتدرويت الستتابقة   – تتات م ئمتتاث 

 التحايل المالب(.أو  الدولب ا يرار المالب ول  1988الدولب لاسا   متتمرا  يونيدرويت 

 

 11المادة 

اقراره أو قبوله أو الموادقة عايته أو ا نضتمام. تض  هوه المادة اجرا اث لتوقي  المتتمر وأيضاث من أجل 
البنود المعيارية التب يمكن ايراهتا  تب بشتكل نمتوذجب  تب اجترا ا  يونيتدرويت لقد اعتمد بشكل كبير عاإل أساس 

عقتود البيت  التدولب  تول  1980من متتمرا  منظمة هيرتة األمتم المتحتدة م تل متتتمر  يينتا   و التأ يد  ب تاا عدد
. بينما ييتا  الت بيق  يما ييص  ول الفترة التب تبقإل أأنا ها المتتتمرا  الدوليتة لاقتانوت اليتاص مفتو تة لاسا 

 30لووا السبد تم تضتمين التتاري( من أجل التوقي  بعد اقرارها،  ي  أت متوس وا يكوت تقريباث اأنإل عشر شوراث و 
(، بينمتتا 2الفقتترة التتدول الموقعتتة يمكتتن ات ت قتتر أو تقبتتل أو توتتاد  عاتتإل المتتتتمر   1.42الفقتترة  تتب  1996يونيتتو 

(. يرتتتد أت نتتتوكر أت جميتتت  التتتدول يمكتتتن أت توتتتبح أ را تتتاث 3الفقتتترة يمكتتتن لاتتتدول ال يتتتر موقعتتتة أت تنضتتتم اليوتتتا  
 لاقانوت الياص المو د  يونيدرويت(.الدولية الرمعية عضوة أم    ب سوا اث كانت  منضمة الإل المتتمر

عراتتة التتإل ايتتداخ اجتترا  رستتمب لتنفيتتو ذلتتا متت  المتتودخ م 43ا قتترار أو القبتتول أو الموتتادقة أو ا نضتتمام
 أدناه(. 21(، هوا يعنب، الحكومة ا ي الية  قارت م  المادة 4لديه  الفقرة 

 

 12المادة 

لب بالنسبة لعدد ا جرا ا  الم او ة لبتد   ترض المتتتمرا ، ولكتن متن أجتل اع تا  ا تا  الت بيق الدو 
ة الفائتدة متن النظتام الرديتد بالسترعة الممكنتة،  تتت العتدد األدنتإل منضمة الإل المتتمر  تإل عدد ص ير من الدول ال

متتتتمرا  ا هتتوا التترقم  تتب متتن أ أتتة اجتترا ا  لمعاهتتدة متعتتددة ا  تتراذ غالبتتاث متتا يتتتم ا تفتتا  عايتته  بالتأ يتتد اشتتتر 
ولاعديتتد متن المتتتمرا  التتتب و اتعت مستتدوتوا   تول ا يرتتار المتالب التدولب أو التحايتتل المتالب 1988يونيتدرويت 

 تتول  مايتتة األ فتتال والتعتتتاوت هتتاجو  1993متتتتمر متتن قبتتل متتتتمر هتتاجو  تتول القتتانوت التتدولب اليتتاص م تتل 
منضتمة التإل لدباوماستب لوتالح العتدد األعاتإل قاتي ث متن  مستة دول (. أقتر المتتتمر ابالنسبة لاقرار ما بين الدول

 .1998يناير  21، والوز تم تحقيقه عندما أودعت رومانيا اجرا ها الياص با قرار  ب المتتمر
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، اليتوم األول متن األشتور الستتة التتب تبعتت تتاري( ايتداخ  مستة 1998يوليتو  1بد  ت بيتق المتتتمر  تب 
منضتتمة التتإل (. بتتد  ت بيتتق المتتتتمر بالنستتبة لكتتل دولتتة 1الفقتترة أو موتتادقة أو انضتتمام  اجتترا ا  اقتترار أو قبتتول 

 (.2الفقرة   ل ستة أشور تبعاث  يداخ اجرا اتوا تحت التنفيو   المتتمر

 

 1الفقرة   – 13المادة 

فاقيتتا  متتن المتتألوذ  تتب المتتتتمرا  الدوليتتة لاقتتانوت اليتتاص أت تحتتتوز بنتتداث لتنظتتيم ت بيقوتتا بالنستتبة لات
القائمتة التتب تتعامتل متن نفتس المستتائل أو مستائل مشتابوة لوتا، متن أجتل تحديتتد قاعتدة تن بتق  تب  التة التضتتارو 

تضتت  هتتوه الفقتترة مفوتتوم أت ا جتترا ا  الدوليتتة الم ا متتة مستتبقاث بتتين البنتتود المنوتتوص عايوتتا  تتب اجتترا ا  ميتافتتة. 
وتتريح بعكتتس ذلتتا متتن قبتتل الدولتتة.  تتب غيتتاو تحديتتدا  تكتتوت ستتائدة متتا لتتم يتتتم الت منضتتمة التتإل المتتتتمرلاتتدول ال

 (.3 15أ رن، من الممكن ا د   بم ل هوا التوريح  ب أز وقت وتنفيوه و قاث لامادة 

الدول األعضا   ب ا جرا ا  القائمة والتب تتعامل م  موااي  مشابوة   تحتاج الإل ا د   بتوتريح 
 2بتتالمتتمر     تاث لمتتا هتو منوتوص عايتته  تب الفقتترة المتودخ لديته  لتنفيتو هتوا و  التتإل نقتل نستية متتن التنص التتإل

 التب تتعامل م  ا تفاقيا  المنر ة لتحسين ت بيق المتتمر(.

 

 2الفقرة   – 13المادة 

منضتمة التإل ا ذت بالتد ول  تب اتفاقيتا  مت  دول أ ترن  منضتمة التإل المتتتمري ع ب هتوا البنتد التدول ال
 تول  1993متتتمر المتتمر  ب ع قاتوما المتبادلة. تتم ا تتوا  هتوا المفوتوم  تب من أجل تحسين ت بيق   المتتمر

ولكتن بشتكل مفيتد،    تاث لتولا ا جترا ،   ي اتد متتتمر يونيتدرويت متن التدول ((،  2 39 المتادة     ماية األ فتال
ة  عاتتإل لقتتد استتتنتف  تتب ا عتتتراذ بع قتتا   اصتتة بتتين دول معينتتأت تيوتتص ستتا ا  مرك يتتة لتنستتيق تنفيتتوه. 

 سياسية وا تدة، أو األعضتا   تب منظمتا  انتدماج اقتوتادز، او التدول-سبيل الم ال الدول امن من قة ج را ية
التتب تحتتا   عاتتإل ع قتتا  أنائيتتة  اصتتة، التت(( و التأ يتتد لتشتري  التتدول عاتتإل تشتتكيل م تتل هتتوه التتروابط الياصتتة. 

 يرد اع م المودخ لديه بووه ا تفاقيا .

 

 3رة  الفق – 13المادة 

متتا يستتمإل " قتترة تتتم اد تتال ،  تتب  ينتتهرئاستتة مراتتس ادارة ا تحتتاد األورو تتب المحتتتف  بعنتتد  اتتد الو تتد 
أو أجستتام اقايميتتة لت وتترذ بأنوتتا  لتمكتتين تاتتا التتدول العضتتا   تتب منظمتتا  انتتدماج اقتوتتادزشتتر ية غيتتر ما متتة" 

بين هوه الدول بنود المتتمر الوز يتوا تق ست بق القواعد الدا اية لووه المنظما  أو األجسام و ولا  ان ت بق ما 
مرتتتال ت بيقتتته متتت  مرتتتال تاتتتا القواعتتتد. بينمتتتا كتتتات القوتتتد  تتتب األصتتتل لاتتتدول األعضتتتا   تتتب ا تحتتتاد األورو تتتب، 

 والتتب تن بتق أيضتاث بتين التدول األعضتا   7\93مرموعة ا قتواد األورو ب بتعايما   مسبقاث   يما بينوا  المرتب ة  
بأز منظمة أندماج اقتوتادز أو قتوادية األورو ية(، لقد استشعر أنه كات أيضاث ذو ع قة  ب اتفاقية المن قة ا 

 اتفاقيا  مستقباية. بموجدأو يمكن أت يوبح أيضاث جسم اقايمب ت ر معنب 



والتتب هتب أيضتاث أعضتا   تب منظمتا  أنتدماج اقتوتادز أو أجستام اقايميتة  منضمة الإل المتتمرالدول ال
كانت سترعل الفقرة الشر ية ال ير ما مة نا وة أم   نسبة الإل المتتمر، با د   بتوتريح بنفتاذ    رة بتقرير ما اذا

ذلا.  ب  الة عدم وجود تفاصيل أ رن، من الممكتن ا د   بالتوتريحا  بنفتاذ هتوا  تب أز وقتت وتوتبح نا توة 
 44(.3 15و قاث لبنود المادة 

 

 14المادة 

التب تشكل عدة و دا  اقايمية، عادة التدول ذا  نظتام الحكتم الفتدرالب  ت شير هوه المادة الإل الدول التب
التب تتضمن قسم سا ة مضموت دستورياث من بين الو دا  الم شِكاة ل تحاد الفدرالب. الكامتة "اقايمتب" التتب ت شتير 

د الو تتود هتتوا البنتتد يرتتد أت ت فستتر بشتتكل واستت  ويمكتتن، كمتتاهو محتتدد متتن قبتتل أ تت بموجتتدالتتإل الستتا ة القضتتائية 
 لامتتمر الدباوماسب، أ  ت شير الإل مفووم ج را ب تماماث.

( بواست ة توتريح 1الفقترة يمكن أت تقبل هوه الدول بالمتتمر لرمي  و داتوا ا قايمية أو لبعضتوا  قتط  
ب  التة عتدم (.  ت2الفقترة تم تباي ه الإل المودخ لديه وي وترذ تعبيريتاث بالو تدا  ا قايميتة التتب يمتتد اليوتا المتتتمر  

(. لتستويل تنفيتو 4وجود هوا التوريح، ي فوم أت المتتمر ين بق عاإل جميت  الو تدا  ا قايميتة لتاتا الدولتة  الفقترة 
 باستتتيدام نفتتس التقنيتتا  كمتتا هتتو محتتدد  تتب  3الفقتترة "، منضتتمة التتإل المتتتتمربنتتود المتتتتمر التتتب ت شتتير التتإل "دولتتة 

( تحتتتدد كيفيتتتة تفستتتير الا تتتة بيوتتتوص كتتتل و تتتدة يتتتة األ فتتتال تتتول  ماهتتتاجو  1993متتتتتمر ( متتتن 3 36المتتتادة 
 اقايمية  الفقرا  الفرعية  أ( الإل  هت((.

 

 15المادة 

يحتتتوز المتتتتمر عاتتإل عتتدة بنتتود متضتتمنة بشتتكل تعبيتترز لتمكتتين التتدول متتن تعتتديل بعتت  متتن قواعتتدها 
لممكتن لتفاصتتيل ال بيعتتة  تب  تتا   أ ترن، متتن االعامتةو هنتتاو الحاجتة التتإل هيمنتا  تعتتوي  الحاجتة التتإل و تتدة. 

ا جرائية أت تاقب الضو  عاإل  ريقة تنفيو المتتمر. الظروذ التب ممكن تنفيو هوه التعدي    يوا وال ريقتة التتب 
يرتتد بوتتا باوغوتتا ي نظموتتا المتتتتمر، عاتتإل وجتته التحديتتد بواستت ة التوتتريحا  التتتب تتتم تباي وتتا بشتتكل رستتمب التتإل 

  األغراض الدعائية بالنسبة لدول أ رن.المودخ اليه  يعمل هوا ا ب غ أيضاث 

متتن التوتتريحا  المنوتتتوص عايوتتا  تتتب المتتتتمر،  قتتتط تاتتا الياصتتتة بتتتجرا ا  تنظتتتيم تقتتديم م البتتتا  
( تحديتتد أ عتتال  رجتتاخ المتتواد 5 3ت عتتد ال اميتتة. األ تترن ا تياريتتة وتمتتت ا شتتارة اليوتتا  تتب المتتادة  ((1 16 المتتادة 

عاتتإل ا جتترا ا  الدوليتتة األ تترن نستتبة التتإل المستتائل  التتتب ي نظموتتا المتتتتمر(، ( يستتود المتتتتمر 1 13المستتروقة(، 
( محتتتتتا م أو ستتتتت ا  ميتوتتتتتة 2 16( و تتتتتدا  اقايميتتتتتة متعتتتتتددة( و 1 14(  قتتتتترة شتتتتتر ية غيتتتتتر ما متتتتتة(، 3 13

 أ رن( قارت م  التعايقا  عاإل كل هوه البنود(.

 
ليكتتوت نا تتواث أنتته ، تم ال د   بووه التوريحا  من قبل هولندا   ب وقت التوقيتت ( و نانتتدا   تتب وقتتت ا قتترار( 2001ديسمبر  31بحاول    44

ل تحاد التب يتوا ق مرتتال ت بيقوتتا متت  مرتتال يمكن ات ين بق،  يما ييص األعضا  ا  رين  ب ا تحاد األورو ب، تاا القواعد الدا اية 
 ت بيق المتتمر. 



حا  و يانتا  التضتمينا  التتب تمتت  تب التوتري عاإل قائمة بتالبنود التقنيتة  يمتا ييتص 15تحتوز الفقرة  
(، ومشتا اوا 3الفقرة (، الوقت الوز أصبحت  يه نا وة  2الفقرة (، شكل وقيداخ التوريحا   1الفقرة وقت التوقي   

 (.4الفقرة والوقت الوز أصبحت  يه نا وة  

 

 16المادة 

موصتتوذ  تتب جميتت  بنتتوده  الرستتم المحتتدد متتن قبتتل المتتتتمر لستتماخ الم البتتا  لكامتتن ا رجتتاخ وا عتتادة
هتتاجو  1993متتتتمر تكررالا تتة ذلتتا ألجتترا ا  دوليتتة أ تترن م تتل عاتتإل أنتته "محكمتتة" أو "ستتا ة ميتوتتة أ تترن". 

بالتأ يد ت ع ب بع  الدول  أو تنوز أت ت ع ب( سا ة قضائية ألجسام .  حماية األ فالا تراها  المدنية ل ول  
، وهتتب اداريتتة 1970متتتتمر  بموجتتدم تتال، اليتتدما  المقدمتتة أ تترن غيتتر محتتا م الدولتتة الميتوتتة  عاتتإل ستتبيل ال

عتتت وة عاتتتإل ذلتتتا، أت ت بتتتت كافتتتة أقتتتل متتتن موتتتادر بتتتد ث متتتن قضتتتائية متتتن  يتتت   بيعتوتتتا. يمكتتتن لوتتتوه البتتتدائل، 
أو لرنتتة  (جماعيتتة أو بقااتتب وا تتدالمحتتا م. بتتولا يمكتتن أت تكتتوت كتتل دولتتة قتتادرة عاتتإل تيوتتيص امتتا محكمتتة  

كل من محامين و برا  أقا يين، متن أجتل م ئمتة مت اباتوتا اليتاص، عاتإل وجته التحديتد مشتركة لووا ال رض تتش
 تاا ذا  النظام الدستورز.

المتتتمر التدول عاتإل التوتريح،  تب وقتت التوقيت ، بتقرارهتا أو اتموا، ا جترا  من النا ية األ رن، ي ات م  
قا يتتة يرتتد أت ت قتتدم أمتتام محا موتتا أو ستتا اتوا وتتا الم البتتة بتعتتادة أو ارجتتاخ متتادة أبموجبأو ا جتترا ا  التتتب تتتتم 

تتتم توتتور أ أتتة  يتتارا  لوتتوا الت بيتتقو مباشتترة التتإل  (.1الفقتترة الميتوتتة، عنتتد تقتتديم الم البتتة متتن قبتتل دولتتة متتا  
المحتتتا م أو الستتتا ا  الميتوتتتة  الفقتتترة الفرعيتتتة  أ((  عتتتن  ريتتتق ستتتا ة أو ستتتا ا  ميووتتتة متتتن قبتتتل الدولتتتة 

أو ال ابا  ومن أم ارسالوا الإل المحا م أو السا ا  الميتوة األ رن  ب الدولتة  الفقترة    ست م هوه الم البا 
 و((  أو عن  ريق قنوا  دباوماسية أو قنواية  الفقرة الفرعية  ج((. كما لام البا  بين األ راد، لم يكن هنالا 

 سبد لايروج عن القواعد ا جرائية ا عتيادية.

تقديم الم البا  مباشرة الإل محكمة أو سا ة ميتوتة أ ترن يرتد أت تضتمن الدول التب تيتار أت يتم 
وجتود بنتد  تب قانونوتا التو نب لام البتتا  متن أجتل ارجتاخ الماكيتا  المنقولتتة وقذا لتم يكتن موجتوداث، أت تعمتل عاتتإل 

تعايمتتتا  مرموعتتتة كتتتل متتتن  بموجتتتدذلتتتا. يرتتتد أت يكتتتوت ماحوظتتتاث أت  يتتتار "الستتتا ة الميووتتتة" هتتتو القاعتتتدة 
التدول ا عضتا   تب ا تحتاد األورو تب هتب غالبتاث التتب ستتقدم  –( 4و  3 أنظتر المتواد  7\93قتواد األورو تب ا 

ومي تط الكومنولت   قتارت مت   –بالمفووم التوز ي عنتإل بته متتتمر يونيتدرويت  بالرغم من أنه ليس مقوور عايوا( 
 45(.6المادة 

م م الباتوتتا أمتتا جستتم م ئتتم بأقتتل تتتأ ير، تتتم لموتتاحة تحقتتق القتتانوت ولتمكتتين التتدول ال البتتة متتن تقتتدي
( تست ي  به التدول المنضتمة التإل المتتتمر أت تتدلب بتوتريح التإل الرستم الميتتص متن اجتل 2الفقرة تضمين بند  

( 4و  3 المتتواد  7\93تعايمتتا  مرموعتتة ا قتوتتاد األورو تتب المتتتتمر. تتضتتمن  بموجتتدالتعامتتل متت  الم البتتا  
 ن نا ية أ رن، م ا م.ترتيباث مشابواث ولكنه، م

 
( أقتتر  لموتتاحة التقتتديم المباشتتر التتإل المحتتا مو البرا يتتل، الوتتين، 2001ديستتمر  31التتدول التاليتتة المنضتتمة التتإل المتتتتمر  بتتد اث متتن  54

لوتتتين، الستتتافادور،  نانتتتدا، هن اريتتتا، لتوانيتتتا  نانتتتدا، اي اليتتتا، النتتترويف والبيتتترو  وا تتتتار  التاليتتتة تيوتتتيص ستتتا ة وستتتي ةو األرجنتتتتين، ا
 ا د. ورومانيا  وأقر  الدول التالية لوالح القنوا  الدباوماسية والقنوايةو اي اليا، هن اريا، والبيرو  وا تار  عدة دولة أ  ر من  يار و 



التتدول المنضتتمة التتإل المتتتتمر  تترة  تتب أز وقتتت بتعتتديل توتتريحوا التتإل الستتا ة الميتوتتة وقجتترا  تقتتديم 
( 1 13(. أ يراث، تم بشكل ااا ب تعريف المفووم العام المحتدد  تب المتادة 3الفقرة الم البا  من الدول األجنبية  

  تتتأر عاتإل اتفاقيتا  أنائيتة الرانتد  16المتادة  بموجتدتمتت والتب تنص عاإل أت بتوتريحا  التتب   4 ب الفقرة  
أو متعددة الرواند  ول المساعدة القضتائية بالنستبة لامستائل المدنيتة والتراريتة التتب يمكتن أت تكتوت موجتودة بتين 

 الدول المنضمة الإل المتتمر.

 

 17المادة 

مبنيتتة عاتتإل أستتاس انتوتتاك تنظيمتتا   –ا و التأ يتتد، الم البتتا  بوتت –بمتتا أت مفوتتوم اعتتادة المتتواد ال قا يتتة 
((، تحتاج الدول األ رن المنضمة الإل المتتمر الإل مد ل جاهو 1 5 و( و 1التودير الو نية  قارت م  المواد  

الإل تفاصيل هوه التنظيما  لضتمات أت يعمتل المتتتمر بس ستة. يحتتاج المشتترين المحتمايتة، عاتإل وجته التحديتد، 
الع قتتة  تتب دولتتة منشتتأ المتتادة، بحيتت  اذا متتا كتتات هنالتتا مشتتا ل متتا  ال با مكتتات  التتإل معر تتة  حتتون التشتتري  ذو

تفاديوا من قبل المشترز  بالنتيرة،  تت مروود المشترين  ب هوه المر اة من األجترا ا  هتب التتب ستحتستد  تب 
 تقييم مروودهم  ب وقت ا ستحواذ.

تمر أت تتت ود المتتودخ لديتته بمعاومتتا  مكتو تتة متتن التتدول المنضتتمة التتإل المتتت  17ت اتتد و قتتاث لتتولا المتتادة 
 ول التشري  ذو الع قة. سيتم جم  المعاوما   اما عاإل شكل النص الكامل لاتشتري  أو   صتة لته(  تب قاعتدة 
بيانا  متا ة لاعامة يتم اعدادها من قبل يونيدرويت. يرد أت يتم ت ويد المعاوما   تب وا تد متن ل تتب المتتتمر، 

 نسية بشكل رئيسب، كب تكوت مفوومة بسوولة أل بر عدد من المستيدمين.ا نراي ية والفر 

 

 18المادة 

يو ر المتتمر نظام متماسا يحدد بدقة درجة المرونة المسمو ة بالنسبة لبنوده المنفردة. بولا،   تستمح 
ن لادول أت تدلب بووه بأز تحفظا  باست نا  تاا المورذ بوا تعبيرياث من قبل المتتمر. و قاث لولا، يمك 18المادة  

(، و  يمكنوتتا أت ت عتتدل أو أعتت ه أنظتتر التعايقتتا   15المتتادة  بموجتتدالتوتتريحا   قتتط كمتتا هتتو منوتتوص عايتته 
 تست نب ت بيق بنود منفردة بواس ة التحف  عايوا.

ويتتو ر أداة  عالتتة قتتر مقار تتة رياديتتة لألرجتتاخ موا تتق ل تترض ومحتتتون ا جتترا ، والتتوز ي  هوا المفووم  
، عاتتإل وجتته التحديتتد  ي متتا ي عنتتإل بتتالمواد ال قا يتتة الم وتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب. انتته 1970و متتتتمر لتنفيتت 

ي شتتير التتإل التتت ام قتتوز متتن جوتتة المرتمتت  التتدولب بمحار تتة الترتتارة المحظتتورة بتتالمواد ال قا يتتة عاتتإل جميتت  
بنتتود المعتمتتدة عاتتإل من مرموعة متتن التم الوصول الإل اتفا   ب ا را   ولعرض نوائب يتكوت الربوا .  

يمكتتن أت يتستتبد بتاتت راو التتتوا ت التتدقيق الم حقتتق " à la carteبعضتتوا التتبع ، وت بيتتق هتتوه القائمتتة "
وجعتتتل المتتتتتمر أقتتتل  عاليتتتة. عاتتتإل ستتتبيل الم تتتال، نتتتاق  المتتتتتمر الدباوماستتتب ولكنتتته ر تتت  نوائيتتتاث مقتتتتر 

المتعامتتل متت  الق تتاخ اما  نا  ت بيق دستورية(  ستأسس السماذ لتاا الدول التب رغبت بفعل ذلا  عاإل  
 (.3( أو ق اخ التودير ال ير قانونب  الفول  2السرقة  الفول  



 
 19المادة 

اجتتترا  لاتنفيتتو لتتتدن المتتتتمر متتن قبتتتل أز  تترذ منضتتم التتتإل المتتتتمر بتيتتداخ  شتتتردمتتن الممكتتن 
 ي متتا يتتتم يتتتم تحديتتد  تتترة (، والوز سيكوت نا واث بعد ستة أشور من ايداعه، باستتت نا  1الفقرة المودخ لديه  

(. من نا ية أ رن، ستتيبقإل المتتتتمر قتتاب ث لات بيتتق عاتتإل الم البتتا  بترجتتاخ أو اعتتادة متتادة 2الفقرة  أ ول  
 (  الشرد، بكاما  أ رن، ليس له أأر رجعب.3الفقرة     أقا ية والم قدمة قبل تاري( نفاذ الشرد

 
 20المادة 

تليتتتة لمراقبتتتة ت بيقتتته، عاتتتإل شتتتكل لرنتتتة ت يتضتتتمن اتيتتتو المتتتتتمر متتتن  كتتترة أت المتتتتتمر يرتتتد أ
متابعتتة  اصتتة. هتتوه األجستتام قائمتتة مستتبقاث  تتب ا تتار عمتتل اجتترا ا  متعتتددة تتتم تحديتتدها متتن قبتتل متتتتمر 
هتتاجو  تتول القتتانوت التتدولب اليتتاص  "الارتتات الياصتتة" ومتتتتمرا  المستتاعدة القانونيتتة وا داريتتة الياصتتة 

الدائمة" و "ولرتتات المتتتتمرا "( األورو يتتة.   يحتتدد المتتتتمر متتا يرتتد بوا( ومن قبل مراس ادارة  "الارات  
أت تكوت وظائ  هوه الارات    اث أنوا "لمراجعتتة العمتتل الت بيقتتب" لامتتتتمرو  راتتياث، يتضتتمن هتتوا مراقبتتة 
قانوت الحالة  ب المحا م والسا ا  الميتوة ووا  مستتودا  المقتر تتا  والتوصتتيا  والتتتب، بتتالرغم متتن 

 اعتبارية.ير م ا مة قانونياث، غالباث ما تكوت ذا  سا ة أ  قية  أنوا غ

قوتتد المتتتتمر  –الارنتتة الياصتتة لاتتدعوة التتإل ا جتمتتاخ بمبتتادرة رئتتيس يونيتتدرويت "بشتتكل منتتتظم" 
أو عنتتد  اتتد  مستتة دول منضتتمة  –بشكل وااح أت يرن يونيدرويت تتيو ج  اث  عا ث  ب متابعتتة العمتتل 

من تتق المتعقتتل أت الارنتتة الياصتتة لتتن تاتقتتب  تتتإل يكتتوت هنالتتا دلياتتب عماتتب كتتا ب التتإل المتتتتمر. يقتتترذ ال
عاإل عمل المتتمر. لم يحدد شيراث تركيبته  عادة هو امتيا  لرئيس يونيتتدرويت(، ولكتتن أعضتتا ه ستضتتمنوا 

  راياث مم اب عن الدول  المنضمة الإل المتتمر وأيضاث المنظما  الدولية ذا  الع قة.

 
 21المادة 

ائ  المتتودخ لديتته لامتتتتمرا  الدوليتتة غالبتتاث متتا ت متتارس متتن قبتتل  كومتتة الدولتتة التتتب أقتتيم  يوتتا وظتت 
المتتتتمر الدباوماستتب  قرارهتتا. تتتم اقتترار هتتوا المتتتتمر  تتب رومتتا، والحكومتتة ا ي اليتتة هتتب المتتودخ لتتديوا. 

التتدول ذا   وظتتائ  المتتودخ لديتته، بشتتكل أساستتب تستتريل ا جتترا ا  المودعتتة متتن قبتتل 21تتتوكر المتتادة 
الع قتتة بتتالمتتمر وتبايتتم التتدول ا  تترن ورئتتيس يونيتتدرويت أيضتتاث، و شتتكل عتتام متتن أجتتل تنفيتتو جميتت  هتتوه 

يمكتتن أت تعمتتل   تتول قتتانوت المعاهتتدا  1969متتتتمر  يينتتا متتن  77الوظتتائ  المألو تتة لامتتودخ لديتته  المتتادة 
  م ال  ب هوا اليووص(.

 



 والتوقيعالتوثيق  إعالن  

. تتتم توأيتتق كتت  النوتتوص ا نراي يتتة 1995يونيتتو  24مر  تتب رومتتا وتأرييتته  تتب تتتم اقتترار المتتتت
 والفرنسية. أز مشامل  ب تفسير ترجمة ل ة أ رن لانص يرد أت ت حل بالرجوخ الإل النووص الموأقة.

 

* 

 *   * 

 

 تتول وستتائل  ظتتر ومنتتت  ا ستتتيراد  1970تتتم توتتميمه لتنفيتتو مفوتتوم ا رجتتاخ المتتد ر متتتتمر اليونستتكو 
يونيدرويت  تول المتواد ال قا يتة المستروقة متتمر ترك  ة الماكية ال قا ية، النقل ال ير قانونب لماكيوالتودير و 

هتتدذ أنتتائبو متتن نا يتتة،  تتل المشتتا ل التقنيتتة المنب قتتة عتتن القتتوانين عاتتإل  أو الموتتدرة بشتتكل غيتتر قتتانونب
 قا يتتتة وتواتتتيح أت الروتتتود الو نيتتتة المتباينتتتة، ومتتتن نا يتتتة أ تتترن، كتتتبح نمتتتو الترتتتارة المحظتتتورة بتتتالمواد ال

أ عتتد  ااتتا ة م ر تتد بوتتا الو نية لحماية الميراا ال قا ب يمكن أت تستمر يداث بيد م  التعاوت بين التتدول. 
التتإل الشتتكل الرستتمب القتتائم لاجتترا ا  متتن أجتتل تستتويل اعتتادة أو ارجتتاخ المتتواد ال قا يتتة، وهتتد وا األساستتب 

بت تتداا ت ييتتر تتتتدريرب ولكتتن عميتتق  تتب ستتاوك العتتتاماين، بتتالرغم متتن ذلتتا هتتو تقايتتتل الترتتارة المحظتتورة 
 أولرا الموجودين  ب السو  وأيضاث السا ا  الحكومية.

ي شتتتيروجود المتتتتتمر بحتتتد ذاتتتته التتتإل أت وقتتتت قتتتد  تتتات متتتن أجتتتل تحستتتين المعتتتايير األ  قيتتتة  تتتب 
معراتتة لاي تتر، الترارة الفنيةو تضمن  تتب مستتودته عتتدد كبيتتر متتن التتدول التتتب تم تتل الموتتالح الميتافتتة ال

 متتا كانتتت أعتتداد التتدوائر المحتر تتة ذا  ع قتتة، وقتتد تتترك مستتبقاث أأتتره لتتيس  قتتط عاتتإل ا جتترا ا  الدوليتتة 
األ تترن ولكتتن أيضتتاث عاتتإل القتتوانين الميتافتتة لات بيتتق. متتن المتأمتتل أت يوتتبح أ بتتر عتتدد ممكتتن متتن التتدول 

 .أعضا اث  ب متتمر يونيدرويت،  ع ا ه  رصة لت وير قدرته كاماة
 


