
الثقافية المسروقة أو   القطع اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص )يونيدروا( بشأن
 بطرق غير مشروعةرة المصد  

 ( 1995حزيران/ يونيو  24)روما، 

 

 هذه االتفاقية،  الدول األطراف في إن 

 

من    اجتمعتإذ   اإليطالية  الجمهورية  حكومة  من  بدعوة  روما  حزيران/   24إلى    7في 
إطار    1995يونيو   مسودة  في  إلقرار  دبلوماسي  الدولية    ايونيدرو   إتفاقية مؤتمر  اإلعادة  حول 
 ؛بطرق غير مشروعة رة الثقافية المسروقة أو الُمصد   للقطع

منها لحماية    اقتناعًا  األساسية  أجل   التراث باألهمية  من  الثقافية  والتبادالت  الثقافي 
 م الحضارة؛ البشرية وتقد   رفاه، ونشر الثقافة من أجل الشعوب لتفاهم بين الترويج ل

قابل  الالثقافية والضرر غير   اإلتجار غير المشروع بالقطعمن  عن عميق قلقها    تعرب إذ  
متكر  لإلصالح   بشكل  به  يتسب ب  بالذي  يلحق  والذي  الثقافي وبالتراث  ذاتها    بحد  القطع  هذه  ر 

ان األصليينو للمجتمعات الوطنية والقبلية   جميع  بتراث كما و والمجتمعات االخرى،  مجتمعات السك 
المواقع األثرية وخسارة المعلومات األثرية والتاريخية    من خالل نهب ، وعلى وجه التحديد  الشعوب 

 ؛الناتجة عن ذلك هاعن تعويض الوالعلمية التي ال يمكن 

  القطع ب مكافحة اإلتجار غير المشروع  على المساهمة بفعالية في  عن تصميمها    تعربإذ  
 قطع  رد  ضمان  لنيا عامة  دُ   قانونية  قواعد المتمث لة بإنشاء  اتخاذ الخطوة المهمة  من خالل  الثقافية  
مصلحة  ل  وحمايته   الثقافيالتراث  حفظ  عملية  هدف تحسين  ب،  المتعاقدةبين الدول    وإعادتهاثقافية  
 ؛ الجميع

د تؤك  من    إذ  القصد  أن  تسهيل  على  االتفاقية هو  وأن وإعادتها   الثقافية   القطع  رد  هذه   ،
  يعني ال  ، مثل التعويض،  في بعض الدول  اإلعادةأو    الرد    لتفعيلالزمة    أي سبل انتصافتوفير  

 ؛ سبل االنتصاف هذه في بلدان أخرى  اعتماد أنه يتعي ن ضمنيًا 

د بأي طريقة كانت أي مصادقة   يضفيللمستقبل ال  أحكام هذه االتفاقية  أن إقرار    إذ تؤك 
 االتفاقية؛ بدء نفاذ هذه تكون حدثت قبل قد تعامالت غير قانونية من أي نوع على    عيةو شر مأو 



الناجمة عن اإلتجار غير  حاًل للمشاكل    اذاته  ر بحد  وف  تلن  هذه االتفاقية    أنإدراكًا منها  
على دور مالئم للتجارة    والحفاظالثقافي الدولي    ن التعاو   ستطلق عملية لتعزيز  اولكنهالمشروع،  

 بين الدول؛  لتبادل الثقافياات المشروعة واتفاق

  القطعفع الة أخرى لحماية    تدابيريجب أن يترافق مع    هذه االتفاقيةبأن تنفيذ    إذ تعترف
 األثرية والتعاون التقني؛  عوالحماية المادية للمواقواستخدامها، الثقافية، مثل تطوير السجالت 

  اتفاقية ، على وجه التحديد  ةالثقافي   الممتلكات المختلفة لحماية    الهيئات بعمل    إقرارًا منها
 القطاع الخاص، في سلوك قواعد وتطوير  اإلتجار غير المشروعحول   1970 لعامل كواليونس

 

 على ما يلي:   فقتقد ات  

 

 التطبيق والتعريف  نطاق – 1الفصل 

 

 1المادة 

 من أجل: الدولي الطابععلى المطالبات ذات   تنطبق هذه االتفاقية

 ،ثقافية مسروقة قطع رد          ( أ)

متعاقدة  دول  إقليممن    ُنقلت ثقافية    قطع  إعادة ( ب ) الُمنظ  ة  لقانونها  لتصدير  خالفًا  م 
حماية    القطع بغرض  إليها    تراثهاالثقافية  )الُمشار  بعد الثقافي  ما  الثقافية    بالقطع"  في 

 ."(بطرق غير مشروعةالُمصدرة 

 

 2المادة 
االتفاقيةألغراض   إن  هذه  هي  القطع،  التي    الثقافية  دينية  تكون تلك  أسس  على    و أ، 

أو التاريخ أو األدب أو الفن     ما قبل التاريخ  فترة  أواآلثار    علم  بالنسبة الىأهمية   ذات   ،علمانية
 . هذه االتفاقيةدرجة في ملحق المُ  الفئات  إحدىوالتي تنتمي إلى  أو العلم

 

 



 الثقافية المسروقة  القطع رد    – 2الفصل 

 

 3المادة 

 ت سرقتها أن ُيعيدها.ثقافية تم    قطعةيجب على حائز  (1)
االتفاقية (2) هذه  تم    القطعةإن  ،  ألغراض  التي  غير    الثقافية  بشكل  عنها  التنقيب 
أو تم    تم    التي  قانوني  ولكن  قانوني  بشكل  عنها  ُتعد    التنقيب  قانوني  غير  بشكل  بها    اإلحتفاظ 
 فيها التنقيب. حصلمع قانون الدولة التي  متى توافق ذلكمسروقة، 

  الُمطالب معرفة    تاريخسنوات من    ضمن فترة ثالث   لرد  بايجب تقديم أي ُمطالبة   (3)
 سرقتها.  تاريخخمسين سنة من    فترة ، وفي أي حالة ضمنهاالثقافية وهوية حائز  القطعةبمكان 

ُتشك    قطعة  رد  بغير أن ُمطالبة ما   (4) يتجز أل جزءًا  ثقافية  أو موقع    نصب   من   ال 
سنوات من ثالث  غير فترة    لتقادمتخضع  ال  أو تنتمي إلى مجموعة عامة، يجب أ  أثري معروف،

 .هاالثقافية وهوية حائز  القطعةبمكان طالب تاريخ معرفة المُ 

النظر عن (5) السابقة،    أحكام  بصرف  بأي دولة    تعلن يمكن أن  الفقرة  أن  متعاقدة 
فترة أطول  75من    لتقادم تخضع  نة  مطالبة معي   أو  قانونها.    ،سنة  كما هو منصوص عليه في 

أو موقع أثري    نصب ثقافية منقولة من    قطعة  رد  بأخرى    متعاقدة  مة في دولةمطالبة مقد  وتخضع  
 .  أيضاً التقادم  هذال إعالنأدلت بهكذا  متعاقدةأو مجموعة عامة في دولة  

أو    التصديقأو    التوقيع  عند الُمشار إليه في الفقرة السابقة  القيام باإلعالن  يجب   (6)
 اإلنضمام. الموافقة أو القبول أو 

الثقافية  ن "مجموعة عامة" من مجموعة من القطع  و  تتكهذه االتفاقية،  ألغراض   (7)
دةفي خالف ذلك،   ،أو جرد  قائمةفي  لةالمسج    والمملوكة من قبل:  المحد 

 أو ؛متعاقدةدولة  ( أ)

 أو ؛متعاقدةأو محلية في دولة سلطة إقليمية  ( ب )

سة ( ت )  أو ؛متعاقدةدينية في دولة  مؤس 

سة ( ث ) ثقافي أو تعليمي أو علمي بشكل أساسي في    لغرض تم تأسيسها    مؤس 
فيمتعاقدة  دولة   بها  المصلحة    تلك  ومعترف  تخدم  أنها  على  الدولة 

 العامة.



هي    مجتمعياً ة  سة أو مهم  ثقافية مقد    قطعة  برد  مطالبة  تخضع  إلى ذلك،    إضافةً  (8)
أو  ل  ملك   قبلي  أصليينمجتمع  ان  سك  قبلهو   مجتمع  من  دولة    ُمستخدمة  إطار متعاقدة  في  في 

 ق على المجموعات العامة.الُمطب   للتقادم ك المجتمعلذل الطقسيأو االستخدام التقليدي 

 

 4المادة 

ل (1) مُ   قطعة حائز  يحق   مسروقة  بإعادتها ثقافية  يتلق ى،    طالب   ، رد هاعند  أن 
يكون  بشكل معقول أن  ال ُيفترض به  يعلم أو    ال الحائز  شرط أن يكون    ومعقوالً   اً منصف  اً تعويض

 . القطعة حيازة د عنالعناية الواجبة   بذل  هكانت مسروقة ويستطيع أن ُيثبت أن  القطعةعلم أن 

بذل   يجب   الحائز بالتعويض الُمشار إليه في الفقرة السابقة،  حق  دون المساس ب (2)
الثقافية إلى الحائز، أو أي ناقل سابق،   القطعةمن أجل جعل الشخص الذي نقل    ةجهود معقول

 فيها المطالبة. ُقد مت توافق مع قانون الدولة التي يدفعه  كانالتعويض حيثما يدفع 

يمس   (3) قبل    ال  من  الحائز  إلى  تعويض  األمر،  طالب المُ دفع  لزم    حق  ب،  متى 
 باسترجاعه من أي شخص آخر.طالب المُ 

الحائز   (4) إذا كان  الواجبة  بذلعند تحديد ما  بعين اإلعتبار جميع  ،  العناية  تؤخذ 
فيها  ،  الحيازةظروف   المدفوع  ،صفة األطرافبما  الحائز قد استشار أي   ،والسعر  إذا كان  وما 

يمكن صلة  وأي معلومات ووثائق أخرى ذات  بشكل معقول  تاح  مُ   الثقافية المسروقة  بالقطع سجل  
تاحة أو اتخذ أي خطوة بشكل معقول، وما إذا كان الحائز قد استشار وكاالت مُ الحصول عليها  

 في هذه الظروف.  عاقليمكن أن يقوم بها شخص 

يكون  (5) الذي    أفضلالحائز في وضع    ال    القطعة منه على    حصلمن الشخص 
 الثقافية بالوراثة أو غير ذلك بالمجان.

 

 ة مشروعغير   رة بطرق ثقافية ُمصد   قطع إعادة – 3الفصل 

 

 5المادة 

ة  مختصة أخرى في دول سلطة  أن تطلب من المحكمة أو  متعاقدة  لدولة    يجوز (1)
 الدولة الطالبة.  إقليممن  بطرق غير مشروعةرة  ثقافية ُمصد   قطعة بإعادةأن تأمر  أخرى  متعاقدة



الدولة الطالبة، ألغراض    إقليمت من  تصديرها بشكل مؤق    ثقافية تم    قطعةُتعتبر   (2)
غرض  ب  لتصديرهام  قانونها الُمنظ    وفقمثل العرض أو البحث أو الترميم، بموجب رخصة صادرة  

 بطرق غير مشروعة. رة الرخصة، ُمصد  تلك بموجب شروط   تتم إعادتهاالثقافي ولم  تراثهاحماية  

ثقافية    قطعةالمحكمة أو سلطة مختصة أخرى في الدولة الُمخاطبة بإعادة  تأمر   (3)
ألحق ضررًا    إقليمها من    القطعةأن نقل    الطالبة الدولة    أثبتت إذا ما    بطرق غير مشروعة رة  ُمصد  
 بواحدة أو أكثر من المصالح التالية: كبيرًا 

 ؛سياقهاأو  للقطعةالحفظ المادي  ( أ)

 بة؛ مرك   قطعةتكامل  ( ب )

 علمي أو تاريخي، على سبيل المثال؛ ذات طابع  حفظ معلومات  ( ت )

مجتمع  من قبل مجتمع قبلي أو    للقطعة  الطقسياالستخدام التقليدي أو   ( ث )
ان   ين أصلي سك 

 ذات أهمية ثقافية كبيرة لدى الدولة الطالبة.  القطعةأو أثبتت أن 

معلومات حول  على  من هذه المادة    1وفقًا للفقرة    أي طلب يتم  يجب أن يحتوي   (4)
ساعد المحكمة أو سلطة مختصة  تستطيع أن ت  اكونه  بها  أن ُيرفقأو    والقانونية  الوقائعيةالطبيعة  

 . 3إلى  1الفقرات   تلبية مقتضيات  ت تم  أخرى في الدولة الُمخاطبة في تحديد ما إذا 

تقديم   (5) إعادة يجب  طلب  م  أي  سنوات  ثالث  فترة  الدولة    تاريخن  ضمن  معرفة 
ن سنة من  ي، وفي أي حالة ضمن فترة خمسهاالثقافية وهوية حائز   القطعة الطالبة بمكان وجود  

  2في الفقرة    ُمشار اليهابموجب رخصة  ة القطعة  تاريخ التصدير أو التاريخ الذي وجب فيه إعاد 
 من هذه المادة.

 

 6المادة 

بطرق غير مشروعة  تصديرها    بعد أن تم    القطعة  حازثقافية    قطعةحائز  يحق  ل (1)
يعلم    الالحائز    شرط أن يكون   ومعقوالً   اً منصف  اً تعويضعادتها، من الدولة الطالبة  ، عند إ أن يتلق ى

به  أو   ُيفترض  أن  ال  معقول  غير  أن  ،القطعة  حيازةعند  ،  علميكون  بشكل  بطرق  ُصد رت  ها 
 مشروعة. 



أن  علم  يكون  بشكل معقول أن  ُيفترض به  علم أو  يعند تحديد ما إذا كان الحائز   (2)
، بما فيها  الحيازةؤخذ بعين اإلعتبار ظروف  ت،  بطرق غير مشروعةرت  الثقافية قد ُصد    عةطالق

 غياب شهادة تصدير مطلوبة بموجب قانون الدولة الطالبة.

الطالبة،   (3) الدولة  مع  وباإلتفاق  التعويض،  من  للحائزبداًل  منه    يجوز  المطلوب 
 :أن ُيقررالدولة تلك إعادة القطعة الثقافية إلى  

 أو  ؛القطعةيحتفظ بملكية أن  ( أ)
إلى شخص من اختياره  مقابل    القطعةينقل ملكية  أن   ( ب ) مبلغ مالي أو مجانًا 

 الضمانات الالزمة.ويوف ر قيم في الدولة الطالبة ي

، دون المساس الثقافية وفقًا لهذه المادة  القطعةكلفة إعادة    الدولة الطالبةتتحم ل   (4)
 من أي شخص آخر.  التكاليفداد الدولة باستر تلك  حق  ب

يكون   (5) الذي حصل منه على    أفضلوضع  في  الحائز  ال    القطعة من الشخص 
 الثقافية بالوراثة أو غير ذلك بالمجان.

 

 7المادة 

 حيثما: ا الفصل هذ ال تنطبق أحكام   (1)

 أو طلب إعادتها؛عند   مشروعثقافية غير  قطعةلم يعد تصدير  ( أ)

أو    مدة  خالل  القطعةتصدير    تم   ( ب ) صنعها  الذي  الشخص  فترة حياة    ضمن 
 ن سنة بعد وفاة ذلك الشخص.يخمس

النظر عن أحكام   (2) الفرعية )ب(  بصرف  السابقة،    منالفقرة    تنطبق أحكام الفقرة 
الفصل   أعضاء    قطعةكانت    متىهذا  أو  عضو  قبل  من  مصنوعة  أو  من  ثقافية  قبلي  مجتمع 

ان أصليين إعادة    من قبل ذلك المجتمع وتتم    الطقسيمن أجل االستخدام التقليدي أو    مجتمع سك 
 إلى ذلك المجتمع. القطعة

 

 

 

 



 عامة  أحكام – 4الفصل 

 

 8المادة 

أمام المحاكم أو    3وطلب بموجب الفصل    2مطالبة بموجب الفصل  يمكن تقديم   (1)
المحاكم  كما وأمام  ،  الثقافية  القطعةالمتعاقدة التي تتواجد فيها  الدولة    في   أخرى   مختصةسلطات  

المفعولالقواعد    ختصاص بموجب االبذلك،    تتمت ع، بخالف  أخرى   سلطات مختصةأو    السارية 
 . المتعاقدةفي الدول 

  لى أي محكمة أو سلطة مختصة عرض النزاع ععلى  االتفاق  ألطراف  يجوز ل (2)
 أو تحكيم.  أخرى 

رة بموجب قانون ، المتوف  الحمائيةمن ضمنها  و المؤقتة،    التدابيرإلى  يمكن اللجوء   (3)
فيها  الدولة   تتواجد  التي  ب  ى عند حت    ،القطعةالمتعاقدة  المطالبة  القطعة  تقديم  إعادة  رد   أو طلب 
 . متعاقدة أخرى   في دولة أخرى  أمام المحاكم أو سلطات مختصة القطعة

 

 9المادة 

من تلك    أنسب قواعد    أي  من تطبيق  متعاقدةدولة  يمنع  ما  في هذه االتفاقية    ليس (1)
بطرق  ُمصدرة  إعادة قطع  ثقافية مسروقة أو    قطع  رد  من أجل    في هذه االتفاقيةالمنصوص عليها  

  .غير مشروعة

قرار من محكمة أو  بباإلعتراف    تستحدث التزاماً ر هذه المادة على أنها  ال ُتفس   (2)
 .هكذا قرار  أحكام هذه االتفاقية أو بإنفاذ أخرى تخرج عن  متعاقدةدولة في سلطة مختصة أخرى 

 

 10المادة 

نفاذ ثقافية مسروقة بعد بدء    قطعة ب   ص  تما يخ   فقط في  2الفصل    أحكام  تنطبق (1)
 المطالبة، شرط:  ُقد مت فيهانسبة إلى الدولة التي هذه االتفاقية بال

نفاذ هذه االتفاقية  بعد بدء  متعاقدة  دولة    إقليمقد ُسرقت من    القطعةأن تكون   ( أ)
 أو  تلك الدولة؛ بالنسبة الى



تلك  نفاذ االتفاقية بالنسبة الى  بعد بدء    دولة متعاقدةفي    عةطالقتتواجد  أن   ( ب )
 الدولة. 

أحكام (2) في  3الفصل    تنطبق  يخ   فقط  ب ص  تما  تم    قطعة   بطرق تصديرها    ثقافية 
بدء  غير مشروعة   الى  بعد  بالنسبة  االتفاقية  الطالبة  نفاذ هذه  الى  الدولة  أيضًا  الدولة وبالنسبة 

 المطالبة.  ُقد مت فيهاالتي 

االتفاقيةال   (3) هذه  األشكال  ،تضفي  من  شكل  على  ،بأي  مشروعًا  أي   طابعًا 
أو مستثناة بموجب نفاذ االتفاقية  حصلت قبل بدء    ،مهما كانت طبيعتها  ،ةتعامالت غير قانوني 

لدولة أو شخص آخر بالمطالبة    أي حق   من  حد  ( من هذه المادة، كما ال ت2( أو )1)َتين  الفقر 
االنتصاف سبل  إطار  المتوف    وفق  خارج  االتفاقيةرة  أجل    هذه  أو   قطعة  رد  من  مسروقة  ثقافية 

 . نفاذ هذه االتفاقيةقبل بدء بطرق غير مشروعة رة ُمصد   ةإعادة قطع

 

 نهائية  أحكام – 5الفصل 

 

 11المادة   

في اإلجتماع الختامي للمؤتمر الدبلوماسي    االتفاقيةُيفتح باب التوقيع على هذه   (1)
الثقافية المسروقة أو الُمصدرة   للقطعحول اإلعادة الدولية    ايونيدرو   إتفاقيةالخاص بإقرار مسودة  

مشروعة غير  مفتوحًا    بطرق  فيويبقى  الدول  جميع  قبل  من  حتى    للتوقيع  حزيران/    30روما 
 .1996يونيو  

من قبل الدول التي   الموافقةأو القبول أو  إلجراء التصديق    هذه االتفاقيةتخضع   (2)
 .عليها عت وق  

بدءًا من    اهعلي  عالتي لم توق    لدوللكل  ا  هذه االتفاقيةُيفتح باب االنضمام الى   (3)
 لتوقيع.باب ا  تاريخ فتح

المصادقة   (4) أو  تخضع  القبول  اإلنضمام إل  الموافقةأو  لهذا  رسمي    صك  يداع  أو 
 .جهة اإليداعلدى الغرض 

 

 



 12المادة 

تاريخ إيداع    الشهر السادس الذي يليفي اليوم األول من    هذه االتفاقية  يبدأ نفاذ  (1)
 أو اإلنضمام.  الموافقةأو القبول أو  للمصادقةالخامس الصك  

نفاذ  (2) االتفاقية  يبدأ  دولة  بالنسبة    ،هذه  كل  أو الى  االتفاقية  هذه  على  صادقت 
اليها   انضمت  أو  عليها  وافقت  أو  بها  إيداع  قبلت  أو    للمصادقةالخامس  الصك   بعد  القبول  أو 

 لمصادقة اصك   تاريخ إيداع  الشهر السادس الذي يلي  في اليوم األول من    ،أو اإلنضمام  الموافقة
 . الخاص بها أو اإلنضمام الموافقةأو القبول أو 

 

 13المادة 

ُملزمة    متعاقدةدولة  أي  ه  موجبعتبر بدولي تُ   صك  على أي    االتفاقية  هذه  رؤث  تال   (1)
الُملزَ   تدل  ، ما لم  االتفاقيةتنظ مها هذه  حول مسائل    أحكام معي نةيحتوي على  و قانونيًا   مة الدول 

 مخالف لذلك.  بإعالنبهكذا صك  

 المتعاقدةإتفاقات مع واحدة أو أكثر من الدول    توق عأن    متعاقدةألي دولة    يجوز (2)
هكذا اتفاق   أبرمت الدول التي  ترسل  ركة.  ت في عالقاتهما المش  هذه االتفاقيةبقصد تحسين تطبيق  

 . جهة اإليداعنه إلى  عنسخة  

منظ    متعاقدةلدول  جوز  ي (3) في  أعضاء  أو  اإلندماج  لإلمات  هي   هيئات قتصادي 
ستطب  إطار  في  ،  تعلنأن    إقليمية أنها  البعض،  بعضها  مع  لهذه عالقتها  الداخلية  القواعد  ق 
  نطاق توافق  يهذه االتفاقية التي    أحكامق ما بين هذه الدول  وبذلك لن تطب    الهيئات مات أو  المنظ  

 تلك القواعد.  نطاقمع  اتطبيقه

 

 14المادة 

أكثراإقليميت وحدتان    متعاقدةلدولة    ت إذا كان (1) أو  قانونية مختلفة    تطب ق  ن  أنظمة 
توقيع أو إيداع  الجاز لتلك الدولة، عند  ،  أو ال  التي تتناولها هذه االتفاقيةمسائل  ال  ما يخص    في

تسري هذه االتفاقية  أن  تعلن  ، أن  الخاص بها  التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام  صك  
أو أكثرعلى واحدة    ووحداتها اإلقليمية أعلى جميع   تعد ل  ،  منها فقط  ولها، في أي وقت، أن 

 . إعالنها بتقديم إعالن آخر



الوحدات ر جهة اإليداع بهذه اإلعالنات ويجب أن تبي ن اإلعالنات صراحًة  ُتخطَ  (2)
 . االتفاقية عليها تسري اإلقليمية التي 

وحدة إقليمية أو أكثر في دولة متعاقدة ولكن    علىكانت هذه اإلتفاقية سارية  إذا   (3)
 ة إلى:اإلشار  فإنهذه المادة، بموجب إعالن صادر وفقًا ل، اإلقليمية هاكل وحدات علىليس 

المادة    متعاقدةدولة    إقليم ( أ) تُفس    1في  أن  إلى يجب  ُتشير  أنها  على  ر 
 وحدة إقليمية في تلك الدولة؛  إقليم

الدولة   ( ب ) في  أخرى  مختصة  سلطة  أو  الدولة   المتعاقدةمحكمة  في  أو 
تُفس  الُمخاطبة   أن  سلطة  ر  يجب  أو  المحكمة  إلى  ُتشير  أنها  على 

  تلك الدولة؛مختصة أخرى في وحدة إقليمية في 

( يجب  1)8الثقافية في المادة    القطعةفيها    التي تتواجد   المتعاقدةالدولة   ( ت )
حيث   الدولة  تلك  في  اإلقليمية  الوحدة  إلى  ُتشير  أنها  على  ُتفسر  أن 

 الثقافية؛  القطعةتوجد 

( 3)8الثقافية في المادة    القطعةفيها    التي تتواجد   المتعاقدةقانون الدولة   ( ث )
ُتفس   أن  على  يجب  تلك  ر  في  اإلقليمية  الوحدة  قانون  إلى  ُتشير  أنها 

 الثقافية؛  القطعةالدولة حيث توجد 

المادة    متعاقدةدولة   (ج) ُتفس    9في  أن  إلى  يجب  ُتشير  أنها  وحدة ر على 
 إقليمية في تلك الدولة.

لم   (4) إعالن  متعاقدة دولة    تصدرإذا  الفقرة    أي  فإن    1بموجب  المادة،  هذه  من 
 الدولة. لتلكالوحدات اإلقليمية  تسري على جميع االتفاقية

 

 15المادة 

الصادرة  (1) اإلعالنات  االتفاقيةبموجب    تخضع  للتأكيد  وقت    هذه  عند  التوقيع 
 .الموافقةأو القبول أو التصديق 

 . جهة اإليداعرسميًا ر بها اإلعالنات كتابًة وُتخطَ وتأكيدات تصدر اإلعالنات  (2)



نافذاً   إعالن  يكون  (3) بدء    ما  مع  متزامن  االتفاقية  نفاذ بشكل  يتعل ق    هذه  ما  في 
المعني  ب اإليداع ة.  الدولة  جهة  الى  يرد  الذي  االعالن  أن  به    غير  رسمي  بدء  إخطار    نفاذ بعد 

 . جهة اإليداعتاريخ إيداعه لدى الشهر السادس الذي يلي في اليوم األول من  يكون نافذاً  االتفاقية

أل (4) دولة  يجوز  االتفاقيةبموجب    إعالناً   تصدري  وقت    هذه  أي  في  تسحبه  أن 
ُموج    بإخطار مكتوب  إلى  رسمي  و ه  اإليداع.  نافذًا  جهة  السحب  هذا  األول    فييكون  من اليوم 

 . اإلخطار إيداعتاريخ  الشهر السادس الذي يلي

 

 16المادة 

دولة    تعلن (1) عند  متعاقدةكل  أو  ،  أو    التصديقالتوقيع  القبول  أو    الموافقةأو 
ثقافيةبأن المطالبات ب   ،اإلنضمام متها  ثقافية    قطعإعادة    ات طلب  أو  رد  قطع  بموجب    ة مادولقد 

 بموجب واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية: يمكن عرضها عليها  8المادة 

 ؛علنةفي الدولة المُ  أخرى  مختصة سلطات محكمة أو الإلى  مباشرةً  -أ

دتهاعن طريق سلطة أو سلطات   -ب  الدولة إلستالم هذه المطالبات    تلك  حد 
  أخرى في مختصة  أو الطلبات ومن ثم إرسالها إلى المحاكم أو سلطات  

 الدولة؛  تلك

 .عن طريق قنوات دبلوماسية أو قنصلية -ت 
أخرى تتمت ع  المحاكم أو سلطات    بتحديد   متعاقدةأن تقوم كل دولة    يجوز أيضاً  (2)

 . 3و  2  الفصَلين أحكامبموجب أو إعادتها  ثقافية  قطع باالختصاص لتأمر برد  

في  من هذه المادة    2و   1  الفقرَتينبموجب    صدرت التي    اإلعالنات تعديل    يجوز  (3)
 جديد.  إعالنأي وقت بواسطة 

تؤث   (4) اإلتفاقات    3إلى    1الفقرات  أحكام  ر  ال  على  المادة  هذه  أو  المن  ثنائية 
بين الدول قد تتوف ر مسائل مدنية وتجارية إلى حول المساعدة القضائية بالنسبة  األطرافدة متعد  ال

 .المتعاقدة

 

 

 



 17المادة 

أو  صك  التصديق  تاريخ إيداع    تلي ستة أشهر    في موعد أقصاه،  متعاقدةكل دولة  تقوم  
لغات    ىحد إبمعلومات مكتوبة ببتزويد جهة اإليداع  ،  الخاص بها  نضماماإلأو    الموافقةقبول أو  ال

تحديث هذه المعلومات من  الثقافية. يتم    هاقطعم تصدير  التشريع الذي ُينظ    حولالرسمية    االتفاقية
 هو مالئم.  وقت آلخر كما

 

 18المادة 

 هذه االتفاقية بصريح العبارة. ح بها في  الُمصر  غير التحف ظات ظات ال ُيسمح بأي تحف  

 

 19المادة 

تنسحب من هذه االتفاقية (1) بدء يجوز ألي دولة طرف أن  تاريخ  بعد  ، في أي وقت 
 . جهة اإليداعلدى صك  لهذا الغرض إيداع من خالل الدولة، نفاذها بالنسبة الى تلك 

صك  تاريخ إيداع الشهر السادس الذي يلي  نافذًا في اليوم األول من    االنسحاب   يكون  (2)
صك  في  االنسحاب  نفاذ  بدء  فترة أطول ل  متى ُذكرت .  االنسحاب لدى جهة اإليداع 

ي نافذاً كون  االنسحاب،  إيداع  االنسحاب  بعد  االطول  الفترة  هذه  إنتهاء   الصك    عند 
 . جهة اإليداعلدى 

ذلك على مطالبة غم من  بالر   االتفاقية   هق هذ طب  تُ ،  بصرف النظر عن هذا االنسحاب  (3)
 . االنسحاب م قبل تاريخ نفاذ ثقافية ُمقد   قطعةأو طلب إعادة  برد  قطعة ثقافية

 

 20المادة 

ل  المعهد لرئيس    يجوز االدولي  )يونيتوحيد  الخاص  زمنية    ،(ارو د لقانون  فواصل  عند 
، أن يدعو إلى إجتماع لجنة خاصة  متعاقدةطلب خمس دول    نزواًل عند منتظمة، أو في أي وقت  
 . هذه االتفاقيةمن أجل مراجعة تطبيق  

 

 

 



 21المادة 

 . اإليطاليةجمهورية اللدى حكومة   هذه االتفاقيةودع  يجب أن ت (1)

 : اإليطاليةجمهورية العلى حكومة  (2)

وق    إعالم ( أ) التي  الدول  االتفاقيةعلى  عت  جميع  انضمت   هذه  أو 
 (: ارو د لقانون الخاص )يونيتوحيد االدولي ل  المعهد ورئيس  إليها

موافقة أو   قبول أو  أو  لصك  تصديقبكل توقيع أو إيداع جديد   •
 تاريخه؛ الى جانب إنضمام، 

 ؛ لهذه االتفاقيةوفقًا  إعالن صدركل ب •

 ؛ إعالنسحب أي ب •

 ؛هذه االتفاقية نفاذ بدء تاريخ  ب •

 ؛ 13اإلتفاقات الُمشار إليها في المادة ب •

أي  ب • من  إيداع  انسحاب  االتفاقيةصك   تاريخ  هذه  جانب  الى   ،
 نفاذه؛ بدء إيداعه وتاريخ  

األصل    إرسال ( ب ) طبق  االتفاقيةن  عنسخ  الدول   هذه  جميع  إلى 
الدول    ،عةالموق   جميع  رئيس    ،االتفاقيةإلى    المنضم ةوإلى  وإلى 

 (؛ارو د لقانون الخاص )يونيتوحيد االدولي ل المعهد 

 . اإليداعتأدية المهام األخرى المعتادة لجهات  ( ت )

 

م،   بذلك حسب األصول كلٌّ من  ن  و لن أدناه، المخو  و عن الموق  و ض المفو    قامإثباتًا لما تقد 
 . هذه االتفاقيةعلى  توقيع  بال، قبل حكومته

رت يونيو، سنة ألف وتسعمائة  حزيران/  ن من  يالرابع والعشر   اليومهذا  في روما، في    ُحر 
من    كل    يتساوى ين اإلنجليزية والفرنسية، حيث  باللغتَ   ،وخمسة وتسعون، في نسخة واحدة أصلية

 .في الحجي ةين النص  



 الملحق 
علم التشريح،  و المعادن  والنبات، ومن    حيوانمملكَتي الالنادرة من    والنماذج  المجموعات  ( أ)

 ؛الحفريات علم الهامة لصلتها ب قطعالو 
والتاريخ  ، والتاريخ الحربي  تاريخ العلوم والتكنولوجيا  بما فيهبالتاريخ،    المتعل قةالممتلكات   ( ب )

الهامة التي  ألحداث  ، وارين والعلماء والفنانينك  الوطنيين والمف  الزعماءحياة  و اإلجتماعي،  
 ؛مر ت بها البالد 

 رية؛ اإلكتشافات األثو ( القانونية وغير القانونية) اآلثار عن التنقيب  عمليات  نتاج ( ت )

 ؛ مبتورة أو من مواقع أثريةفنية أو تاريخية  القطع التي كانت تشك ل جزءًا من آثار ( ث )

 ؛ المحفورةاألختام و العمالت و النقوش كأكثر من مائة عام،  التي مضى عليهاثار اآل (ج)

 ؛ األشياء ذات القيمة اإلثنولوجية (ح)

 :ومنهافنية، الهمية األذات  الممتلكات  (خ)

، أيًا كانت المواد التي مصنوعة  ال  والرسوملوحات  الصور و ال (1 كليًا باليد 
رسمها   في  اسُتخدمت  أو  عليها  الصناعية    الرسوم)باستثناء  ُرسمت 

 (؛باليد  المزخرفة  والمصنوعات 

والمنحوتات  (2 في األصلية  التماثيل  اسُتخدمت  التي  المواد  كانت  أيًا   ،
 ؛ صنعها

 ؛ة على الحجرالصور األصلية المنقوشة أو المرسومة أو المطبوع (3

بات  (4  ؛ ، أيًا كانت المواد التي ُصنعت منهااألصليةالمجم عات أو المرك 

والوثائق    ، والكتب في المراحل األولى لفن  الطباعةالمطبوعة  المخطوطات النادرة والكتب   ( د )
ة أو  علميأو ال  فنية أو ال  تاريخيةمن الناحية الذات األهمية الخاصة )  والمطبوعات القديمة 

 منفردة أو في مجموعات؛  ، سواء كانت دبية، إلخ(األ

 ، منفردة أو في مجموعات؛والطوابع األميرية وما يماثلهاطوابع البريد  ( ذ )

 السينمائية؛ والفوتوغرافية و الصوتية بما فيها المحفوظات  ،المحفوظات  (ر)

 الموسيقية القديمة.  واآلالت  ،األثاث التي يزيد عمرها عن مائة عام قطع (ز)


