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-اآللياث الذوليت السرتداد اآلحار العراقيت املسروقت
)*(

- 

   حموذ حسي مخىد.            
 هذرس القاًىى الذويل العام

 والسياست/ جاهعت ًىروز القاًىىكليت 
 املستخلص

ٜعد َٛقٛع اؿُا١ٜ ايدٚي١ٝ يًرتاخ ايجكايف بػهٌ عاّ ٚاٯثاز بػهٌ خاف َٔ     
اجملتُع ايدٚيٞ ايعدٜد َٔ ا٫تؿاقٝات اييت ػطد اهلدف َٓٗا املٛاقٝع امل١ُٗ، يريو اٚدد 

يف محا١ٜ اٯثاز ٚاضرتدادٖا يف ساٍ تعسقٗا يًطسق١، ٚاملعسٚف إ اٯثاز ايعساق١ٝ قد 
 2003تعسقت يًعدٜد َٔ عًُٝات ايطسق١ ٚايٓٗب، ٚيعٌ َا طاٍ اٯثاز ايعساق١ٝ خ٬ٍ عاَٞ )

أضا٠ ايجكاؾ١ٝ اييت تعسقت هلا ٖرٙ اٯثاز، اشا٤ ( َٔ اعُاٍ ضسق١ تعرب عٔ سذِ امل2014ٚ 
ذيو ٜطع٢ ايعسام ٚبدعِ ٚاضٓاد َٔ اجملتُع ايدٚيٞ اىل محا١ٜ ٚ اضرتداد اثازٙ املطسٚق١ 
ٚاييت تعسض ايّٝٛ يف ايعدٜد َٔ املتاسـ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل، ٚقد متهٔ ايعسام َٔ 

ِ اضرتداع٘ ؿد ا٫ٕ ٚيعٌ ايطبب اضرتداع ايبعض َٔ تًو اٯثاز، ا٫ إ ايػايب َٓٗا مل ٜت
يف ذيو ٜعٛد اىل ايعدٜد َٔ املعٛقات، اُٖٗا قاعد٠ ايتكادّ اييت اخرت بٗا ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ 

اضرتداع  ٚاتؿاق١ٝ ،1970اييت تع٢ٓ عُا١ٜ ٚاضرتداد اٯثاز املطسٚق١ َٓٗا اتؿاق١ٝ عاّ 
، ؾك٬ً عٔ 1995يعاّ،  املُتًهات ايجكاؾ١ٝ املطسٚق١ اٚ املؿدز٠ بطسم غري َػسٚع١

اَتٓاع ايعدٜد َٔ ايدٍٚ عٔ ازداع اٯثاز املطسٚق١ عهِ قٛتٗا ْٚؿٛذٖا، ٫ٕ تًو اٯثاز 
 .ػهٌ َؿدزًا ًَُٗا يدخٌ تًو ايدٍٚت

ٚمٔ َٚٔ ادٌ ابساش دٗٛد اجملتُع ايدٚيٞ يف اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١،  
بٍٛ ؾك٬ً عٔ َٓع١ُ ا٫َِ املتشد٠ يف ٖرا ؾكد تطسقٓا اىل دٚز نٌ َٔ ايْٝٛطهٛ ٚاٱْرت

ايؿدد ٚقد ساٚيٓا َٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايدزاض١ تكدِٜ بعض ايتٛؾٝات اييت ميهٔ إ تطاِٖ يف 
 اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ اييت تعسقت يًطسق١.

 اضرتداد اٯثاز  -4ايرتاخ ايجكايف     -3اٯثاز    -2املتشـ ايٛطين     -1ايهًُات ايداي١ :  
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 Abstract 
The international protection of cultural heritage in general 

and antiquities in particular is considered an important 

subject. The international community devised several 

conventions that embody the protection and recovery of 

antiquities in case of exposure to theft. It is known that Iraqi 

antiquities had been subjected of theft and looting mainly 

during 2003-2014، which expresses the magnitude of 

cultural tragedy that these antiquities are exposed to. 

Supported by the international community، Iraq seeks to 

protect and recover his looted antiquities that are today 

shown in several museums worldwide. Iraq was able to 

recover some of them، yet the majority have not been 

recovered until now. This is probably due to a number of 

constraints، mainly prescription rule taken by the 

international conventions which is meant to protect and 

recover the stolen antiquities including 1970 and 1995 

conventions. In addition، several states refused to return the 

stolen antiquities because of their power and influence and 

as these antiquities form an important source of income for 

their States. 

To show the efforts of the international community in 

recovering stolen Iraqi antiquities، we broached the role of 

UNISCO، INTERPOL and United Nations organization as 

well. 

 In this study، we seek to provide some recommendations 

that can contribute to recover Iraqi antiquities that are 

exposed to theft 

1. National Museum 2. Archeology 3. Cultural heritage 4. 

Archeological restoration 
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 ت  ـقذهامل
ٖٚٞ اٜكًا عباز٠  ،ؿكازات ايػعٛبتطذٌٝ سٞ  عباز٠ عٔتٛؾـ اٯثاز باْٗا  

عٔ ضًط١ َٔ ايتازٜذ ا٫ْطاْٞ ايرٟ جيب إ ؼسف ايبػس١ٜ ع٢ً عدّ قطع اٚ ؾكد اٟ 
ات٘، ٚذيو ٫ٕ تكدِٜ اٚ عسض اٟ اثس خازز اطاز ب٦ٝت٘ ايطبٝع١ٝ اييت ٜٓتُٞ سًك١ َٔ سًك

ايٝٗا يف ا٫ؾٌ ٜٓتكـ نجريًا َٔ ق١ُٝ ذيو ا٫ثس ٜٚ٪دٟ يف نجري َٔ ا٫سٝإ اىل قسا٠٤ 
 خاط١٦ يًسَص ايرٟ ٜٛسٞ ب٘.

ٚػدز ا٫غاز٠ اىل اْ٘ ٚيف اٯ١ْٚ ا٫خري٠ اشدادت ايتذاز٠ غري املػسٚع١ باٯثاز،  
ٚتعسقت اثاز ايعدٜد َٔ ايدٍٚ اىل ايٓٗب ٚايطسق١، ٜٚأتٞ ايعسام ٚبطبب عدّ ا٫ضتكساز 
ايطٝاضٞ ٚغٝاب ا٫َٔ ٚا٫َإ ؾٝ٘، ٜأتٞ يف طًٝع١ ٖرٙ ايدٍٚ، سٝح بًؼ عدد ايكطع ا٫ثس١ٜ 

َسٚزًا بؿرت٠ ا٫ست٬ٍ ا٭َسٜهٞ  1990اييت تعسقت يًطسق١ يف ايعسام اعتبازًا َٔ عاّ )
ٝطس٠ تٓعِٝ داعؼ ا٫زٖابٞ ع٢ً ادصا٤ ٚاضع١ َٔ ا٫زاقٞ ايعساق١ٝ عػسات ٚاْتٗا٤ً بط

 .ٚا٫َسٜه١ٝ ا٫٫ف َٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ، ايػايب ا٫عِ َٓٗا ٜعسض ايّٝٛ يف املتاسـ ا٫ٚزب١ٝ،
دباز٠ ٫ضرتداد اثازٙ املطسٚق١  اشا٤ ذيو نإ ٫بد يًعسام إ ٜكّٛ ببرٍ دٍٗٛد 

تؿاقٝات اـاؾ١ باضرتداد اٯثاز ؾك٬ً عٔ ا٫ضتعا١ْ ٚذيو َٔ خ٬ٍ ا٫ضتعا١ْ با٫
 باملٓعُات ايدٚي١ٝ اؿه١َٝٛ ٚغري اؿه١َٝٛ يف ٖرا ايؿدد.

 : ١ُٖٝ َٛقٛع ايبشحأ

تتذ٢ً ا١ُٖٝ ايبشح يف نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ َٛقٛع اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١  
درٚزٙ يف ايتازٜذ، ْاٖٝو  ٖرٙ اٯثاز اييت تعد مبجاب١ ايػاٖد ع٢ً َد٣ عساق١ ايبًد ٚعُل

عٔ ايك١ُٝ ايطٝاس١ٝ ايعاي١ٝ هلرٙ اٯثاز )ع٢ً ؾسض ٚدٛدٖا يف َٛطٓٗا ا٫ؾًٞ( َٚا ٜٓتر 
خس يف ؼطني ايٛقع آعٓٗا َٔ اَٛاٍ طا١ً٥ تعٛد ع٢ً ايبًد مبٓاؾع مج١ ٚتطاِٖ بػهٌ اٚ ب

ع ا٫قتؿادٟ ي٘، نٌ ٖرٙ املطا٥ٌ تػهٌ ا١ُٖٝ قؿ٣ٛ تطتٛدب تٓاٍٚ ٖرا املٛقٛ
 بايبشح.

 : اغهاي١ٝ َٛقٛع ايبشح
 : اغهاي١ٝ َٛقٛع ايبشح سٍٛ َا ٜأتٞتدٚز  
ؾعٛب١ اثبات ًَه١ٝ اٯثاز املطسٚق١ يًعسام ٚذيو بطبب تعسض ايعدٜد َٔ ايطذ٬ت  

 .اىل ايطسق١ ٚايتًـ املتعُد اييت دْٚت ؾٝٗا ٖرٙ اٯثاز
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باضرتداد اٯثاز املطسٚق١    إ قاعد٠ ايتكادّ اييت تأخر بٗا ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ اـاؾ١
ايعسام َٔ  ( تػهٌ ٖٞ ا٫خس٣ اغهاي١ٝ ؼٍٛ دٕٚ مته1995ٔ( ٚاتؿاق١ٝ )1970اتؿاق١ٝ )

 اضرتداد ايعدٜد َٔ اثازٙ املطسٚق١، ا٫َس ايرٟ ٜطتٛدب َعاؾ١ ٖرٙ ا٫غهاي١ٝ.

ٚا٫غهاي١ٝ ا٫ِٖ اييت ٜؿسشٖا ٖرا املٛقٛع ٖٞ إ ا٫تؿاقٝات اييت تٗتِ عُا١ٜ 
( تككٞ بعدّ ضسٜاْٗا ع٢ً 1995اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١ ٚخاؾ١ اتؿاق١ٝ عاّ )ٚ

املاقٞ ؾك٬ً عٔ ْؿٗا ع٢ً ضسٜإ ا٫تؿاق١ٝ يف َٛاد١ٗ ايدٚي١ َٔ تازٜذ ايتؿدٜل عًٝٗا 
ٖٚرا ا٫َس عد ذات٘ ٜػهٌ عكب١ اَاّ دٗٛد ايعسام يف اضرتداد اثازٙ املطسٚق١، ٚذيو ٫ٕ 

ؾك٬ً ،1995تطٝع ا٫ضتٓاد اىل ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ يًُطايب١ باضرتداد اثازٙ قبٌ عاّ ايعسام ٫ ٜط
( ٫ٕ ايعسام ؾادم ع٢ً ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ عاّ 2014( ٚعاّ )2003عٔ اثازٙ اييت ضسقت عاَٞ)

2016. 

 : ؾسق١ٝ َٛقٛع ايبشح
تٓطًل ؾسق١ٝ ايبشح َٔ ْكط١ اضاض١ٝ َؿادٖا إ اؾٗٛد ايدٚي١ٝ املبرٚي١ يف  

اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١ قاؾس٠ ٚيٝطت مبطت٣ٛ ايطُٛح ٚذيو بطبب ٚدٛد  ضبٌٝ
ايعدٜد َٔ املعٛقات اييت تعرتض قا٫ٚت ا٫ضرتداد ايبعض َٓٗا قاْْٛٞ ٚايبعض ا٫خس، 
ٜؿسشٙ َٓطل ايك٠ٛ ٚايٓؿٛذ ايرٟ تتُتع ب٘ بعض ايدٍٚ اييت تتٛادد ؾٝٗا اٯثاز ايعساق١ٝ 

يف ضبٌٝ اضرتداد  قعـ اؾٗٛد ايدبًَٛاض١ٝ املبرٚي١ َٔ قبٌ ايعسام اقاؾ١ اىل املطسٚق١،
 .اثازٙ املطسٚق١

 : َٓٗذ١ٝ َٛقٛع ايبشح

اعتُدْا يف ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚايرٟ ٜعٍٛ ع٢ً ؼًٌٝ ايٓؿٛف  
ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ذات ايؿ١ً باضرتداد اٯثاز املطسٚق١ ٚذيو بكؿد تكُٝٗا ٚؼدٜد َا 

ا َٔ قؿٛز قاٚيني يف ْٗا١ٜ املطاف اقرتاح ايٓؿٛف اٚ ا٫ي١ٝ ايكا١ْْٝٛ اييت  ٜعرتٜٗ
 تتكُٔ عٓؿس ايؿعاي١ٝ يف اضرتداد تًو اٯثاز.

 : ْطام ايبشح
املعسٚف إ ا٫يٝات ايكا١ْْٝٛ ؿُا١ٜ اٯثاز ٚاضرتدادٖا َٛدٛد٠ ع٢ً املطت٣ٛ  

اَا ا٫يٝات  ٝات ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ يايداخًٞ ٚايدٚيٞ ٚمٔ يف ثٓاٜا ٖرا ايبشح ضٓهتؿٞ باٯ
 .ايكا١ْْٝٛ ايداخ١ًٝ ؾإْٗا ؽسز َٔ ْطام دزاضتٓا
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 ٖٝه١ًٝ َٛقٛع ايبشح: 

٘ ناؾ١ ؾكد ازتأٜٓا تكط١ُٝ ع٢ً بَٔ ادٌ ا٫ساط١ مبؿسدات ٖرا ايبشح َٔ دٛاْ 
َبشجني، سٝح ضٓتٓاٍٚ يف املبشح ا٫ٍٚ َؿّٗٛ اٯثاز ٚذيو َٔ خ٬ٍ ا٫غاز٠ اىل تعسٜـ 

يف املطًب ايجاْٞ،   ايجكايفاٯثاز يف املطًب ا٫ٍٚ ٚبٝإ اٚد٘ ا٫خت٬ف بٝٓٗا ٚبني ايرتاخ 
اَا املبشح ايجاْٞ ؾكد خؿؿٓاٙ يطسق١ اٯثاز ايعساق١ٝ ٚدٗٛد اجملتُع ايدٚيٞ يف 

َطًبني ا٫ٍٚ تٓاٚيٓا ؾٝ٘ ضسق١ اٯثاز  ع٢ًاضرتدادٖا، ٚقد قطُٓا ٖرا املبشح اٜكًا 
٪ٚي١ٝ ايٓامج١ عٓٗا، اَا املطًب ايجاْٞ ؾكد تطسقٓا ؾٝ٘ اىل دٗٛد اجملتُع ايعساق١ٝ ٚاملط

 .ايعساق١ٝ املطسٚق١ يف اضرتداد اٯثازايدٚيٞ 
 املبحج االول
 هفهىم اآلحار

إ ايبشح يف َؿّٗٛ اٯثاز ٜطتٛدب َٓا ايتطسم اىل تعسٜـ اٯثاز َٚٔ ثِ ايتُٝص  
ع٢ً َطًبني، سٝح خؿؿٓا املطًب ا٫ٍٚ بٝٓٗا ٚبني ايرتاخ، يريو قطُٓا ٖرا املبشح 

 يتعسٜـ اٯثاز، اَا املطًب ايجاْٞ ؾكد تطسقٓا ؾٝ٘ اىل اٚد٘ ايػب٘ ٚا٫خت٬ف بني اٯثاز
 : ٚايرتاخ ايجكايف ٚنُا ًٜٞ

 املطلب االول
 تعريف اآلحار

مث١ تعازٜـ عد٠ يٰثاز َٓٗا َا ٖٛ يػٟٛ ٚاخس اؾط٬سٞ، ؾك٬ً عٔ ايتعازٜـ  
ؾعٝد ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ ٚايدٚي١ٝ ٚعًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا املطًب ع٢ً ؾسعني،  اييت ٚزدت ع٢ً

ضٓتٓاٍٚ يف ا٫ٍٚ َٓٗا تعسٜـ اٯثاز ع٢ً املطت٣ٛ ايًػٟٛ ٚا٫ؾط٬سٞ اَا ايؿسع ايجاْٞ 
  :ٚنُا ًٜٞ ؾطٓتطسم َٔ خ٬ي٘ اىل ايتعسٜـ ايتػسٜعٞ ٚا٫تؿاقٞ )ايدٚيٞ( يٰثاز
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 الفرع االول
 واالصطالحي لآلحارالتعريف اللغىي 

 :يف ايًػ١ : تعسٜـ اٯثازا٫ًٚ
ٍٕ كتًؿ١ ٖٚٞ  :(1)اٯثاز يف ايًػ١ ٖٛ مجع ن١ًُ اثس ٜٚدٚز َديٛهلا سٍٛ ازبع١ َعا

 تتبع ايػ٤ٞ اٟ ايطري خًؿ١ اٚ بعدٙ . -1

 تسى ع١َ٬ ٜعسف َٔ خ٬هلا ايػ٤ٞ. -2

 املهس١َ اٚ ا٭ثس٠ اٟ ايػ٤ٞ امل٪ثس اٚ املؿكٌ اٚ ايػ٤ٞ ايرٟ ٜرنس . -3

 َا بك٢ َٔ ايػ٤ٞ اٚ زمس١ اٚ َا تسن٘ ا٫قدَٕٛ . -4

ٜٚبدٚ إ املع٢ٓ ايسابع ٖٛ ا٫نجس اْطذاًَا َع املع٢ٓ املكؿٛد َٔ اٯثاز يف اطاز  
 .(2))دزاضتٓا( نُا اْ٘ ٜتؿل َع املديٍٛ ايرٟ اٚزدٙ عًُا٤ عًِ اٯثاز

 : تعسٜـ اٯثاز يف ا٫ؾط٬ح : ثاًْٝا
ف ايبعض اٯثاز بأْٗا نٌ عٌُ ؾين ميجٌ ق١ُٝ ع٢ً املطت٣ٛ ا٫ؾط٬سٞ ؾكد عس

 .(3)تازخي١ٝ أًٜا ناْت اُٖٝتٗا، ٚضٛا٤ تعًل ا٫َس بعكاز اّ َٓكٍٛ 
ٚعسف ايبعض ا٫خس ا٫ثس بكٛي٘ )يٝظ فسد قطع١ سذس اٚ قطع١ ؾ١ٝٓ اٚ ْكػًا  

٢ ًًَْٛا يهٓ٘ زاٚ يًتازٜذ باعتبازٙ َعٗسًا َٔ َعاٖس اؿكازات املدتًؿ١ اييت قاَت عً
 .(4)ازض ايٛطٔ اٚ ناْت ي٘ ؾ٬ت تازخي١ٝ ب٘(

                          

، دار الدعوة، 1، ط2ابراىيم مصطفى واحمد حسن الزيات، المعجم الوسيط، ج (2)
 .2011ص ،2999اسطنبول، 

المنشأ الذي لو قيمة اثارية او معمارية وتاريخية خاصة عرف عمماء االثار االثر بأنو ) (1)
ينظر د. يحيى ياسين سعود، الممتمكات الثقافية العراقية  (وعمره اكثر من مائة عام

( العدد 1ووسائل حمايتيا واستردادىا دوليًا، مجمة الحقوق، جامعة المستنصرية، المجمد )
 .222ص ،1022( 25)

د. محمد سمير محمد ذكي ابو طو، الحماية الجنائية لؤلثار، دراسة تأصيمية تطبيقية  (3)
 . 25 -21ص  ،1021مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة، 

كمية  ،سميمان محمد سميمان، الحماية الجنائية لمموروث الحضاري، رسالة ماجستير (1)
 .12، ص 1021الحقوق، جامعة المنصورة، 



 اآلليات الدولية السترداد اآلثار العراقية المسروقة
 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

238 

نُا عسف ا٫ثس )بأْ٘ نٌ غ٤ٞ ذٟ ق١ُٝ تازخي١ٝ اٚ ع١ًُٝ اٚ اٟ ق١ُٝ َٔ ايكِٝ،  
ٜٚهٕٛ يًدٚي١ َؿًش١ ق١َٝٛ يف سٝاشت٘ اٚ سؿع٘ َٔ ْكط١ اعتبازٙ َا٫ً عاًَا ٫ جيٛش 

ٍ ٚؾا٤ً ٭ٟ دٜٔ اٚ زٖٔ ايتؿسف ب٘ اٚ متًه٘ بايتكادّ اٚ اؿذص عًٝ٘ بأٟ غهٌ َٔ ا٫غها
 (1)اٚ اٟ سل َٔ سكٛم ا٫زتؿام(

ٚمت تعسٜؿ٘ اٜكًا بأْ٘: َا خًؿت٘ اؿكازات ايكدمي١ َٔ تسى َهتٛب ٚغري َهتٛب  
  .(2)نا٭ٖساَات ٚاملعابد ٚأٚزام ايربدٟ ٚايًٛسات اؾٓا٥ص١ٜ ٚايتٛابٝت .... اخل

 الفرع الخاًي
 التعريف التشريعي واالتفاقي لآلحار

 : تعسٜـ اٯثاز يف ايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ :  ا٫ًٚ
اىل داْب ايتعسٜـ ايًػٟٛ ٚا٫ؾط٬سٞ يٰثاز مت تعسٜؿٗا مبٛدب ايتػسٜعات  

ايٛط١ٝٓ ٚا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ اٜكًا ٚقدز تعًل ا٫َس بايتػسٜعات ايٛط١ٝٓ ؾكد عسف َػسعٓا 
( 2002( يط١ٓ )55اؿايٞ زقِ )/ ضابعًا( َٔ قإْٛ اٯثاز ٚايرتاخ 4يف املاد٠  ) ايعساقٞ اٯثاز

بأْٗا )ا٫َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ اييت بٓاٖا اٚ ؾٓعٗا اٚ متٗا اٚ نتبٗا اٚ زمسٗا اٚ 
عاّ، ٚنريو اهلٝانٌ ايبػس١ٜ اٚ اؿٝٛا١ْٝ اٚ  200ؾٛزٖا ا٫ْطإ ٫ٚ ٜكٌ عُسٖا عٔ 

 ايٓبات١ٝ(.
ام اٯثاز َٔ ْاسٝتني ٚايٛاقح َٔ ٖرا ايتعسٜـ إ املػسع ايعساقٞ قد سدد ْط 

ا٭ٚىل َاد١ٜ ٚايجا١ْٝ ش١َٝٓ، ؾُٔ ايٓاس١ٝ ا٫ٚىل )ايكابط املادٟ( لد إ املػسع ايعساقٞ 
قد ضاز ع٢ً ايٓٗر ايرٟ ضازت عًٝ٘ غايب١ٝ ايتػسٜعات ايعسب١ٝ ٚايػسب١ٝ، سٝح إ ا٫ػاٙ 

يٓتاز ا٫ْطاْٞ ايطا٥د يد٣ اغًب ٖرٙ ايتػسٜعات اْٗا ٫ تكؿس ْطام اٯثاز املادٟ ع٢ً ا

                          

د. حسن سعد سند، د. معمر رتيب محمد عبد الحافظ، حماية واسترداد االثار المصرية  (2)
، دار الكتب (في ضوء المعاىدات الدولية )خطوة نحو االمام السترداد االثار المصرية

 . 33، ص 1021القانونية، مصر، 
انونية مقارنة، د. محمد سمير، حماية االثار والفنون في الشريعة االسبلمية دراسة فقيية ق (1)

 .13، ص 1023دار النيضة العربية، القاىرة، 
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ؾشطب بٌ تٛضع َٔ ٖرا ايٓطام نٞ ٜػٌُ اىل داْب ا٫غٝا٤ املاد١ٜ اييت ؾٓعٗا اٚ غٝدٖا 
 .(1)ا٫ْطإ بكاٜا ايط٫٬ت ايبػس١ٜ ٚاؿٝٛا١ْٝ ٚايٓبات١ٝ

ٖٚٛ بريو ٜهٕٛ قد ضًو ْٗذًا َػاٜسًا يًٓٗر ايرٟ نإ قد ضًه٘ يف قإْٛ اٯثاز  
ايرٟ سؿس ؾٝ٘ املػسع ايٓطام املادٟ يٰثاز بايٓتاز ( 1936ٚ( يط١ٓ )59املًػٞ  زقِ )

ا٫ْطاْٞ ٖٚرا َا ميهٔ اضتد٬ؾ٘ َٔ ايتعسٜـ ايرٟ اٚزدٙ املػسع يف ذيو ايكإْٛ يٰثاز، 
ٚايرٟ دا٤ ؾٝ٘ ))ا٫َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ اييت بٓاٖا اٚ ؾٓعٗا اٚ اْتذٗا اٚ متٗا اٚ 

 .(2)نإ عُسٖا َا٥يت ض١ٓ اٚ ٜصٜد(( نتبٗا اٚ زمسٗا اٚ ؾٛزٖا ا٫ْطإ اذا
اَا بايٓطب١ يًٓاس١ٝ ايص١َٝٓ )ايكابط ايصَين( ؾ٬ بد َٔ ا٫غاز٠ اىل إ ايتػسٜعات  

 :(3)يف اطاز َعاؾتٗا هلرا املٛقٛع اْكطُت اىل اػاٖني 
سٝح ميتٓع اؾشاب ٖرا ا٫ػاٙ عٔ ؼدٜد ؾرت٠ ش١َٝٓ ٜػرتط َسزٖا ع٢ً  :ا٫ػاٙ ا٫ٍٚ

ادٟ ٭ط٬م ٚؾـ ا٫ثس عًٝ٘، ٚااما ٜكّٛ املػسع بتشدٜد ا٫غٝا٤ اييت تعد اثازًا ايػ٤ٞ امل
 ع٢ً اضاع ادزادٗا يف قٛا٥ِ خاؾ١ تعد هلرا ايػسض .

ٜعتُد اؾشاب ٖرا ا٫ػاٙ ع٢ً عٓؿس ايصَٔ، سٝح اْ٘ ٜػرتط َسٚز ايؿرت٠  :ا٫ػاٙ ايجاْٞ
 .ٌٝ اٯثازاملادٟ يهٞ ٜهٕٛ َٔ قب اييت سددٖا ايكإْٛ ع٢ً ايػٞ

ٚبايسدٛع اىل قإْٛ اٯثاز ايعساقٞ اؿايٞ لد املػسع ايعساقٞ قد تب٢ٓ ا٫ػاٙ  
( ض١ٓ ع٢ً ايػٞ املادٟ ٱَهإ ٚؾؿ٘ 200( َسٚز )4/7ايجاْٞ سٝح اْ٘ ٜػرتط يف املاد٠ )

 با٭ثس .
ٚػدز ا٫غاز٠ يف ٖرا ايؿدد اىل إ قإْٛ اٯثاز ايعساقٞ املًػٞ ٚإ نإ قد  

( ض١ٓ ع٢ً ايػٞ ٱَهإ اعتبازٙ َٔ قبٌٝ اٯثاز، ا٫ اْ٘ دا٤ 200ب َسٚز )اضتٛد
باضتجٓا٤، سٝح اداش يدا٥س٠ اٯثاز ٚايرتاخ إ تعترب ا٫َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ اييت ٜكٌ 

( اثازًا اذا زأت إ املؿًش١ ايعا١َ تكتكٞ احملاؾع١ عًٝٗا بطبب قُٝتٗا 200عُسٖا عٔ )
                          

دراسة جريمة سرقة االثار والتراث ) انس محمود الجبوري، دلشاد عبدالرحمن يوسف، (2)
(، مجمة 1001( لسنة )55تحميمية في ضوء احكام قانون االثار والتراث العراقي رقم )

 .212ص ،1020( 5( العدد )1مد )انية، المججامعة تكريت لمعموم القانونية واالنس
 (.2933( لسنة )59/ ه/ من قانون االثار العراقي الممغي رقم )2المادة ) (1)
فراس ياوز عبدالقادر، الحماية الجنائية لؤلثار، رسالة ماجستير، كمية القانون، جامعة  (3)

 .55 -51ص ،2999بغداد، 
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١َٝٛ اٚ ايد١ٜٝٓ اٚ ايؿ١ٝٓ ع٢ً إ ٜتِ ذيو بكساز َٔ ايٛشٜس ٜٚٓػس يف اؾسٜد٠ ايتازخي١ٝ اٚ ايك
    .(1)ايسمس١ٝ

اٯثاز  1981ٚع٢ً املطت٣ٛ ايعسبٞ، عسف ايكإْٛ ايعسبٞ املٛسد يٰثاز يط١ٓ  
بٓؿ٘ ع٢ً ))ٜعترب اثسًا اٟ غ٤ٞ خًكت٘ اؿكازات ايكدمي١ اٚ تسنت٘ ا٫دٝاٍ ايطابك١ مما 

عجس عًٝ٘ ضٛا٤ انإ عكازًا اّ َٓك٫ًٛ ٜتؿٌ بايؿٕٓٛ اٚ ايعًّٛ اٚ اٯداب اٚ ٜهػـ عٓ٘ اٚ ٜ
ا٫خ٬م اٚ ايعكا٥د اٚ اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ اٚ ا٫سداخ ايعا١َ ٚغريٖا مما ٜسدع تازخي٘ اىل َا١٥ 

 .ت٢ ناْت ي٘ ق١ُٝ ؾ١ٝٓ اٚ تازخي١ٝض١ٓ َكت َ
ب ؾ١ٝٓ اٚ تازخي١ٝ اٟ ٚجيٛش يًطًطات ايكا١ُ٥ ع٢ً محا١ٜ اٯثاز إ تعترب ٭ضبا 

عكاز اٚ َٓكٍٛ  اثسًا بؿسف ايٓعس عٔ تازخي٘، ٚتعترب َٔ اٯثاز ذات ايػإٔ ايٛثا٥ل 
ٚاحملؿٛظات، نُا تعترب بكاٜا ايط٫٬ت ايبػس١ٜ ٚاؿٝٛا١ْٝ ٚايٓبات١ٝ َٔ اٯثاز اييت جيب 

 .(2)احملاؾع١ عًٝٗا ٚمحاٜتٗا غأْٗا غإٔ اٯثاز ا٫خس٣((
َٔ ٖرا ايتعسٜـ ٖٛ اْ٘ ٚضع َٔ ْطام ايتعسٜـ ؾًِ جيعٌ  َٚا ميهٔ اضتٓتاد٘ 

ٚؾـ اٯثاز قاؾسًا ع٢ً ا٫غٝا٤ املاد١ٜ ؾكط ٚااما ادخٌ قُٔ ْطام ايتعسٜـ ا٫َٛز 
 املع١ٜٛٓ اٜكًا َجٌ اٯداب ٚا٫خ٬م ... اخل .

َٚٔ ْاس١ٝ اخس٣ ؾإٔ ايتعسٜـ قد اٚزد اضتجٓا٤ ع٢ً َعٝاز ايصَٔ سٝح اداش  
َٔ قبٌٝ اٯثاز بػض ايٓعس عٔ املد٠ ايص١َٝٓ اييت َست عًٝ٘ اذا نإ يريو اعتباز ايػ٤ٞ 

  ايػ٤ٞ ق١ُٝ ؾ١ٝٓ اٚ اثس١ٜ ٚؾل ٚد١ٗ ْعس ايطًطات ايكا١ُ٥ ع٢ً محا١ٜ اٯثاز .
 : تعسٜـ اٯثاز ع٢ً ايؿعٝد ا٫تؿاقٞ )ايدٚيٞ(ثاًْٝا

ت ايدٚي١ٝ يٰثاز ع٢ً ايؿعٝد )ا٫تؿاقٞ( ايدٚيٞ، مث١ عد٠ تعازٜـ اٚزدتٗا ا٫تؿاقٝا 
اٯثاز بأْٗا  1970ؾكد عسؾت اتؿاق١ٝ ايْٝٛطهٛ ؿُا١ٜ ايرتاخ ايعاملٞ ايجكايف ٚايطبٝعٞ يعاّ 

))ا٫عُاٍ املعُاز١ٜ ٚاعُاٍ ايٓشت ٚايتؿٜٛس ع٢ً ا٫ٚاْٞ ٚايعٓاؾس اٚ ايتهٜٛٔ ذات ايؿؿ١ 
اضتجٓا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ا٫ثس١ٜ ٚايٓكٛؽ ٚايهٗٛف ٚفُٛع١ املعامل اييت هلا مجٝعًا ق١ُٝ عاي١ٝ 

 .(3)ْعس ايتازٜذ اٚ ايؿٔ اٚ ايعًِ((

                          

 (.2933( لسنة ) 59مغي رقم ) ( من قانون االثار العراقي الم1/2ينظر المادة ) (2)
 .2992من الباب االول من القانون العربي الموحد لؤلثار لسنة  (المادة ) الثالثة (1)
 .2910من اتفاقية اليونسكو لعام  (المادة ) االولى (3)
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( 1954ٚعسؾت اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ ؿُا١ٜ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ يف ساٍ ْصاع َطًح يعاّ ) 
/أ( اٯثاز بأْٗا )املُتًهات املٓكٛي١ اٚ ايجابت١ ذات ا١ُٖٝ٫ ايهرب٣ يرتاخ 1يف املاد٠ )

١ َٓٗا اٚ ايتازخي١ٝ ايد١ٜٝٓ َٓٗا اٚ ايد١ْٜٛٝ ايػعٛب ايجكايف ناملباْٞ املعُاز١ٜ اٚ ايؿٓٝ
ٚا٫َانٔ ا٫ثس١ٜ ٚفُٛعات املباْٞ اييت تهتطب بتذُعٗا ق١ُٝ تازخي١ٝ اٚ ؾ١ٝٓ ٚايتشـ 
ايؿ١ٝٓ ٚاملدطٛطات ٚايهتب ٚغريٖا َٔ ا٫غٝا٤ ا٫خس٣ ذات ايك١ُٝ ايؿ١ٝٓ ٚايتازخي١ٝ 

ا١َ ٚاحملؿٛظات َٚٓطٛخات ٚا٫ثس١ٜ، ٚنريو اجملُٛعات ايع١ًُٝ ٚفُٛعات ايهتب اهل
 ايهتب ايطابل ذنسٖا(. 

َٔ خ٬ٍ َا تكدّ ميهٔ تعسٜـ اٯثاز ع٢ً اْٗا ))نٌ َا خًؿت٘ اؿكازات   
ضٛا٤ اناْت َٓكٛي١ اّ غري َٓكٛي١ ؾك٬ً عٔ بكاٜا  ،ا٫ْطا١ْٝ    َٔ قطع اثس١ٜ اٚ ؾ١ٝٓ َاد١ٜ

 دٍٚ اؿؿاظ عًٝٗا((.ايط٫٬ت اؿٝٛا١ْٝ ٚايٓبات١ٝ ٚتكتكٞ املؿًش١ ايعا١َ يً
ٚمٔ اذ ْٛزد ٖرا ايتعسٜـ يٰثاز ؾإْٓا ٫ ْٛزد َعٝازًا شًَٓٝا ْػرتط َسٚزٙ ع٢ً  

ايػٞ ٫عتبازٙ َٔ قبٌٝ اٯثاز، ٫ٕ َجٌ ٖرا املعٝاز ًٜػٞ اسك١ٝ ا٫دٝاٍ املكب١ً يف اقؿا٤ 
ا ا٫دٝاٍ ٚؾـ ا٫ثس ع٢ً ابداعاتٗا ؾُا ٖٛ ساقس ا٫ٕ ضٝهٕٛ اثسًا يف املطتكبٌ ٚضتدزضٗ

 ايكاد١َ عرب عًِ اٯثاز .
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 املطلب الخاًي
 اوجه الشبت واالختالف بني اآلحار والرتاث الخقايف

ٜجاز يف نجري َٔ ا٫سٝإ ْٛع َٔ ايًبظ ٚاـًط بني اٯثاز ٚغريٖا َٔ املؿطًشات  
، (3)ب ايترناز١ٜٚايٓؿ ،(2)ٚايًكط١،(1)َٚٔ اِٖ تًو املؿطًشات )ايهٓص ا٫خس٣ ايكسٜب١ َٓٗا،

ٚايرتاخ ازتأٜٓا يف ٖرا املطًب ايتطسم اىل اد٘  (4)ٚايرتاخ( ٚمٔ ٚيًتكازب ايهبري بني اٯثاز

                          

منقول اضاعو حائزه والتقطو اخر سواء بنية اعادتو الى ) يمكن تعريف المقطة بأنيا (2)
لممزيد حول تعريف المقطة، ينظر د. ضحى سعيد النعمان و انعام  (مكومالكو او بنية تم

، مجمة جامعة تكريت لمعموم القانونية (دراسة مقارنةقطة )جبار عموان، احكام الم
 .239،ص 1020(، 1( السنة )9والسياسية، العدد )

اجل تعرف النصب التذكارية بأنيا عبارة عن ابداع نحتي او معماري نحتي مشاد من  (1)
تمثيل تأتي النصب التذكارية تشخيصية ) التذكير بشخصية او حدث تاريخي وغالبًا ما

لشخصية معينة او مجموعة من الشخصيات او عمى ىيئة عمود او مسمة، او عمى 
. لممزيد تيا الطبيعة ووضعت في مكان مقصودىيئة بناء او تمو مصطنعة او صخرة نحت
. احمد االحمد، النصب التذكارية ومكانتيا في حول تعريف النصب التذكارية ينظر، د

(، 2( العدد )12حضارة الشعوب، مجمة جامعة دمشق لمعموم اليندسية، المجمد )
 .321، ص 1005

كل ما اودعو االنسان في باطن االرض سواء اكان نقودًا ام سبائك 0يعرف الكنز بأنو  (3)
عمي خفيف، الممكية في الشريعة  وىو ال يعتبر جزءًا من االرض التي دفن فييا . ينظر،

االسبلمية مع المقارنة بالشرائع الوضعية، رسالة ماجستير، معيد البحوث الدراسات 
 .19ص  ،2933العربية، القاىرة، 

( الكنز، المقطة، والنصب التذكاريةان ىناك فرق بين االثار وكل من )تجدر االشارة الى  (1)
 :وكما يمي

 كل من الكنوز واالثار من حيث ان لكل منيما قيمة مادية عالية، االثار والكنز : تتشابو -2
: فمصدر الكنز يكون دائمًا االنسان، اما االثار فقد اال انيما يختمفان من عدة وجوه

كما ان  الكنوز دائمًا تكون منقولة، اما االثار فقد  تكون من صنع االنسان او الطبيعة،
عن ذلك فإن االثار تخضع لمعيار زمني في تكون منقولة وقد تكون عقارات، فضبًل 

  .=حين ان الكنوز ال تخضع ليذا المعيار
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ايػب١ ٚا٫خت٬ف بُٝٓٗا، اىل اْ٘ ٚقبٌ ايدخٍٛ يف تؿاؾٌٝ اٚد٘ ايػب١ ٚا٫خت٬ف ضٓػري 
 :ا ٖرا املطًب ع٢ً ؾسعني ٚنُا ًٜٞاىل تعسٜـ ايرتاخ ايجكايف يريو قطُٓ

 رع االولالف
 تعريف الرتاث الخقايف

 .(1)ٜعسف ايرتاخ يػ١ بأْ٘ : َا خيًؿ٘ املٝت يٛزثت٘ ٚايتا٤ ؾٝ٘ بدٍ ايٛاٚ  
اَا ع٢ً َطت٣ٛ ايؿك٘ ؾإٔ َؿطًح ايرتاخ ذٚ َديٍٛ ٚاضع ددًا ؾٗٛ ٜعطٞ بعدًا  

ٞ يًٓتاز ا٫ْطاْٞ ذٟ ايطابع ايؿين اٚ ا٫دبٞ اٚ ايعًُٞ اٚ ايتازخيٞ اٚ ايدٜين يف املاق
ٚاؿاقس، نُا اْ٘ ٫ خيكع يؿرت٠ ش١َٝٓ قدد٠ نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓطب١ يٰثاز، ؾايرتاخ اذًا 
ٜعرب عٔ ايعادات ٚايتكايٝد ٚاملُازضات ٚا٫عُاٍ اييت تطٛد يف بًد َٔ بًدإ ايعامل ٚميٝصٙ 

 .(2)يف ذات ايٛقت عٔ بك١ٝ ايبًدإ

                                                             

االثار والمقطة : تتشابو االثار مع المقطة من ان كبلىما يتمتع بقيمة مادية ومعنوية  -1=
استوجبت الحماية الجزائية، اما اوجو االختبلف فتتمثل في ان االثار قد تكون منقولة او 

مقطة فيي دائمًا تكون منقولة، كما ان االثار دائمًا تكون من االموال عقارية، اما ال
 .موال الخاصةالعامة لمدولة، اما المقطة فيي من اال

االثار والنصب التذكارية : تتشابو االثار والنصب التذكارية من حيث ان لكمييما قيمة  -3
، اما نقاط االختبلف معنوية ترتبط بما جرى في الدولة من احداث سابقة توثق تاريخيا

فتتمثل في عدة نقاط ، فاآلثار يشترط ان تمر عمييا فترة زمنية يحددىا القانون، في حين 
النصب التذكارية قد تكون حديثة العيد، كما ان مناط الحماية في االثار ىي الصفة 

ية، االثرية التي تتمتع بيا، اما مناط الحماية في النصب التذكارية فيي دالالتيا الرمز 
ضمن قوانين خاصة، اما الحماية  أن الحماية المقررة لآلثار مدرجةفضبًل عما تقدم ف

المقررة لمنصب التذكارية فيي مدرجة ضمن نصوص قانون العقوبات . ينظر، سميمان 
عباس العبداهلل، الحماية الجزائية لآلثار في التشريعات العربية، دراسة مقارنة، اطروحة 

 وما بعدىا . 10، ص 1025، جامعة حمب، دكتوراه، كمية الحوق
ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور االفريقي المصري، لسان العرب،  (2)

 .290ص  ،1005( دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت، 25، المجمد ) 1ط
 .11-13انس محمود الجبوري، دلشاد عبدالرحمن يوسف، مصدر سابق، ص  (1)
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( يط١ٓ 59اقٞ زقِ )عسف قإْٛ اٯثاز ٚايرتاخ ايعس ٚع٢ً َطت٣ٛ ايتػسٜع، 
( باْٗا ))ا٫َٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ اييت 4/8( ايرتاخ )املٛاد ايرتاث١ٝ( يف املاد٠ )2002)

( ٦َيت ض١ٓ ٚهلا ق١ُٝ تازخي١ٝ اٚ ٚط١ٝٓ اٚ ق١َٝٛ اٚ د١ٜٝٓ اٚ ؾ١ٝٓ، 200ٜكٌ عُسٖا عٔ )
 ٜعًٔ عٓٗا بكساز َٔ ايٛشٜس((.

املُتًهات ايجكاؾ١ٝ ع٢ً اْٗا تًو  1980عاّ  ٚدٚيًٝا عسف َ٪متس ايْٝٛطهٛ املٓعكد 
اييت تهٕٛ تعبريًا عٔ ا٫بداع ايبػسٟ اٚ عٔ تطٛز ايطبٝع١ ٚاييت تهٕٛ هلا ق١ُٝ اثس١ٜ اٚ 

 .(1)تازخي١ٝ اٚ ؾ١ٝٓ اٚ ع١ًُٝ اٚ تك١ٝٓ
 : ٟ ًَُٛع ٚاخس غري ًَُٛع ٚنُا ًٜٞٚػدز ا٫غاز٠ اىل إ ايرتاخ ٜكطِ اىل تساخ َاد 

ٜٚتُجٌ ؾُٝا خًؿ٘ ا٫دداد ؾك٬ً عُا خًكت٘ ايطبٝع١ َٔ  :خ املادٟ املًُٛعا٫ٚ : ايرتا
 .(2)ايتػه٬ٝت اؾٝٛيٛد١ٝ ٚاملٛاقع ايطبٝع١ٝ

ٖٚرا ٜعين إ ايرتاخ املادٟ املًُٛع ٜكِ ْٛعني اٚهلُا ايرتاخ ايطبٝعٞ ٚايرٟ  
بكٛهلا  1972ٞ يعاّ عسؾت٘ املاد٠ )ايجا١ْٝ( َٔ اتؿاق١ٝ بازٜظ ؿُا١ٜ ايرتاخ ايجكايف ٚايطبٝع

 ))ٜعين ايرتاخ ايطبٝعٞ ٭غساض ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ :
املعامل ايطبٝع١ٝ املتأيؿ١ َٔ ايتػه٬ٝت ايؿٝصٜا١ٝ٥ اٚ ايبٝٛيٛد١ٝ اٚ َٔ فُٛعات ٖرٙ  -

 ايتػه٬ٝت اييت هلا ق١ُٝ عامل١ٝ اضتجٓا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ايٓعس اؾُاي١ٝ اٚ ايؿ١ٝٓ .

ٚاملٓاطل احملدد٠ بدق١ َ٪يؿ١ ملٛاطٔ ا٫دٓاع ايتػه٬ٝت اؾٝٛيٛد١ٝ ايؿٝصٚغساؾ١ٝ  -
اؿٝٛا١ْٝ اٚ ايٓبات١ٝ املٗدد٠ اييت هلا ق١ُٝ عامل١ٝ اضتجٓا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايعًِ اٚ 

 احملاؾع١ ع٢ً ايجسٚات.

املٓاطل ايطبٝع١ٝ ٚاملٓاطل ايطبٝع١ٝ احملدد٠ بدق١ ٚاييت هلا ق١ُٝ عامل١ٝ طبٝع١ٝ  -
 حملاؾع١ ع٢ً ايجسٚات اٚ اؾُاٍ ايطبٝعٞ((.اضتجٓا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ْعس ايعًِ اٚ ا

                          

 (لؤلثارلى الندوة العممية )حمد، عودة االثار الى اوطانيا، بحث مقدم اد. عباس سيد ا (2)
 (،1001لعربية السعودية، الرياض )المنعقدة من قبل وكالة االثار والمتاحف، المممكة ا

 23ص
 : مقال متاح عمى الموقع التالي عمي عفيفي عمي غازي، التراث المادي والتراث المعنوي، (1)

http://www.alhayat.com/article/653392/   
 . 1029/ 15/22يخ زيارة الموقع : تار      

http://www.alhayat.com/article/653392/
http://www.alhayat.com/article/653392/
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اَا ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ايرتاخ املادٟ املًُٛع ؾٗٛ ايرتاخ ايجكايف ٚايرٟ ٜػٌُ اىل  
داْب اٯثاز فُٛعات املباْٞ املٓعصي١ اٚ املٓؿؿ١ً اييت ؼع٢ بطبب عُازتٗا اٚ تٓاضكٗا 

١ ْعس ايتازٜذ اٚ ايؿٔ اٚ ايعًِ، اٚ اْدَادٗا يف َٓعس طبٝعٞ بك١ُٝ عامل١ٝ اضتجٓا١ٝ٥ َٔ ٚدٗ
ؾك٬ً عٔ اعُاٍ ا٫ْطإ اٚ ا٫عُاٍ املػرتن١ بني ا٫ْطإ ٚايطبٝع١ ٚاييت هلا ق١ُٝ 

 .(1)اضتجٓا١ٝ٥ َٔ ٚد١ٗ ايٓعس ايتازخي١ٝ اٚ اؾُاي١ٝ اٚ ا٭ْجٛيٛد١ٝ اٚ ا٭ْجسٚبٛيٛدٝا
ٚايرٟ عسؾت٘ ايؿكس٠ ا٫ٚىل  ٖٚٛ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ ايرتاخ: ايرتاخ املادٟ غري املًُٛع : ثاًْٝا

 2003َٔ املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ اتؿاق١ٝ ايْٝٛطهٛ بػإٔ محا١ٜ ايرتاخ ايجكايف غري املادٟ يعاّ 
بٓؿٗا ))املُازضات ٚايتؿٜٛسات ٚاغهاٍ ايتعبري ٚاملعازف ٚاملٗازات َٚا ٜستبط بٗا َٔ 

ت ٚاسٝاًْا ا٫ؾساد ا٫ت قطع َٚؿٓٛعات ٚاَانٔ ثكاؾ١ٝ ٚاييت تعتربٖا اؾُاعات ٚاجملُٛعا
 .(2)دص٤ًا َٔ تساثٗا ايجكايف ...((

 الفرع الخاًي
 اوجه الشبت واالختالف بني اآلحار والرتاث الخقايف

تًـ عٓٗا يف َعاٖس اخس٣ تًتكٞ اٯثاز َع ايرتاخ ايجكايف يف بعض املعاٖس ٚؽ 
 : ٚنُا ًٜٞ

 ا٫ًٚ اٚد٘ ايتػاب٘ بني اٯثاز ٚايرتاخ : 
ٜؿٛغإ َعًا ١ٜٖٛ اؾُاع١، ٚن٬ُٖا ٜعطٞ بعدًا يًٓتاز ا٫ْطاْٞ ذٟ  إ ايرتاخ ٚاٯثاز -1

 ايك١ُٝ ٚايعطا٤ ايؿين اٚ ايعًُٞ اٚ ايتازخيٞ يريو ؾُٗا َت٬شَإ.

 ٫ ٜطًل َؿطًح اٯثاز ٚايرتاخ ا٫ ع٢ً ايػ٤ٞ ايكدِٜ املتٛازخ بني ا٫دٝاٍ. -2

 .(3)تػٌُ اٯثاز ايعكاز ٚاملٓكٍٛ، ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يًرتاخ -3

 
 

                          

 .2910ينظر المادة االولى من اتفاقية باريس لعام  (2)
تم اعتماد ىذه االتفاقية من قبل مؤتمر عام االمم المتحدة لمتربية والثقافة والعموم عام  (1)

 .1003/ 1/ 10ودخمت حيز النفاذ في  1003
 .19سميمان عباس العبداهلل، مصدر سابق، ص  (3)
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 : ٚد٘ ا٫خت٬ف بني اٯثاز ٚايرتاخ: اثاًْٝا
إ اٯثاز ٫ ميهٔ إ تهٕٛ ا٫ َاد١ٜ اٟ هلا نٝإ َادٟ ًَُٛع، اَا ايرتاخ ؾُٝهٔ إ  -1

تهٕٛ اغٝا٤ َاد١ٜ ٚميهٔ إ تهٕٛ َع١ٜٛٓ يٝظ هلا نٝإ َادٟ ًَُٛع َجٌ ايٓتاز 
 ايؿهسٟ ٚايعادات ٚايتكايٝد ٚايؿٕٓٛ ٚاملٛضٝك٢ .

ز ؽكع يؿرت٠ ش١َٝٓ قدد٠ بايكإْٛ، اَا اٯثاز ؾأْٗا ٫ ؽكع يؿرت٠ ش١َٝٓ إ اٯثا -2
 .(1)قدد٠ ٚإ ناْت بعض ايكٛاْني قد سددتٗا مبا١٥ عاّ

إ َؿّٗٛ ايرتاخ ٖٛ َؿّٗٛ ٜعاْٞ َٔ تعدد املكاَني ٚا٫ضتدداَات املتؿاٚت١ ايدق١  -3
 ٚايٛقٛح، بُٝٓا ٜعترب َؿطًح اٯثاز انجس دق١ ٚٚقٛسًا.

ثاز ٖٞ تعبري عٔ ساي١ ابداع١ٝ يف َسس١ً َع١ٓٝ َٔ ايصَٔ، اَا ايرتاخ ؾٗٞ ساي١ اٯ -4
َتذدد٠ َٔ سٝح ٫ تدزٟ ايػعٛب اؿا١ًَ هلرا ايرتاخ ٚإ ٖرا ا٫بداع ٜػٛف يف اعُام 
شَٓ٘ اـاف ؾٝؿٌ اىل اؾرز ا٫ْطاْٞ ايرٟ جيعً٘ قادزًا ع٢ً اثاز٠ نٌ ا٫ش١َٓ 

 .(2)ا٫ْطا١ْٝ يف نٌ َهإ
ميهٔ ايتُٝص بني ايرتاخ ٚاٯثاز َٔ سٝح إ اٯثاز تػهٌ دص٤ًا َٔ ايرتاخ نُا  -5

ٚبايتشدٜد اؾص٤ املادٟ َٓ٘، ٚبٗرا املؿّٗٛ ايٛاضع يًرتاخ نْٛ٘ ٜطتٛعب َا مت تٛازث٘ 
َٔ َرياخ َادٟ اٚ غري َادٟ ٜٚتطِ بايطابع ايؿين اٚ ايعًُٞ اٚ ايؿهسٟ، ؾٗٛ اعِ 

ٕ َؿطًح ايرتاخ ٜهٕٛ َٔ ايطع١ ٚاملس١ْٚ عٝح ٖٚرا ٜعين ا ،(3)ٚامشٌ َٔ اٯثاز
ٜػٌُ اٯثاز ٚغريٖا َٔ اٯداب ٚايؿٕٓٛ ٚاملعازف ٖٚرا َا جيعٌ اٯثاز دص٤ًا َٔ 

 ايرتاخ.

 
 

                          

 .19المصدر نفسو، ص  (2)
شباط  ،339د. جابر عصفور، الدفاع عن التراث، مجمة العربي الكويتية، العدد  (1)

 .250ص  ،1021
 : الموقع التاليمقال منشور عمى  د. محمد ابو الفتوح غنيم، حول التراث واالثار، (3)

jazirah.com/2015/20150712/wo2.htm-www.al\\http:   
 .20/22/1029تاريخ الزيارة     

http://www.al-jazirah.com/2015/20150712/wo2.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20150712/wo2.htm
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 املبحج الخاًي
 سرقت اآلحار العراقيت واجلهىد الذوليت السرتدادها

َٔ  َست ع٢ً ايعسام اسداخ نجري٠ ٚناْت ٖرٙ ا٫سداخ ضببًا يف تعسض ايعدٜد 
اثازٙ اييت تسدع يف تازخيٗا اىل آ٫ف ايطٓني قبٌ امل٬ٝد اىل ايطسق١، يريو َٚٔ ادٌ اعطا٤ 
ؾٛز٠ ٚاقش١ عٔ اٯثاز ايعساق١ٝ اييت تعسقت يًطسق١ خاؾ١ خ٬ٍ ايؿرت٠ املُتد٠ َٔ 

( ؾك٬ً عٔ ايتطسم اىل دٗٛد اجملتُع ايدٚيٞ يف اضرتداد ٖرٙ اٯثاز، 2014اىل  1991)
ملبشح ع٢ً َطًبني سٝح ضٓتطسم يف ا٫ٍٚ َُٓٗا اىل ضسق١ اٯثاز ايعساق١ٝ قطُٓا ٖرا ا

ٚاملط٪ٚي١ٝ ايٓامج١ عٓٗا، اَا املطًب ايجاْٞ ؾكد خؿؿٓاٙ يًبشح يف دٗٛد اجملتُع 
 .ضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١ايدٚيٞ ٫

 املطلب االول
 سرقت اآلحار العراقيت واملسؤوليت الٌامجت عٌها

را املطًب عًُٝات ايطسق١ اييت تعسقت هلا اٯثاز ايعساق١ٝ، ٚاملط٪ٚي١ٝ ضٓتٓاٍٚ يف ٖ
 :ًٞايٓامج١ يف ؾسعني ٚنُا ٜ

 الفرع االول
 سرقت اآلحار العراقيت

تعسقت اٯثاز ايعساق١ٝ ٚع٢ً َس ايتازٜذ اىل ايعدٜد َٔ عًُٝات ايطسق١ ٚايٓٗب  
ايتطعٝٓات َٔ ايكسٕ املاقٞ ٚقد بدت ٖرٙ ايعًُٝات ٚاقش١ يًعٝإ َٓر بدا١ٜ  ،(1)ٚاهلدّ

َٚا تبع ذيو َٔ ؾسض سؿاز اقتؿادٟ ع٢ً  1991ؾبعد اسداخ سسب اـًٝر  ايجا١ْٝ عاّ 

                          

، بداية استيداف االثار العراقية وسرقتيا فعندما احتل البريطانيون 2992لم يكن عام  (2)
التحف قائد الحممة البريطانية بعنوان )، كان البيان الذي اصدره 2921العراق عام 

لغرض وىذا ان دل عمى شيء انما يدل عمى اىتمام البريطانيين باآلثار العراقية  (القديمة
. ينظر فراس ياوز عبدالقادر اوجي، مصدر سابق، عرضيا في المتحف البريطانية

 .29 – 21ص
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ايعسام، ٚا٫ْتؿاق١ ايػعب١ٝ يف دٓٛب ٚمشاٍ ايعسام، تعسقت ايعدٜد َٔ املٛاقع ا٫ثس١ٜ 
 .(1)يعًُٝات ْٗب ٚضسق١

١َ ٚاييت تعسقت يًطسق١ َٔ ٚاؾدٍٚ ادْاٙ ٜٛقح يٓا فُٛع ايكطع ا٫ثس١ٜ املعًٛ  
 : (2)بعض املتاسـ يف ايعسام خ٬ٍ تًو ايؿرت٠

 عدد ايكطع املتشـ ت
 240 َتشـ دٖٛى 1
 748 َتشـ نسنٛى 2

                          

 اركان ثبلث تتمثل بما يمي : تقوم جريمة سرقة االثار عمى  (2)
: ويتمثل ىذا الركن بفعل االختبلس والذي يتحقق بإخراج الجاني المواد الركن المادي -أ

 .بدون عمميا او رغمًا عن ارادتيا االثرية او التراثية من حيازة السمطة االثرية
ثرية او الركن المفترض : لقام جريمة سرقة االثار يجب ان يكون محل السرقة مواد ا -ب

تراثية منقولة ممموكة لغير الجاني، وىذا يعني ان اكتمال الركن المادي في جريمة سرقة 
االثار مرىون بأن يقع فعل االختبلس عمى مواد اثرية او تراثية منقولة ويجب ان تكون 

 .المواد في حيازة السمطة االثرية ىذه
العمدية التي يتطمب لوقوعيا توافر  الركن المعنوي : تعد جريمة سرقة االثار من الجرائم -ج 

د الجنائي يقوم عمى عنصرين ىما القصد الجنائي لدى الجاني، والمعروف ان القص
وىذا  (االرادة، نية التممك وىو يمثل القصد الخاصو ) (العمم وىو يشكل القصد العام)

مم ان فعمو يعني ان الركن المادي في جريمة سرقة االثار ال يقوم اال اذا كان الجاني يع
ينصب عمى مواد اثرية او تراثية، وان تكون لديو نية تممك تمك المواد، لممزيد حول ىذه 

 9االركان ينظر، انس محمود الجبوري، دلشاد عبدالرحمن يوسف، مصدر سابق، ص 
وما بعدىا . 231وما بعدىا . ينظر ايضًا، سميمان محمد سميمان، مصدر سابق، ص 

دالمجيد كوبان، الحماية الجنائية لؤلثار دراسة مقارنة، رسالة ينظر ايضًا، اسماعيل عب
 .201، ص 1001ماجستير، معيد البحوث والدراسات العربية، القاىرة، 

خبلل الحرب عمى العراق عام ينظر بخصوص ىذه االحصائية، الندوة الدولية لؤلثار  (1)
 لتالي : . منشور عمى الموقع ا22ص ،2991المنعقدة في بغداد عام  ،2992

http://www.abualsoof.com/INP/Upload/Books/Summar.pdf 
 .  1029/ 21/9تاريخ زيارة الموقع :  

http://www.abualsoof.com/INP/Upload/Books/Summar.pdf
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 148 َتشـ ايهٛؾ١ 3
 94 َتشـ ايكادض١ٝ 4
 723 َتشـ َٝطإ 5
 647 َتشـ ايبؿس٠ 6
 22 َتشـ ايطًُٝا١ْٝ 7
 74 َتشـ ٚاضط 8
 30 َتشـ اغٛز 9
 4 َتشـ ضٓذاز 10

ؾك٬ً عُا تكدّ ؾإٔ ادصا٤ َٔ متاثٌٝ ٚايٛاح ضسقت َٔ املٛاقع ا٫ثس١ٜ يف نٌ َٔ  
( َٛقعًا اثسًٜا تعسض بػهٌ غري قاْْٛٞ يًٓٗب ٚاؿؿس غري 12)اؿكس ٚايُٓسٚد( نُا إ )
. ايرٟ تعسض يػصٚ َهجـ َٔ ٦َات ايطسام املطًشني ايرٜٔ (1)ايكاْْٛٞ َٚٓٗا َٛقع )أَٚا(

 .(2)ا بٓبؼ ازغٝـ َٔ ايسقِ ايط١ٝٓٝ ٚضسقٛا عددًا نبريًا َٔ ٖرٙ ايسقِقاَٛ

                          

وىي مدينة عراقية قديمة تعود الى حضارة سومر، سكنيا  (تل جوخواوما حاليًا اسميا ) (2)
التي تم اخذىا من  (انانافت ىذه المدينة بعبادتيا لئللو )ون واالكديون وقد عر السومري
اوج عطائيا وعظمتيا قبل حوالي  وقد وصمت المدينة الى (دو موزيد الراعيالممك )

ثم اصبحت تحت حكم  (اور واروكبل الميبلد عندما كانت تحت حكم )( سنة ق1115)
مقال منشور عمى الموقع  دينة ينظر، اوما سومرلممزيد حول ىذه الم (سبللة اور الثالثة

 :التالي
 https://www.org.ia.ar. 

 . 1029/ 5/20  تاريخ الزيارة      
البابمية ين السومرية واالكديو بفرعييا ) تعد الرقم الطينية المدونة بالخط المسماري وبالمغت (1)

المكتشفات االثرية باعتبارىا وثائق تاريخية تتميز بالدقة واألمانة وال من اىم  (واالشورية
حياة اليومية يمكن الطعن بيا، اما عن مضمون ىذه الرقم، فقد شممت مختمف شؤون ال

والتي تناولت معامبلت  (العقود االقتصادية واالدارية والقضائيةونخص منيا بالذكر )
 ض ووصوالت تسميم المواد المختمفة وعقودًا تجارية،البيع والشراء والرىن وااليجار والقر 

شارة ىنا الى بداية االلفية الثالثة قبل الميبلد وتجدر اال (الرقم الطينيةوتعود ىذه االلواح )
 =لوح طيني موجودة حاليًا في المتحف الوطني (230،000) ـالى وجود ما قارب ال

http://www.org.ia.ar/
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نإ املتشـ ايٛطين  (1)( ٚبعد ايػصٚ ا٫َسٜهٞ ع٢ً ايعسام2003ٚيف عاّ )  
يف بػداد ع٢ً َٛعد َع نازث١ اْطا١ْٝ ٚسكاز١ٜ ٚثكاؾ١ٝ، عٓدَا تعسقت اٯثاز  (2)ايعساقٞ

از يف ايتازٜذ املعاؾس، ٚيعٌ اؾكٌ َٔ عرب عٔ اييت قُٗا املتشـ ٭نرب ع١ًُٝ ضسق١ يٰث
تًو ايهازث١ ٖٛ ايكابط ا٫َسٜهٞ املط٪ٍٚ عٔ اضتعاد٠ اٯثاز اييت ضسقت َٔ املتشـ 
)َاثٝٛ بهداْٛع( سني قاٍ )إ ضسق١ املتشـ ايعساقٞ ٖرا اؿدخ ايرتادٝدٟ يٝظ ي٘ َجٌٝ 
                                                             

ايمان عمر عباس، الكتابة في العراق  . لممزيد حول ىذه الرقم الطينية، ينظرالبريطاني=
  :بحث منشور عمى الموقع التالي ،10القديم، ص

                          https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93809 
 .1029/ 25/22تاريخ زيارة الموقع    

اصدر الكونكرس االمريكي قرارًا بالموافقة عمى  (1001في العاشر من اكتوبر عام )  (2)
تصريح بوش االبن باستخدام القوة العسكرية االمريكية عمى اساس الضربات االستباقية 

مارس بدأت عمميات  10من اجل الدفاع عن امن الواليات المتحدة االمريكية، وفي 
. ينظر، عزوي رحيمة، عميو اسقاط النظام السياسي فيو بغزو العراق االمر الذي ترت

رسالة ماجستير، كمية العموم االنسانية  ،1003الغزو االمريكي لمعراق سنة 
 .31، ص 1025واالجتماعية، جامعة محمد خضير، الجزائر، 

وكان يشغل حيزًا صغيرًا في بناية السراي، وبعد  ،2913تأسس المتحف العراقي عام  (1)
ة سنوات تم تجميع عدد كبير من االثار كنتيجة حتمية لعمميات التنقيب التي مرور عد

كانت تجري في جميع انحاء العراق فكان البد من توسيع المتحف لذلك تم نقمو الى بناية 
خاصة في شارع المأمون، بعد ذلك تم وضع تصميم خاص لبناية المتحف العراقي في 

( ويضم المتحف 2933/ تشرين الثاني عام 9في )منطقة الصالحية وتم افتتاحو فعميًا 
( آاللف سنة قبل الميبلد، ويضم المتحف 9اثارًا متعددة يعود تاريخ البعض منيا الى )

( الف مجمد يدور مضمون معظميا حول االثار، فضبًل 21مكتبة تضم ماال يقل عن )
فيق عن كونو يضم العديد من فيارس الكتب المطبوعة والمخطوطات . ينظر، و 

 : منشور عمى الموقع التالي الزىاوي، المتحف العراقي، مقال
https://www.mesopot.com/default/index.php?option=com_content&vie
w=article&i-d=84 

 . 1029/  22/20:تاريخ الزيارة     
 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93809
https://www.mesopot.com/default/index.php?option=com_content&view=article&i-d=84
https://www.mesopot.com/default/index.php?option=com_content&view=article&i-d=84
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ٚاْٗا تعادٍ  ،ؾس ٚا٫ٚؾٝصٟيف ايتازٜذ املعاؾس اط٬قًا ٚإ ذيو ٜعادٍ ضسق١ َتشؿٞ ايًٛ
 .(1)ضسق١ نٌ َتاسـ اَسٜها فتُع١(

 –10 ايعساقٞ ؾؿٞ ايؿرت٠ َٔ )ٚبايسدٛع اىل اسداخ ضسق١ اٯثاز َٔ املتشـ ايٛطين 
ايـ قطع١ اثس١ٜ  180،000( تعسض املتشـ ايرٟ نإ ٜكِ انجس َٔ 2003/ ْطٝإ / 12

( ايـ قطع١ اثس١ٜ، 15000َا ٜكازب ) ٭نرب ع١ًُٝ ضسق١ يٮثاز يف ايتازٜذ، سٝح مت ضسق١
نُا نطست خصا٥ٔ ايعسض ايصداد١ٝ ْٚٗبت  ،ؾك٬ً عٔ اؿام ايكسز بعد٠ َٓشٛتات

 .(2)قتٜٛاتٗا، ٚمل ٜتُهٔ ايعسام َٔ اضرتداد ض٣ٛ عدد قًٌٝ َٓٗا

ٚػدز ا٫غاز٠ ٖٓا اىل إ ٖٓاى َٓاطل اخس٣ تعسقت ؾٝٗا اٯثاز اٚ ايكطع ا٫ثس١ٜ  
ند  غٗٛد عٝإ، إ ايكٛات ا٫َسٜه١ٝ ٚبعد إ ضٝطست ع٢ً َب٢ٓ املدابسات يًطسق١، سٝح ا

ايعساق١ٝ يف اؿازث١ٝ قاَت با٫ضت٤٬ٝ ع٢ً ا٫زغٝـ ايٝٗٛدٟ ايعساقٞ ايرٟ نإ َٛدٛدًا يف 
املب٢ٓ، ثِ تٛدٗت اىل َٛقع ؽصٜٔ نٓص امسٚد ايرٟ نإ َٛدٛدًا يف اسد٣ اب١ٝٓ ايبٓو 

( قطع١ ذٖب١ٝ اثس١ٜ كتًؿ١ ا٫سذاّ ٫ٚ تكدز 650ايكٛات ع٢ً )املسنصٟ ايعساقٞ ٚاضتٛيت 
 .(3)بجُٔ

َاٖٞ اؾ١ٗ اييت قاَت بطسق١ اٯثاز َٔ  ،ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ يف ٖرا ايؿدد ٖٛ
 املتشـ ايعساقٞ ؟ 

                          

بحث منشور عمى الموقع  ،111حميد الشمري، سرقة حضارة الحجر والطين، ص (2)
 :التالي

http://urukwarka.dk/news/201705/the%20looting%20of%20Iraqi%20C
ivilisations.pdf 

    .1029/ 9/ 15تاريخ زيارة الموقع     
منظمة اليونسكو لمتربية والثقافة والعموم، لجنة التنسيق الدولية لصون التراث الثقافي  (1)

 .1( ص1001/ ايار،  35- 11العراقي، الدورة العامة االولى، باريس ) 
لممف الييودي، مقال منشور د. عماد عمو، ىل اغتيل الدكتور دوني جورج عمى خمفية ا (3)

      : مى االنترنيت عمى الموقع التاليع
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0312/3emad_030312.htm 

 .1029/ 20/ 3تاريخ الزيارة        

http://urukwarka.dk/news/201705/the%20looting%20of%20Iraqi%20Civilisations.pdf
http://urukwarka.dk/news/201705/the%20looting%20of%20Iraqi%20Civilisations.pdf
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0312/3emad_030312.htm
http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0312/3emad_030312.htm
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يٲداب١ ع٢ً ذيو ْكٍٛ إ ٖٓاى دٗات َتعدد َت١ُٗ بطسق١ اٯثاز ايعساق١ٝ ضٛا٤  
ين اٚ َٔ َٛاقع اخس٣ َٔ املٛاقع ا٫ثس١ٜ، ٚيعٌ َٔ اِٖ اؾٗات اناْت َٔ املتشـ ايٛط

 : (1)املت١ُٗ ٖٞ
 َاؾٝا ضسقات اٯثاز. -1

 عؿابات ايعبح . -2

 اضسا٥ٌٝ . -3

 اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ . -4

 ؾك٬ً عٔ دٚي١ ايهٜٛت . -5

ٚبػض ايٓعس عٔ اؾ١ٗ اييت قاَت بطسق١ اٯثاز ايعساق١ٝ ٫بد َٔ ايكٍٛ إ ع١ًُٝ  
(  ضٛا٤ اناْت َٔ املتشـ ايٛطين اٚ َٔ   2003ييت طايت اٯثاز ايعساق١ٝ عاّ ) ايطسق١ ا

املٛاقع ا٫ثس١ٜ ا٫خس٣، نإ قد مت ايتدطٝط هلا ضًؿًا ٖٚرا َا اندٙ )دْٚٞ دٛزز( ٖٚٛ عامل 
( قبٌ إ تػصٚ اي٫ٜٛات املتشد٠ 2002اثاز عساقٞ غٗري، سٝح قاٍ اْ٘ يف ْٝطإ َٔ عاّ )

م بعاّ، )ٚؾًتين َع١ًَٛ َٔ اسد ايص٤٬َ يف داَع١ ناَربز عٔ سدٜح دس٣ ا٫َسٜه١ٝ ايعسا
داخٌ دًط١ ملتدؿؿني يف اٯثاز قاٍ اسدِٖ إ ايعساقٝني ٫ ٜطتشكٕٛ َا يدِٜٗ َٔ اثاز 
٫ٚ ٜعسؾٕٛ نٝـ ٜتعإًَٛ َعٗا يرا جيب إ ْػذع ايطازقني ع٢ً ضسقتٗا ٚإخسادٗا خازز 

)اْ٘ ٜٓتعس ايّٝٛ ايرٟ ضتدخٌ ايكٛات ا٫َسٜه١ٝ اىل بػداد ايعسام( ٚقاٍ اخس يف ذات اؾًط١ 
 .(2)يٝهٕٛ َعٗا ٜٚأخر َا ٜسٜد َٔ اٯثاز ٚايتشـ ايعساق١ٝ(

( ناْت اٯثاز ايعساق١ٝ َس٠ اخس٣ ع٢ً َٛعد 2014ٚيف ذات ايطٝام ٚؼدٜدًا عاّ ) 
ِٝ ايدٚي١ يف َع مح١ً ٚاضع١ َٔ عًُٝات ايطسق١ ٚايتٗسٜب ٚايتدَري ٖٚرٙ املس٠ ع٢ً ٜد تٓع

ايرٟ ضٝطس ع٢ً َطاسات ٚاضع١ َٔ ا٫زاقٞ ايعساق١ٝ  (3)ايعسام ٚايػاّ )داعؼ ا٫زٖابٞ(

                          

سم، الحماية القانونية لؤلثار، رسالة ماجستير، كمية القانون والسياسة، قاسم احمد قا (2)
 .99 -91ص  ،1003جامعة صبلح الدين، 

 . 111حمدي الشمري، مصدر سابق، ص  (1)
، او االختصار (يعتبر تنظيم الدولة في العراق والشام المعروف اختصارا ب) داعش (3)

تنظيمًا ارىابيًا،  (ISISختصار االشير )باإلضافة الى اال (ISILاالنكميزي الشيير )
 =وييدف اعضاء ىذا التنظيم حسب اعتقادىم الى اعادة الخبلفة االسبلمية وتطبيق
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َٚٔ قُٓٗا َد١ٜٓ املٛؾٌ اييت تعسف ٖٞ ا٫خس٣ باستٛا٥ٗا ايعدٜد َٔ املٛاقع ا٫ثس١ٜ 
 ٚايكطع ا٫ثس١ٜ .

بعد إ ضٝطس داعؼ ع٢ً َد١ٜٓ املٛؾٌ قاّ بؿسض ضٝطست٘ ع٢ً َتشـ  
ايرٟ نإ ٜكِ عددًا نبريًا َٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ اييت تعٛد اىل سكازات قدمي١،  (1)املٛؾٌ

ٚع٢ً اضاض٘ اعًٔ )داعؼ( َٔ خ٬ٍ َكطع ؾٝدٜٛ قاّ بٓػسٙ عرب َٛاقع ايتٛاؾٌ 
ا٫دتُاعٞ اْ٘ ضٝكّٛ بتدَري ناؾ١ اٯثاز اييت تٛدد يف املتشـ َٚد١ٜٓ املٛؾٌ ٚنإ 

( قطع١ َٔ ايكطع 90از، ٚقد قاّ داعؼ بتدَري )املكطع حيتٟٛ ع٢ً َعاٖس يتهطري اٯث

                                                             

الشريعة االسبلمية عن طريق استخدام طرق وحشية ال عبلقة ليا باإلسبلم، وقد تمكن =
عومة في اق واعمن عن دولتو المز ىذا التنظيم من السيطرة عمى مناطق واسعة من العر 

داعش التنظيم ينظر د. سامر ابو مازن )( . لممزيد حول ىذا 1021/ حزيران 19)
 في عيون الشعوب، تقرير منشور عمى الموقع التالي:  (تنظيم الدولة

ages/malfat%20pdf/daesh.pdfhttp://albayan.co.uk/Fileslib/adadim 
 1029/ 3/9تاريخ الزيارة في      

يعد متحف الموصل ثاني اكبر متحف في العراق، بعد المتحف الوطني في بغداد ويقع  (2)
وفي عام  2951المتحف في مركز محافظة نينوى شمالي العراق، تأسس المتحف عام 

( اغمق 1003عام )عمى العراق انشئ مبنى جديدًا لو، وبعد الغزو االمريكي  2911
(، ويضم المتحف اربع قاعات كبيرة لعرض تحف 1021المتحف ثم اعيد افتتاحو عام ) 

عمى التماثيل  اثرية يعود تاريخيا الى حضارات تمتد الى آالف السنين ويحتوي المتحف
كما يضم قطع اثرية من الييمينية التي سبقت  (لمثيران المجنحةاالشورية الشيير )

مسيحية بثبلث قرون، فضبًل عن قطع اثرية صغيرة عثر عمييا في القصور الممكية في ال
. ينظر، متحف الموصل، المأساة ود الى القرن التاسع قبل الميبلدمدينة نمرود تع

 :  لجزيرة، منشور عمى الموقع التاليالثقافية، موسوعة ا
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/3/20/ 

 1029/ 1/ 3يخ الزيارةتار     

http://albayan.co.uk/Fileslib/adadimages/malfat%20pdf/daesh.pdf
http://albayan.co.uk/Fileslib/adadimages/malfat%20pdf/daesh.pdf
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/3/20/%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
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ا٫ؾ١ًٝ املد١ْٚ ع٢ً ٥٫ش١ ايرتاخ ايعاملٞ ٚيعٌ َٔ اِٖ املٛاقع ا٫ثس١ٜ اييت قاّ ايتٓعِٝ 
 : (1)بتدَريٖا َا ًٜٞ

 .َد١ٜٓ امسٚد ا٫ثس١ٜ -1

 .َد١ٜٓ ٣ْٛٓٝ ا٫ثس١ٜ -2

 .َد١ٜٓ اغٛز -3

 .ايتًٍٛ ا٫ثس١ٜ -4

 .ايت٬ٍ ا٫ثس١ٜ -5

 اْ٘ ٚبايسغِ َٔ ايتدَري ايرٟ قاّ ب٘ تٓعِٝ داعؼ بايٓطب١ ٖٚٓا ْٛد ا٫غاز٠ اىل 
يٰثاز ؾإ َؿادز زمس١ٝ ٚغٗٛد عٝإ اندٚا إ داعؼ اقدّ ع٢ً ضسق١ ايعدٜد َٔ ايكطع 
ا٫ثس١ٜ َٔ َتشـ املٛؾٌ ٚاملٓاطل ا٫ثس١ٜ ا٫خس٣ يف املد١ٜٓ، ٚاقدّ ايتٓعِٝ ع٢ً تدَري 

را ايؿدد قاٍ ايدنتٛز )عبداهلل خٛزغٝد قادز( اَانٓٗا يًتػط١ٝ ع٢ً عًُٝات ايطسق١ ٚيف ٖ
َدٜس املعٗد ايعساقٞ يؿٝا١ْ اٯثاز ٚايرتاخ يف ازبٌٝ )ٖٓاى َاؾٝات دٚي١ٝ تٗتِ باٯثاز ٚبهٌ 
َا ي٘ طابع تساثٞ، تعٌُ ع٢ً اب٬ؽ داعؼ مبا ميهٔ بٝع١ َٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ( ٚاقاف قا٬ً٥ : 

يػسض بٝعٗا يف اٚزبا بٛاضط١ دٍٚ قٝط١  إ ايتٓعِٝ ٜكّٛ بعًُٝات تٓكٝب عٔ اٯثاز 
ٚتطتعٌُ ا٫َٛاٍ املتشؿ١ً َٓٗا يتٌُٜٛ ا٫زٖاب، ٜٚطتشٌٝ ؼدٜد سذِ عًُٝات ايتٗسٜب 

 .(2)ٖرٙ اٚ اـطا٥س اييت تهبدٖا ايعسام بطببٗا

 
 
 
 

                          

تدمير الموروث الحضاري في مدينة وي لوزارة السياحة العراقية عن )ينظر التقرير السن (2)
 .21، ص 1025 (الموصل

 :ا، مقال منشور عمى الموقع التاليعمي سالم،  داعش تنقب عن االثار وتبيعيا لممافي (1)
 https://www.noonpost.org/content/3842. 

 1029/ 20/ 11تاريخ الزيارة :     

https://www.noonpost.org/content/3842
https://www.noonpost.org/content/3842
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 الفرع الخاًي
 املسؤوليت الٌامجت عي سرقت اآلحار العراقيت

اٯثاز غاؾ١ٝ ؾسٜد٠ َٔ ْٛعٗا ٚتتُجٌ  تتُتع  املُتًهات ايجكاؾ١ٝ َٚٔ قُٓٗا
ٖرٙ اـاؾ١ٝ يف نْٛٗا تعد دص٤ًا ٫ ٜتذصأ َٔ اهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ ي١َ٬ اييت تتعًل بٗا ٖرٙ 
 املُتًهات، ٚبايتايٞ ؾإٔ ضسقتٗا اٚ تدَريٖا ٜػهٌ اخ٫ً٬ بايتصاّ دٚيٞ ٜٛدب املط٪ٚي١ٝ،

مت تٓعُٝٗا مبٛدب اتؿاقٝات  ٚذيو ٫ٕ َطاي١ محا١ٜ ٖرٙ اٯثاز ٚعدّ ا٫قساز بٗا قد
تتعٗد ايدٍٚ ا٫طساف  -1ع٢ً َا ًٜٞ )) ،(1)1954سٝح ْؿت اتؿاق١ٝ  ٫ٖاٟ يعاّ ،دٚي١ٝ

ايطا١َٝ املتعاقد٠ باسرتاّ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ ايها١ٓ٥ ضٛا٤ يف ازاقٝٗا اٚ يف ازاقٞ ايدٍٚ 
ضا٥ٌ املدؿؿ١ املتعاقد٠ ا٫خس٣ ٚذيو باَتٓاعٗا عٔ اضتعُاٍ ٖرٙ املُتًهات اٚ ايٛ

ؿُاٜتٗا اٚ ا٫َانٔ اجملاٚز٠ هلا َباغس٠ ٭غساض قد تعسقٗا يًتدَري اٚ ايتًـ يف ساٍ ْصاع 
 .َتٓاعٗا عٔ اٟ عٌُ عدٚاْٞ اشا٥ٗاَطًح اٚ با

٫ جيٛش ايتدًٞ عٔ ا٫يتصاَات ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ ا٫ٚىل َٔ ٖرٙ املاد٠ ا٫ يف اؿا٫ت اييت   -2
 ب١ٝ ايكٗس١ٜ .تطتًصَٗا ايكسٚزات اؿس

تتعٗد ا٫طساف ايطا١َٝ املتعاقد٠ اٜكًا بتذسِٜ اٟ ضسق١ اٚ ْٗب اٚ تبدٜد يًُُتًهات   -3
ايجكاؾ١ٝ ٚٚقاٜتٗا َٔ ٖرٙ ا٫عُاٍ ٚٚقؿٗا عٓد ايًصّٚ َُٗا ناْت اضايٝبٗا، ٚباملجٌ 
ؼسِٜ اٟ عٌُ ؽسٜيب َٛد٘ قد ٖرٙ املُتًهات، نُا تتعٗد بعدّ ا٫ضت٤٬ٝ ع٢ً 

 .(2)ثكاؾ١ٝ َٓكٛي١ نا١ٓ٥ يف ازاقٞ اٟ طسف ضاَٞ َتعاقد اخس ....(ممتًهات 
نُا عاؾت ا٫تؿاق١ٝ َطاي١ محا١ٜ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ يف ايدٚي١ احملت١ً ؾٓؿت ))ع٢ً 
ا٫طساف ايطا١َٝ املتعاقد٠ تعكٝد دٗٛد ايطًطات ايٛط١ٝٓ املدتؿ١ يف املٓاطل ايٛاقع١ 

 (3)ٌ ٚقا١ٜ ممتًهاتٗا ايجكاؾ١ٝ ٚمحاٜتٗا((.ؼت ا٫ست٬ٍ بكدز اضتطاعتٗا يف ضبٝ

                          

/ 21ي في حال نزاع مسمح في ابرمت اتفاقيات الىاي الخاصة بحماية التراث الثقاف (2)
/ اب عام 21في مدينة الىاي بيولندا، ودخمت حيز النفاذ في  2951/ عام ايار

2953. 
 .2951ىاي لعام ( من اتفاقية ال1ينظر ) (1)
 .2951( من اتفاقية الىاي لعام 5( من المادة )2ينظر ) (3)
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نُا ؾسقت اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ ايتصاَا عاًَا ع٢ً ايدٍٚ ا٫طساف ٜككٞ بكسٚز٠ إ تتدر 
ايدٍٚ ا٫طساف يف اطاز تػسٜعاتٗا ايعكاب١ٝ ايعاد١ٜ مجٝع ا٫دسا٤ات ملكاقا٠ ا٫غداف ايرٜٔ 

ٔ دٓطٝاتِٗ ٚتٛقٝع عكٛبات ٜٓتٗهٕٛ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ اٚ ٜأَسٕٚ باْتٗانٗا بػض ايٓعس ع
 .(1)دصا١ٝ٥ اٚ تأدٜب١ٝ عًِٝٗ

ع٢ً  ،1954ٚقُٔ ذات ايطٝام ْـ ايربتٛنٍٛ ا٫ٍٚ املًشل باتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يعاّ 
اسهاّ تؿؿ١ًٝٝ سٍٛ َٓع تؿدٜس املُتًهات ايجكاؾ١ٝ َٔ ا٫زاقٞ ايٛاقع١ ؼت ا٫ست٬ٍ، 

 .(2)ؾك٬ً عٔ سساضتٗا ٚعٛد٠  املُتًهات اييت مت تؿدٜسٖا
بعدّ دٛاش تؿدٜس املُتًهات  ،1999ٚقك٢ ايربتٛنٍٛ ايجاْٞ ٫تؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يعاّ 

ايجكاؾ١ٝ بػهٌ غري َػسٚع ٚعدّ ايكٝاّ باٟ عٌُ َٔ اعُاٍ ايتٓكٝب ا٫ اذا نإ ذيو بكؿد 
 .(3)ؾٕٛ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ اٚ تطذًٝٗا اٚ اؿؿاظ عًٝٗا

سمي١ باملع٢ٓ املكؿٛد يف ٖرا نُا ْـ ايربٚتٛنٍٛ باعتباز اٟ غدـ َستهبًا ؾ
ايربٚتٛنٍٛ اذا اقرتف ذيو ايػدـ بػهٌ عُدٟ ٚ اْتٗانًا ي٬تؿاق١ٝ اٚ ٖرا ايربٚتٛنٍٛ أٜا 

 : (4)َٔ ا٫ؾعاٍ ايتاي١ٝ
 اضتٗدف املُتًهات ايجكاؾ١ٝ باهلذّٛ . -1

 اضتددّ تًو املُتًهات يف دعِ عٌُ عطهسٟ . -2

 اؿل بتًو املُتًهات دَاز ٚاضع . -3

 ٚ اختًظ اٚ خسب ممتًهات ثكاؾ١ٝ مبٛدب ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ .ضسم اٚ ْٗب ا -4

عًٝ٘ َٚٔ خ٬ٍ ايٓؿٛف اييت اضتعسقٓاٖا يف اع٬ٙ ٜتكح يٓا إ املط٪ٚي١ٝ  
ايٓامج١ عٔ ضسقت ٚتدَري ٚتؿدٜس املُتًهات ايجكاؾ١ٝ  بػهٌ غري َػسٚع َٚٔ قُٓٗا 

 اٯثاز تهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : 
 
 

                          

 .2951( من اتفاقية الىاي لعام 19ينظر المادة ) (2)
 .2951( من البرتوكول االول التفاقية الىاي لعام 2ينظر المادة ) (1)
 .2999( من البرتوكول الثاني التفاقية الىاي لعام 9ينظر المادة ) (3)
 .2999 وكول الثاني التفاقية الىاي لعام( من البروت25نظر المادة )ي (1)
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  (1)ايؿسد١ٜ: املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ا٫ًٚ

 1998قٓٓت ٖرٙ املط٪ٚي١ٝ مج١ً َٔ ايٛثا٥ل َٓٗا ْعاّ زَٚا ا٫ضاع يعاّ  
ٚايرٟ اقاّ املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايؿسد١ٜ ع٢ً اضاع ازتهاب ا٫ؾساد ؾسا٥ِ سسب ثكاؾ١ٝ، 
عٝح ٜكتؿس اختؿاف احمله١ُ ع٢ً ا٫غداف ايطبٝعٝني، سٝح ٜهٕٛ ايػدـ َط٪٫ًٚ 

ضٛا٤ ازتهب اؾسمي١ مبؿسد٠ اٚ با٫غرتاى َع غريٙ اٚ با٭َس  عٔ دسميت٘ بؿؿت٘ ايػدؿ١ٝ
اٚ باٱغسا٤ ع٢ً ازتهابٗا، نُا ْؿت ع٢ً املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ يٮؾساد ايكاعد٠ ايعسؾ١ٝ 

ا٫َس ايرٟ ٜعٗس َع٘ إ  1954(، ؾك٬ً عٔ ايربٚتٛنٍٛ ايجاْٞ ٫تؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يعاّ 151)
اسهاًَا َعترب٠ يرتتٝب املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ايؿسد١ٜ عٔ  ايكإْٛ ايدٚيٞ ا٫ْطاْٞ جيُع سايًٝا

 .(2)ا٫قساز اييت تًشل باملُتًهات ايجكاؾ١ٝ يف ظٌ ايٓصعات املطًش١
 ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ يف ٖرا ايؿدد ٌٖ ميهٔ َطا٤ي١ اؾساد ايكٛات املطًش١ 

دٓا١ٝ٥ عٔ  َٚٛاطين ايدٍٚ اييت مل تؿادم ع٢ً اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ ٚبسٚتٛنٛيٝٗا َط٪ٚي١ٝ
 ؟قساز اييت ؿكت باٯثاز ايعساق١ٝا٫

( َٔ 16/ ب/ َٔ املاد٠ 2يف ْـ ايؿكس٠ ) تهُٔ ا٫داب١ ع٢ً ٖرا ايط٪اٍ    
ايربٚتٛنٍٛ ايجاْٞ ٫تؿاق١ٝ ٫ٖاٟ اـاؾ١ عُا١ٜ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ يف ساٍ ْصاع َطًح 

إ تكبٌ دٚي١ يٝطت طسف يف اييت دا٤ ؾٝٗا ))باضتجٓا٤ اؿاي١ اييت ميهٔ ؾٝٗا  1954يعاّ 
( ؾإ اؾساد ايكٛات املطًش١ 3( َٔ املاد٠ )2ٖرا ايربٚتٛنٍٛ اسهاَ٘ ٚتطبكٗا ٚؾكا يًؿكس٠ )

َٚٛاطين دٚي١ يٝطت طسؾا يف ٖرا ايربٚتٛنٍٛ، باضتجٓا٤ َٛاطٓٝٗا ايرٜٔ خيدَٕٛ يف قٛات 
١ مبٛدب ٖرا َطًش١ يدٚي١ طسف يف ٖرا ايربٚتٛنٍٛ، ٫ ٜتشًُٕٛ َط٪ٚي١ٝ دٓا١ٝ٥ ؾسدٜ

                          

تعرف المسؤولية الجنائية الفردية بانيا ) وجوب تحمل الفرد تبعة عممو المجرم بخروجو  (2)
عن دائرة التجريم الرتكابو احدى الجرائم الدولية التي تيدد السمم واالمن الدوليين وبذلك 

ينظر، د. عبداهلل سميمان سميمان، المقدمات  (جماعة الدوليةفيو يستحق العقاب باسم ال
 ،2991االساسية في القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .19ص
المادية في حال نزاع مسمح، رسالة  ماية الدولية لمممتمكات الثقافيةحفيظة مستاوي، الح (1)

 الجزائر، ية، جامعة محمد خضير، بسكرة،سياسماجستير، كمية الحقوق والعموم ال
 .15ص  ،1022
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ايربٚتٛنٍٛ، نُا ٫ ٜؿسض ٖرا ايربٚتٛنٍٛ ايتصاَا بإْػا٤ ١ٜ٫ٚ قكا١ٝ٥ ع٢ً اَجاٍ ٖ٪٤٫ 
 .ا٫غداف ٫ٚ بتطًُِٝٗ((

ٖٚرا ٜعين اْ٘ باضتجٓا٤ اؿاي١ اييت تكبٌ دٚي١ يٝطت طسؾًا يف ٖرا ايربٚتٛنٍٛ  
ؾًا يف ٖرا ايربٚتٛنٍٛ اسهاَ٘ ٚتطبٝكٗا، ؾإ اؾساد ايكٛات املطًش١ َٚٛاطين دٚي١ يٝطت طس

٫ ٜتشًُٕٛ َط٪ٚي١ٝ دٓا١ٝ٥ ؾسد١ٜ مبٛدب٘، نُا ٫ ٜؿسض ٖرا ايربٚتٛنٍٛ ايتصاًَا بإْػا٤ 
١ٜ٫ٚ قكا١ٝ٥ ع٢ً اَجاٍ ٖ٪٤٫ ا٫غداف اٚ تطًُِٝٗ، ا٫ اْ٘ ٚبايسغِ َٔ ذيو ؾإٔ ايؿكس٠ 

ع٢ً اَها١ْٝ ( َٔ ايربٚتٛنٍٛ تٓـ ؾساس١ 16ايؿسع١ٝ )ز( َٔ ايؿكس٠ ا٫ٚىل َٔ املاد٠ )
ٚيٞ بػض اْػا٤ َط٪ٚي١ٝ دٓا١ٝ٥ ع٢ً َجٌ ٖ٪٤٫ ا٫غداف مبٛدب ايكإْٛ ايداخًٞ اٚ ايد

 .ايٓعس عٔ ٖرا ايربٚتٛنٍٛ
بٓا٤ ع٢ً ذيو ؾإ اؾساد ايكٛات املطًش١ َٚٛاطين ايدٍٚ غري ايطسف يف  

اٚ ايداخًٞ ايربٚتٛنٍٛ ميهٔ إ ٜتشًُٛا املط٪ٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ مبٛدب ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعسيف 
يًدٍٚ، ؾك٬ً عٔ ذيو ٚبايسغِ َٔ إ ايدٍٚ ا٫طساف يف ٖرا ايربٚتٛنٍٛ غري ًَصَني بإْػا٤ 
١ٜ٫ٚ قكا١ٝ٥ ع٢ً اٚي٦و ا٫غداف ا٫ اِْٗ يٝطٛا ممٓٛعني َٔ ايكٝاّ بريو ٖٚٛ ا٫َس ايرٟ 

  .(1)ٜعهظ َبدأ اي١ٜ٫ٛ ا٫ختٝاز١ٜ ع٢ً دسا٥ِ اؿسب
ه١ُ اؾٓا١ٜ ايدٚي١ٝ اختؿاف احمله١ُ بايٓعس يف نُا اند ايٓعاّ ا٫ضاع يًُش 

ا٫عتدا٤ات اييت تطاٍ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ سٝح تكُٔ ايٓعاّ تكسٜس اختؿاف احمله١ُ 
مبشان١ُ ا٫ؾساد بٛؾؿِٗ فسَٞ سسب َت٢ َا ازتهبٛا اْتٗانات دط١ُٝ يكٛاعد ايكإْٛ 

د١ٜٝٓ اٚ ايتع١ًُٝٝ اٚ اـري١ٜ اٚ ايدٚيٞ ا٫ْطاْٞ َٚٔ بٝٓٗا اؾسا٥ِ املستهب١ قد املباْٞ اي
 .(2)اٯثاز ايتازخي١ٝ

 

                          

وبروتوكولييا  2951ناريمان عبدالقادر، القانون الدولي االنساني واتفاقية الىاي لعام  (2)
وقية، ، منشورات الحمبي الحق2لحماية الممتمكات الثقافية في زمن النزاع المسمح، ط

 .221، ص 1005بيروت، لبنان، 
( من النظام االساس لممحكمة الجنائية الدولية لعام 9من المادة ) (1/ينظر الفقرة )ه (1)

2999. 
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  يًدٚي١ (1): املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝثاًْٝا
تتشٌُ ايدٚي١ يف ساي١ كايؿتٗا ي٬يتصاَات املًكا٠ ع٢ً عاتكٗا مبٛدب اسهاّ 
ايكإْٛ ايدٚيٞ املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ عٓد اقسازٖا باملُتًهات ايجكاؾ١ٝ ع٢ً مٛ َػاب٘ يف 

هاَ٘ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ اييت تكسٖا اسهاّ ٚقٛاعد ايكإْٛ اـاف، َٚٔ َكُْٛ٘ ٚاس
املعًّٛ إ اِٖ َؿدز يتًو ا٫يتصاَات ٖٛ َا تربَ٘ ايدٍٚ َٔ اتؿاقٝات ضٛا٤ اناْت ثٓا١ٝ٥ 

اـاؾ١ عُا١ٜ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ ؾإٔ 1954اّ َتعدد٠ ٚٚؾل ٭سهاّ اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يعاّ 
ٛدب قٝاّ َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ املد١ً، ٚتتُجٌ اٯثاز املرتتب١ اٟ كايؿ١ هلرٙ ا٫سهاّ ت

َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ بػهٌ عاّ يف قسٚز٠ زد املُتًهات ايجكاؾ١ٝ املتداٚي١ بػهٌ غري َػسٚع 
 .(2)ٚايتعٜٛض عٔ املُتًهات اييت ٜتعرز اعادتٗا اىل بًداْٗا ا٫ؾ١ًٝ

َط٪ٚي١ٝ ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜطسح ْؿط٘ يف ٖرا ايؿدد ٖٛ ٌٖ ميهٔ إ تٓٗض  
اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ عٔ ا٫قساز اييت ؿكت باٯثاز ايعساق١ٝ ع٢ً اعتباز إ اغًب 

 ؟2003اٯثاز ايعساق١ٝ تعسقت يًطسق١ خ٬ٍ ؾرت٠ ايػصٚ ا٫َسٜهٞ ع٢ً ايعسام عاّ 
يٲداب١ ْكٍٛ إ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ مل تؿادم ع٢ً اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يعاّ  

ن٫ٛت املًشك١ بٗا ا٫ إ ٖرا ٫ ميٓع َٔ قٝاّ َط٪ٚي١ٝ اي٫ٜٛات املتشد٠ ٚايربٚتٛ 1954
ا٫َسٜه١ٝ عٔ ضسق١ اٯثاز ايعساق١ٝ ٚايتصاَٗا يف ايطعٞ َٔ ادٌ اعادتٗا ٚذيو ٫ٕ محا١ٜ 

ٚبايتايٞ ؾاْ٘ يٝظ يًدٍٚ ا٫طساف اٚ غري  ،املُتًهات ايجكاؾ١ٝ قد باتت مبجاب١ عسف دٚيٞ

                          

نظام قانوني يسعى الى تعويض شخص او اكثر من تعرف المسؤولية الدولية بانيا ) (2)
اشخاص القانون الدولي عن االضرار التي لحق بو نتيجة لنشاط اتاه شخص اخر من 

عيد الدقاق، شرط المصمحة في دعوى ينظر د. محمد س (اشخاص  القانون الدولي
، 2993المسؤولية عن انتياك الشرعية الدولية، الدار الجامعية لمطباعة، بيروت، لبنان، 

صبلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار  ،. ينظر ايضًا، د22ص
 .903ص ،1001النيضة العربية، القاىرة، 

ولية لمممتمكات الثقافية في ظل النزاعات المسمحة، اطروحة عزالدين غالية، الحماية الد (1)
دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة ابي بكر تمقايد، تممسان، الجزائر، 

 . 215ص  ،1023
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كايؿ١ ايتصاَاتٗا ٚذيو ٫ٕ ايرتاخ ا٫ْطاْٞ يف اٟ دٚي١ ميجٌ دص٤ًا َٔ  ا٫طساف يف ا٫تؿاق١ٝ
 .(1)اؿكاز٠ ٚايرتاخ ايجكايف ايعاملٞ

 املطلب الخاًي
 جهىد اجملتوع الذويل يف اسرتداد اآلحار العراقيت املسروقت

برٍ اجملتُع ايدٚيٞ دٗٛدًا ٫ ٜطتٗإ بٗا يف ضبٌٝ محا١ٜ ايرتاخ ايجكايف  َٚٔ  
اٯثاز َٔ عًُٝات ايطسق١ اييت ميهٔ إ تطاهلا، َٚٔ ثِ اضرتداٖا يف ساي١ ضسقتٗا اٚ قُٓٗا 

تٗسٜبٗا بػهٌ غري َػسٚع َٔ بًداْٗا ا٫ؾ١ًٝ، ٚمٔ قُٔ اطاز ٖرا املطًب ضٓػري اىل  
اؾٗٛد اييت بريت َٔ قبٌ اجملتُع ايدٚيٞ يف ضبٌٝ اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ اييت تعسقت 

 : يًطسق١ ٚنُا ًٜٞ 
 الفرع االول

 جهىد االهن املتحذة واليىًسكى   
ضٓتطسم يف ٖرا ايؿسع اىل اؾٗٛد املبرٚي١ َٔ قبٌ َٓع١ُ ا٫َِ املتشد٠ يف  

اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١ َٚٔ ثِ ضٓػري اىل دٗٛد َٓع١ُ ايْٝٛطهٛ باعتبازٖا 
 َٓع١ُ َتدؿؿ١ يف ٖرا ايؿدد ٚنُا ًٜٞ :

 َِ املتشد٠ :دٗٛد َٓع١ُ ا٫ ا٫ًٚ:
اؾدزت َٓع١ُ ا٫َِ املتشد٠ فُٛع١ َٔ ايكسازات اييت ػطد ايػسض َٓٗا يف  

اضرتداد اٚ تطٌٗٝ اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ اييت تعسقت يًطسق١ اٚ ايٓٗب اٚ ايتؿدٜس غري 
، سٝح ْؿت ايؿكس٠ ايطابع١ 2003( يعاّ 1483املػسٚع ْرنس َٓٗا قساز فًظ ا٫َٔ زقِ )

از ع٢ً ايجكاؾ١ٝ ٚا٫غٝا٤ ا٫خس٣ ذات ا١ُٖٝ٫ ا٫ثس١ٜ ٚايتازخي١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚذات َٔ ٖرا ايكس
ا١ُٖٝ٫ ايع١ًُٝ ايٓادز٠ ٚذات ا١ُٖٝ٫ ايد١ٜٝٓ اييت اخرت بؿٛز٠ غري قا١ْْٝٛ َٔ املتشـ 

( 661ايٛطين ايعساقٞ ٚاملهتب١ ايٛط١ٝٓ َٚٔ َٛاقع اخس٣ َٔ ايعسام َٓر اؽاذ ايكساز زقِ )
ُا اند ايكساز ع٢ً قسٚز٠ ؾسض سكس ع٢ً ا٫ػاز بٗرٙ ا٫غٝا٤ اٚ ْكًٗا، ، ن1990عاّ 

                          

د. حيدر ادىم الطائي، سرقة الممتمكات الثقافية العراقية في ضوء القانون الدولي العام،  (2)
لسنة  (23( العدد )1المجمد ) وق، جامعة المستنصرية،مجمة الحقوق، كمية الحق

 وما بعدىا .  21ص  ،1022
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ٚنريو ا٫غٝا٤ اييت َٔ املعكٍٛ ا٫غتباٙ باْٗا اخرت بػهٌ غري قاْْٛٞ َٔ ايعسام، ٚطايب 
ايكساز َٔ َٓع١ُ ايْٝٛطهٛ ٚاملٓع١ُ ايدٚي١ٝ يًػسط١ اؾٓا١ٝ٥ )ا٫ْرتبٍٛ( ٚاملٓعُات 

اٯثاز ٚسطب ا٫قتكا٤ طايبٗا بكسٚز٠ تكدِٜ املطاعد٠ املُه١ٓ ايدٚي١ٝ ا٫خس٣ اييت تٗتِ ب
 .   (1)يتٓؿٝر ٖرا ايكساز

، ايرٟ ادإ ايتدَري 2015( عاّ 2199نُا اؾدز فًظ ا٫َٔ ايدٚيٞ ايكساز زقِ ) 
ضٛا٤ انإ ذيو  عسام ٫ٚ ضُٝا ع٢ً ٜد تٓعِٝ داعؼايرٟ تعسض ي٘ ايرتاخ ايجكايف يف اي

( َٓ٘ اىل إ تٓعِٝ داعؼ حيؿٌ ع٢ً 16سقٝا، ْٚب٘ ايكساز يف ايؿكس٠ )ايتدَري َتعُدًا اّ ع
اٜسادات َٔ َباغس٠ عًُٝات ْٗب ٚتٗسٜب ضسق١  ايرتاخ ايجكايف ٚاٯثاز ايعساق١ٝ ٚتطتددّ 

 .عِٝ ايعًُٝات ا٫زٖاب١ٝ ٚتٓؿٝرٖاٖرٙ ا٫ٜسادات يف تٓ
( َٔ 7يف ايؿكس٠ )( َٔ ايكساز اند فًظ ا٫َٔ َٔ ددٜد َا اقسٙ 17ٚيف ايؿكس٠ ) 

( ْٚـ ع٢ً ٚدٛب قٝاّ ايدٍٚ ا٫عكا٤ باؽاذ ايتدابري املٓاضب١ ملٓع ا٫ػاز 1483ايكساز )
باملُتًهات ايجكاؾ١ٝ ايعساق١ٝ ٚضا٥س ا٫ؾٓاف ذات ا١ُٖٝ٫ ا٫ثس١ٜ ٚايتازخي١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

٬ً عٔ سكس ؾك 1990ٚايع١ًُٝ ٚايد١ٜٝٓ اييت ْكًت بؿٛز٠ غري قا١ْْٝٛ َٔ ايعسام َٓر عاّ 
ا٫ػاز غري املػسٚع بٗا عرب اؿدٚد مما ٜتٝح يف ْٗا١ٜ املطاف عٛدتٗا ا٭َٓ٘ اىل ايػعب 

 .(2)ايعساقٞ
ٚبعد تعسض اٯثاز ايعساق١ٝ يًتدَري ٚايٓٗب ٚايطسق١ ع٢ً ٜد تٓعِٝ داعؼ  

/ اٜاز َٔ ايعاّ 281/ 69َِ املتشد٠ قسازٖا زقِ )ا٫زٖابٞ، اؾدزت اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮ
( سٝح اند ايكساز يف دٜبادت٘ اىل إ َا ٜكّٛ ب٘ تٓعِٝ داعؼ َٔ تدَري ْٚٗب يًرتاخ 2015

ايجكايف ايعساقٞ )َٗد سكاز٠ َا بني ايٓٗسٜٔ( ٚاملٛدٛد٠ يف َتاسؿ٘ َٚهتبات٘ ٚقؿٛظات٘ 
َٚٛاقع٘ ا٫ثس١ٜ ٚاَانٔ ايعباد٠ مبا ؾٝٗا املطادد ٚا٫قسس١ ٚايهٓا٥ظ، ٚتدَري ْٚٗب 

 .٫ تعٛض يًعسام ٚيٲْطا١ْٝ مجعا٤ٚايجكاؾ١ٝ ٖٞ خطا٥س  ا٫عُاٍ ايؿ١ٝٓ
ٚقدز تعًل ا٫َس بعٛد٠ اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١ ْؿت ايؿكس٠ ايتاضع١ َٓ٘ ع٢ً  

قسٚز٠ َطاعد٠ ايعسام يكُإ عٛد٠ تًو اٯثاز ٚذيو َٔ خ٬ٍ ْؿٗا ع٢ً )ْٗٝب ظُٝع 
باملُتًهات ايجكاؾ١ٝ املطتدسد١  ايدٍٚ اىل َطاعد٠ ايطًطات ايعساق١ٝ ع٢ً َهاؾش١ ا٫ػاز

                          

 . (may /2193 / RES /S/  2003ينظر وثيقة مجمس االمن الدولي ) (2)
 .(February/ 1299/ RES /S/ 1025ينظر وثيقة مجمس االمن الدولي ) (1)
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بػهٌ غري قاْْٛٞ ٚاملأخٛذ٠ َٔ املتاسـ ٚاحملؿٛظات ٚفُٛعات احملؿٛظات ع٢ً مٛ 
مبا يف ذيو عٔ  ،2015( يعاّ 2199( ٚايكساز زقِ )1483َا ٜكتكٞ قساز فًظ ا٫َٔ زقِ )

بطسم غري طسٜل ايتعإٚ ؾُٝا ٜتعًل بإعاد٠ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ املطسٚق١ اٚ املؿدز٠ 
َػسٚع١ ٚسطب ا٫قتكا٤، ٚنريو يف فاٍ ايعداي١ اؾٓا١ٝ٥ ٚيف َٛاد١ٗ ايتشدٟ املتُجٌ يف 
اؾ٬ح ايرتاخ ايجكايف املتكسز اٚ املدَس ٚتسَُٝ٘ ٚسؿع٘ عٓدَا تطُح ايعسٚف ا١َٝٓ٫ 

 .(1)بريو(
ٚايرٟ غذع ايدٍٚ  ،2017( يط١ٓ 2347يٞ ايكساز زقِ )نُا اؾدز فًظ ا٫َٔ ايدٚ 

عكا٤ َٔ خ٬ي٘ ع٢ً ايتعإٚ ؾُٝا بِٝٓٗ يكُإ عٛد٠ اٯثاز ايعساق١ٝ اييت تعسقت اىل ا٫
ايطسق١ اٚ ايٓٗب بطسم غري َػسٚع١، ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايكٓٛات املٓاضب١ ٚٚؾكًا يٮطس 
ايكا١ْْٝٛ احمل١ًٝ، ٚاتؿاق١ٝ ا٫َِ املتشد٠ ملهاؾش١ اؾسمي١ املٓع١ُ عرب ايٛط١ٝٓ ٚا٫تؿاقٝات 

 .(2)دٕٚ ا٫ق١ًُٝٝ ٚايجٓا١ٝ٥ا٫ق١ًُٝٝ ٚ

اَا سٍٛ َد٣ دد٣ٚ ايكسازات املػاز ايٝٗا اع٬ٙ يف اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ  
ف ايكطع ا٫ثس١ٜ يكسازات قد ضاُٖت يف اضرتداد آ٫املطسٚق١، ْٛد ايتٜٓٛ٘ اىل إ تًو ا

( 2015 – 2005ايعساق١ٝ املطسٚق١، سٝح أعادت اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ خ٬ٍ ايؿرت٠ )
( قطع١ اثس١ٜ عساق١ٝ، ٚؾادزت 3000( قطع١ اثس١ٜ نُا ؾادزت اٜطايٝا مٛ )3000انجس َٔ )

( قطع١ اثس١ٜ، ٚبا٫ضتٓاد اىل 1000( قطع١ اثس١ٜ عساق١ٝ، ٚا٫زدٕ مٛ )2000ضٛزٜا انجس َٔ )
ا٫ثس١ٜ ف ايكطع ات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ ٱعاد٠ آ٫اؿه١َٛ ايعساق١ٝ اي٫ٜٛ زاضًتتًو ايكسازات 

( ٚاييت مت غسا٩ٖا َٔ قبٌ غسن١ )ٖٛبٞ 2003املٗسب١ عرب ا٫َازات ٚاضسا٥ٌٝ بعد عاّ )
يٛبٞ(  ا٫َسٜه١ٝ ٚع٢ً اضاع تًو املساض٬ت أقاَت ٚشاز٠ ايعدٍ ا٫َسٜه١ٝ دع٠ٛ قد 

  2017ايػسن١ املرنٛز٠ اع٬ٙ، ٚع٢ً اثسٖا ٚاؾكت َتادس )ٖٛبٞ يٛبٞ( يف متٛش َٔ عاّ 
  .(3)( قطع١ اثس١ٜ عساق١ٝ اىل ايطًطات ا٫َسٜه١ٝ(3450ع٢ً تطًِٝ )

                          

 . (June /192 /39 /RES /A/1025ينظر وثيقة الجمعية العامة لؤلمم المتحدة )  (2)
 ( .RES / 1311/ S /1021ينظر وثيقة مجمس االمن الدولي ) (1)
د. صبلح الدين بو جبلل، الضمانات واالليات القانونية الدولية لحماية واسترداد  (3)

 =الممتمكات الثقافية العربية المتاجر فييا بطريقة غير مشروعة، مجمة كمية القانون
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 :(1): دٗٛد َٓع١ُ ا٫َِ املتشد٠ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ )ايْٝٛطهٛ(ثاًْٝا
ملا نإ َٔ اِٖ ا٫خطاز اييت تٗدد ايرتاخ ايجكايف ٚايطبٝعٞ ايرٟ تكع )اٯثاز َٔ  

م غري َػسٚع١ عٔ طسٜل قُٓ٘( ٖٛ اخت٬ض٘ اٚ ضسقت٘ اٚ ا٫ضت٤٬ٝ عًٝ٘ اٚ ْكً٘ بطس
تؿدٜسٙ، نإ َٔ ايطبٝعٞ إ تٗتِ َٓع١ُ ايْٝٛطهٛ بع١ًُٝ اضرتداد اٯثاز املطسٚق١ اىل 
بًداْٗا ا٫ؾ١ًٝ اييت تٓتُٞ ايٝٗا، ٚػ٢ً ذيو ا٫ٖتُاّ يف ابساّ املٓع١ُ ٫تؿاقٝات دٚي١ٝ 

ري َػسٚع، ؾك٬ً تٗتِ عُا١ٜ ايرتاخ ايجكايف ٚاضرتدادٙ يف ساي١ ايطسق١ اٚ تؿدٜسٙ بػهٌ غ
عٔ دٗٛد اخس٣ مت برهلا َٔ قبٌ ٖرٙ املٓع١ُ يف ٖرا ايطٝام، ؾع٢ً ايؿعٝد ا٫تؿاقٞ 
ابسَت ايْٝٛطهٛ، اتؿاق١ٝ بػإٔ ايتدابري ايٛادب اؽاذٖا ؿكس َٚٓع اضترياد ٚتؿدٜس 

 .(2) 1970  ْٚكٌ ًَه١ٝ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ يعاّ 
ضترياد ٚتؿدٜس ْٚكٌ ًَه١ٝ املُتًهات ٚقد ْؿت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً اعتباز عًُٝات ا 

ايجكاؾ١ٝ بطسٜك١ غري َػسٚع١ َٔ ا٫ضباب ايس٥ٝط١ اييت ت٪دٟ اىل اؾكاز ايرتاخ ايجكايف يف 
املٛطٔ ا٫ؾًٞ هلا، يريو اعتربت ايتعإٚ ايدٚيٞ َٔ الع ايٛضا٥ٌ اييت تطاعد يف اؿؿاظ 

 .(3)ع٢ً  تًو املُتًهات يف َٛاطٓٗا ا٫ؾ١ًٝ
 

                                                             

 113، ص1029ث، الجزء الثاني، اكتوبر محق خاص، العدد الثالالكويتية العالمية، م=
 وما بعدىا . 

وىي  ،2915وىي وكالة متخصصة تتبع منظمة االمم المتحدة، تأسست عام  :اليونسكو (2)
( دولة ويقع مقرىا الرئيسي في باريس  وتيدف المنظمة الى 295تضم في عضويتيا )

التربية والتعميم والثقافة . لممزيد حول ىذه رفع مستوى التعاون بين الدول في مجاالت 
االحكام العامة واىم هلل عمي عبو، المنظمات الدولية )المنظمة، ينظر، د. عبدا

 .113، مطبعة جامعة دىوك، ص 2، ط(المنظمات العممية واالقميمية والمتخصصة
افية تم وىي اتفاقية دولية مخصصة لمكافحة االتجار غير المشروع بالممتمكات الثق (1)

وخمت  2910اعتمادىا من قبل المؤتمر العام السادس عشر لميونسكو  في باريس عام 
/ عام / نوفمبر21وقد صادق العراق عمييا في  ،2911ابريل عام  11حيز النفاذ في 

2913. 
 .2910( من اتفاقية اليونسكو لعام 1/2ينظر المادة ) (3)
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ا١ٜ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ َٔ عًُٝات ا٫ضترياد ٚايتؿدٜس ْٚكٌ املًه١ٝ َٚٔ ادٌ مح 
بػهٌ غري َػسٚع، ؾكد اٚدبت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً ايدٍٚ ا٫طساف  قسٚز٠ إ تٓػ٧ يف ازاقٝٗا 

 : (1)دا٥س٠ ٚط١ٝٓ اٚ انجس تتٛىل ايكٝاّ ظ١ًُ َٔ املٗاّ اُٖٗا
ِٖ يف َٓع عًُٝات اضترياد اٚ املطا١ُٖ يف اعداد َػازٜع ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح اييت تطا -

 .ُتًهات ايجكاؾ١ٝ  بػهٌ غري َػسٚعتؿدٜس اٚ ْكٌ ًَه١ٝ امل

ع اؾكازًا يًرتاخ ٚقع قا١ُ٥ باملُتًهات ايجكاؾ١ٝ اييت ٜػهٌ تؿدٜسٖا بػهٌ غري َػسٚ -
 .ايجكايف ايٛطين

 اْػا٤ امل٪ضطات اي٬ش١َ يتأَني ض١َ٬ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ . -

ل ايدٚي١ يف املطايب١ باضرتداد ممتًهاتٗا ايجكاؾ١ٝ ؾكد اَا ايٓؿٛف املتعًك١ ع 
(  سٝح اقست ٖرٙ املاد٠ عل دٚي١ املٓػأ يف 7( َٔ املاد٠ )1ٚ2ْؿت عًٝٗا ايؿكس٠ )ب/

١ ايٛثا٥ل اييت ت٪ٜد املطايب١ باضرتداد املُتًهات ايجكاؾ١ٝ ايتابع١ هلا بعد إ تكدّ ناؾ
 .غسع١ٝ طًبٗا

ا٫تؿاق١ٝ َٔ ايٓؿٛف ذات ايؿ١ً باضرتداد ا٫ثس  ٚيعٌ َٔ اِٖ َا ٚزد يف ٖرٙ 
 : ييت ايصَت ايدٍٚ ا٫طساف مبا ًٜٞ( َٓٗا ٚا13املطسٚق١ َا مت ايٓـ عًٝ٘ يف املاد٠ )

 .غري املػسٚع باملُتًهات ايجكاؾ١ٝاؽاذ ا٫دسا٤ات ا٫ش١َ ملٓع عًُٝات ا٫ػاز  - أ

اىل ؾاسبٗا ايػسعٞ ١ تعإٚ دٚا٥سٖا املتدؿؿ١ يتطٌٗٝ اعاد٠ املُتًهات ايجكاؾٝ - ب
 .بأضسع َا ميهٔ

 .١ ٚاييت ٜكُٝٗا اؾشابٗا ايػسعٝنيقبٍٛ دعا٣ٚ اضرتداد املُتًهات ايجكاؾٝ - ت

قبٍٛ سكٛم ايدٍٚ ا٫طساف يف ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ ايػري قابٌ يًتكادّ يف تؿٓٝـ ممتًهات  - خ
ٜسٖا ٚاضرتدادٖا يف ساي١ ثكاؾ١ٝ َع١ٓٝ باعتبازٖا غري قابً٘ يًتؿسف بٗا ٚتؿد

 .ٜسٖاتؿد

ٚيف اطاز تكِٝ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ ْس٣ اْٗا ناْت فد١ٜ َٔ ْاس١ٝ يؿت اْكاز ايدٍٚ اىل  
عدّ غسع١ٝ سٝاش٠ اٟ دٚي١ يًُرياخ ايجكايف اٚ اٯثاز ايعا٥د٠ يدٍٚ اخس٣ َاداّ قد ْكًت ايٝٗا 
بطسٜك١ غري َػسٚع١، ٖٚرا ا٫َس دٕٚ غو ٜعطٞ  يًدٚي١ )ايؿاسب ايػسعٞ( يٮثس اؿل يف 

 ِ طًب ٫ضرتداد تًو اٯثاز.تكدٜ

                          

 .2910عام ( من اتفاقية اليونسكو ل5ينظر المادة ) (2)
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ا٫ اْ٘ ٚبايسغِ َٔ ذيو ٜأخر ع٢ً ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ أْٗا غري قدد٠ ٚقعٝؿ١، سٝح   
اْٗا مل ؼدد ايعكٛبات يًُدايؿات بدق١، نُا اْٗا مل تٓػأ ايٝات اٚ ادٗص٠ دٚي١ٝ تػسف 

( اّ يف ساي١ ٚتساقب بٓٛد ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ ضٛا٤ انإ ذيو يف ساي١ املٓع )ا٫ضترياد ٚايتؿدٜس
 ا٫ضرتداد.
نُا ٜ٪خر ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ اْٗا اغرتطت يكبٍٛ طًب ايدٚي١  ٫ضرتداد اثازٖا إ تسؾل  

َع طًبٗا ناؾ١ ايٛثا٥ل اييت ت٪ٜد ًَه١ٝ ايدٚي١ ايػسع١ٝ هلا، ٚمما ٫ غو ؾٝ٘ إ ٖرا ا٭َس 
ٜد َٔ اثازٙ ٚذيو ضًٝشل بايعسام قسزًا نبريًا ٚضٝشٍٛ دٕٚ قدز٠ ايعسام ع٢ً املطايب١ بايعد

يًطسق١  ٫ٕ ايعدٜد َٔ ايٛثا٥ل ايسمس١ٝ هلرٙ اٯثاز ٚايطذ٬ت اييت دْٚت ؾٝٗا قد تعسقت
 . ٚا٫ت٬ف ٚاؿسم املتعُد

ٚقدز تعًل ا٫َس ظٗٛد ايْٝٛطهٛ يف اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١ ٫بد َٔ 
تعصٜص  -1اضاضني ُٖا : ا٫غاز٠ اىل إ عٌُ ايْٝٛطهٛ يف ٖرا ايؿدد ٜكّٛ ع٢ً َبدأٜٔ

تٓعِٝ ايٛضا٥ٌ ايهؿ١ًٝ بتعصٜص ا٫ضتذاب١  -2املطايب١ بإعاد٠ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ َٔ د١ٗ، 
يًُطايب١ باضرتداد اٯثاز َٔ د١ٗ اخس٣، ٚقد متهٔ ايعسام بطاعد٠ ايْٝٛطهٛ َٔ اضرتداد 

د َٔ ( قطع١ اثس١ٜ ناْت َٛدٛد٠ يف عد843ايعدٜد َٔ اثازٙ املطسٚق١ َٔ قُٓٗا )
املتاسـ ايربٜطا١ْٝ َٓٗا َتشـ )ا٫مشٛيٝإ( يف انطؿٛزد، ٚاملتشـ ايربٜطاْٞ يف يٓدٕ، 

( دص٤ًا َٔ ايػسا٥ع ايٝابا١ْٝ ملط١ً محٛزابٞ َٔ ؾسْطا 11مت اضتعاد٠ ) 1980ٚيف عاّ 
( 1987 – 1982ٚاضرتد َٔ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ مٛ ايـ قطع١ اثس١ٜ بني ا٫عٛاّ )

ع١ مبتاسـ داَع١ ٖازؾسد ٚغٝهاغٛ، ؾك٬ً عٔ اعاد٠ فُٛع١ َٔ ايكطع يبٛاب١ ناْت َٛدٚ
 .(1)عػتاز يف َد١ٜٓ بابٌ َٔ سه١َٛ املاْٝا ناْت قد ْكًت اىل َتشـ ايػسم ا٫د٢ْ يف بسيني

( غهٌ ايْٝٛطهٛ 2003ٚبعد ايدَاز اهلا٥ٌ ايرٟ تعسقت ي٘ اٯثاز ايعساق١ٝ عاّ ) 
ا١ٜ ايرتاخ ايجكايف ايعساقٞ َٔ اعُاٍ ايٓٗب ٚايطسق١ ٚقُت ؾ١ٓ دٚي١ٝ يًتٓطٝل َٔ ادٌ مح

ٖرٙ ايًذ١ٓ عًُا٤ َتدؿؿني ٚممجًني عٔ َٓعُات ١َٝٓٗ َجٌ )اجملًظ ايدٚيٞ يًُتاسـ 

                          

ادارتو ياسر ىاشم عماد، دور المنظمات الدولية واالقميمية في حماية التراث الثقافي و  (2)
 . 203، 1023العدد الرابع والثبلثون،  (السعوديةوتعزيزه، مجمة دواماتو، )
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، تب٢ٓ 2014ٚ ا٫ْرتبٍٛ( ٚبعد تدَري ٚضسق١ اٯثاز ايعساق١ٝ َٔ قبٌ تٓعِٝ داعؼ عاّ 
 .(1)سٜب اٯثاز ايعساق١ٝ ٚ املتادس٠ بٗاايْٝٛطهٛ َػسٚع قساز دٚيٞ ًَصّ ٭عكا٥٘ ميٓع تٗ

 الفرع الخاًي
 اجلهىد الذوليت االخري

اىل داْب َٓع١ُ ايْٝٛطهٛ ٚا٫َِ املتشد٠ مث١ دٗات اخس٣ ضعت اىل اضرتداد  
 اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١ ٚيعٌ َٔ اِٖ تًو اؾٗات َا ًٜٞ :

 :(2)املعٗد ايدٚيٞ يتٛسٝد ايكإْٛ اـاف ا٫ًٚ:
ٛد املعٗد ايدٚيٞ يتٛسٝد ايكإْٛ اـاف يف ابساّ اتؿاق١ٝ اضرتداع تتذطد دٗ 

ٜٚعٛد ايطبب  1995املُتًهات ايجكاؾ١ٝ املطسٚق١ اٚ املؿدز٠ بطسم غري َػسٚع١ يعاّ،
ٚاملػاز ايٝٗا  1970ايس٥ٝطٞ يف ابساّ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ اىل عدّ ؼكٝل اتؿاق١ٝ ايْٝٛطهٛ يعاّ 

ت عًُٝات تؿدٜس املُتًهات ايجكاؾ١ٝ بػهٌ غري َػسٚع، يف اع٬ٙ ٭ٖداؾٗا يف َٓع عًُٝا
 .١ٝ املطسٚق١ اىل بًداْٗا ا٫ؾ١ًٝؾك٬ً عٔ عدّ ؼكٝل ا٫عاد٠ ايها١ًَ يًُُتًهات ايجكاؾ

 ا٫ػاز َهاؾش١ يف بؿعاي١ٝ املطا١ُٖ ع٢ً ايعصّ ْعكد ٚإذ" دا٤ يف دٜباد١ ا٫تؿاق١ٝ 
 قا١ْْٝٛ قٛاعد ٱزضا٤ ١َُٗ خط٠ٛ اؽاذ خ٬ٍ َٔ ايجكاؾ١ٝ املُتًهات يف املػسٚع غري

 بٗدف ٚذيو املتعاقد٠، ايدٍٚ بني ايجكاؾ١ٝ املُتًهات ٚإعاد٠ ٫ضرتداد ا٭د٢ْ يًشد َػرتن١،

                          

اليونسكو يتبنى مشروع قرار دولي يمنع تيريب االثار العراقية، منشور عمى الموقع  (2)
 :التالي

https://www.alsumaria.tv/news/112109     
 .1029/ 22/ 20زيارة الموقع  :  تاريخ      

كمعيد مساعد لعصبة االمم  ،2913انشئ المعيد الدولي لتوحيد القانون الخاص عام  (1)
ولي لتوحيد القانون الخاص عام ومن وتم اعادة بناء المعيد تحت مسمى المعيد الد

( دولة 33ضم المعيد في عضويتو )ويقع مقره في مدينة روما في ايطاليا وي 2910
/ 20 /11. تاريخ الزيارة www. Unidroit.org. ممزيد ينظر الموقع الرسمي لممعيدل

1029. 

https://www.alsumaria.tv/news/112109/
https://www.alsumaria.tv/news/112109/
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 ٖرٙ َٔ ايػسض إٔ ٚتأنٝدا اؾُٝع، َؿًش١ يف ايجكايف ايرتاخ ٚمحا١ٜ سؿغ ؼطني
 ا٫ؾ١ًٝ. ٗابًداْ اىل ايجكاؾ١ٝ، املُتًهات ٚإعاد٠ اضرتداد تطٌٗٝ ا٫تؿاق١ٝ

( َٓٗا  ا٫ي١ٝ اييت ميهٔ يًدٍٚ َٔ خ٬هلا املطايب١ 5ٚبٝٓت ا٫تؿاق١ٝ يف املاد٠ ) 
باضرتداد اثازٖا اييت تعسقت يًطسق١ ٖٚٞ )اقا١َ ايدع٠ٛ( سٝح ْؿت ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً َا ًٜٞ 
))جيٛش يًدٍٚ املتعاقد٠ إ تطًب َٔ احمله١ُ اٚ اٟ ضًط١ قكا١ٝ٥ كتؿ١ يف دٚي١ 

خس٣ إ تأَس بإعاد٠ ممتًو ثكايف ؾدز َٔ ازاقٞ ايدٚي١ ايطايب١ بؿٛز٠ غري َتعاقد٠ ا
َػسٚع١، ٜٚػؿع اٟ طًب قكا٥ٞ ٫ضرتداد ممتًو ثكايف بهاؾ١ املعًَٛات ٚايٛثا٥ل ايكا١ْْٝٛ 

 اييت متهٔ احمله١ُ املدتؿ١ يف تًو ايدٚي١ َٔ اؾداز سهِ بإعادت٘((.
 نُا تطسقت املاد٠ ذاتٗا اىل غسٚط قبٍٛ دع٣ٛ ا٫ضرتداد ٖٚٞ : 

 جيب إ تكاّ ايدٚي١ َٔ قبٌ املايو ا٫ؾًٞ يًُُتًو ايجكايف . -1

 جيب إ ٜجبت َكدّ ايطًب إ املُتًو ايجكايف قد خسز َٔ ايدٚي١ بطسم غري َػسٚع١ . -2

ٜستبط ازتباطًا  جيب إ ٜجبت َكدّ ايطًب إ املُتًو ايجكايف ايرٟ ٜطايب باضرتدادٙ -3
ٚثٝكًا برتاث٘ ايجكايف، ؾك٬ً عٔ تكدِٜ تؿاؾٌٝ اخس٣ عٔ املُتًو ايجكايف ايرٟ تطايب 

 .ا، ٚاُٖٝت٘ ايتازخي١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ(ايدٚي١ باضرتدادٙ )ناؿكاز٠ اييت ٜٓتُٞ ايٝٗ

إ ٜكدّ ايطًب )طًب ا٫ضرتداد( خ٬ٍ ث٬خ ضٓٛات َٔ تازٜذ ايعًِ مبهإ املُتًو  -4
 .اٚش اـُطني عاّ يف مجٝع ا٫سٛاٍإ ٫ تتذايجكايف، ٚ

ٚػدز ا٫غاز٠ يف ٖرا ايؿدد اىل إ ا٫تؿاق١ٝ ايصَت ايدٚي١ اييت تطاب باضرتداد اثازٖا 
 .(1)إ تكّٛ بدؾع تعٜٛض يًػدـ اؿا٥ص هلا َت٢ َا نإ سطٔ اي١ٝٓ

ا َٚٔ ْاس١ٝ اخس٣ ؾكد سددت ا٫تؿاق١ٝ َد٠ يًتكادّ، عٝح ٜرتتب ع٢ً اْككا٥ٗ 
ضكٛط سل ايدٚي١ يف املطايب١ باضرتداد اثازٖا، ٚقد دس٣ ؼدٜد ٖرٙ املد٠ بؿٝػتني، 

ض١ٓ ٚذيو  50ا٫ٚىل أَدٖا ث٬خ ضٓٛات ٚذيو َٔ تازٜذ َعسؾ١ َهإ ايكطع ا٫ثس١ٜ، ٚايجا١ْٝ 
 .(2)َٔ تازٜذ ضسق١ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ

 
 

                          

 .2995( من اتفاقية عام 1ينظر المادة ) (2)
 .2995م ( من اتفاقية عا5ينظر المادة ) (1)



 اآلليات الدولية السترداد اآلثار العراقية المسروقة
 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

268 

 اي١ٝ عًٝٗا : ٚيف اطاز تكِٝٝ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ ميهٔ تطذٌٝ امل٬سعات ايت
إ ا٫تؿاق١ٝ قدد سددت ؾرت٠ ش١َٝٓ يًتكادّ، ث٬خ ضٓٛات َٔ تازٜذ ايعًِ مبهإ ا٫ثس  -1

ٚمخطني ض١ٓ َٔ تازٜذ ايطسق١، ٖٚرا ا٫َس قٌ ْكد ٚنإ َٔ املؿسٚض عدّ اخكاع 
اٯثاز يكاعد٠ ايتكادّ باٟ غهٌ َٔ ا٫غهاٍ ٚذيو ٭ْٗا تعد دص٤ًا َٔ ثكاؾ١ ايدٚي١ اييت 

ايٝٗا اٯثاز َٔ ْاس١ٝ، ٫ٕٚ ق١ُٝ ٖرٙ اٯثاز ااما تهٕٛ يف ايدٚي١ اييت تٓتُٞ تٓتُٞ 
 ايٝٗا .

ٚقدز تعًل ا٫َس مببدأ ايتعٜٛض ايرٟ اقست٘ ا٫تؿاق١ٝ ؾأْٓا ْس٣ إ ٖرا املبدأ  -2
ضٝكاعـ اـطاز٠ اييت ؿكت بايعسام ٚذيو بطبب نجس٠ اٯثاز ايعساق١ٝ اييت تعسقت 

ْاس١ٝ اخس٣ ؾاْ٘ َٔ ايؿعٛب١ مبهإ اثبات َطاي١ سطٔ  يًطسق١ ٖرا َٔ ْاس١ٝ َٚٔ
 اي١ٝٓ اٚ ايعهظ  بايٓطب١ يًػدـ اؿا٥ص يٰثاز .

َٚٔ امل٬سعات اييت ميهٔ تطذًٝٗا ع٢ً ا٫تؿاق١ٝ ٖٞ اْٗا اقست َبدأ عدّ زدعٝتٗا  -3
ٖٚرا ٜعين إ ايعسام ٫ ميهٔ إ ٜطتٓد ع٢ً ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ يًُطايب١   ع٢ً املاقٞ

 .ٖٚٛ تازٜذ اعتُاد ا٫تؿاق١ٝ 1995اثازٙ اييت تعسقت يًطسق١ قبٌ عاّ  باضرتداد

 .(1)2016ٚذيو ٫ٕ ايعسام اْعِ اىل ا٫تؿاق١ٝ عاّ  
 : دٗٛد ا٫ْرتبٍٛ   ثايجًا

دٚزًا ًَُٗا يف محا١ٜ ايرتاخ  (2)َازضت َٓع١ُ ايػسط١ اؾٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ )ا٫ْرتبٍٛ( 
سٚق١ ؾع٢ً اثس تعسض ايعدٜد َٔ اٯثاز ايعساق١ٝ يًطسق١ ايجكايف ايعساقٞ ٚاضرتداد اثازٙ املط

                          

( منشور عمى 1023/ ايمول / 12انظم العراق الى االتفاقية بالقانون الصادر في )  (2)
 :الموقع التالي

  http://ar.parliament.iq : 
 .1029/ 22/ 3تاريخ الزيارة :      

( حيث انعقد في 2921) ظيرت فكرة تأسيس منظمة دولية لمشرطة ألول مرة عام  (1)
موناكو / فرنسا، المؤتمر الدولي االوربي االول لمشرطة الجنائية، وابدى المؤتمرون 
رغبتيم في تحسين العبلقات المباشرة بين الشرطة في مختمف البمدان، ووفقًا ليذه 

المكان الذي انطمقت منو اول مبادرة ألنشاء منظمة  (موناكو)المعطيات تعد مدينة 
ول، اال ان اندالع الحرب العالمية الثانية حال دون ان تبصر ىذه المنظمة النور االنترب

 =في تمك الحقبة، وبعد انتياء الحرب استأنفت المحاوالت من جديد إلنشائيا، وتم

http://ar.parliament.iq/
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ازضًت َٓع١ُ ا٫ْرتبٍٛ ؾسٜكًا اىل ايعسام ٚايدٍٚ اجملاٚز٠ َجٌ ايهٜٛت َٔ ادٌ  2003عاّ 
مجع َعًَٛات عٔ اٯثاز ايعساق١ٝ اييت ضسقت ؾك٬ً عٔ ٚقع ادسا٤ َساقب١ ٚاعاخ َع 

إ ازضاٍ ذيو ايؿسٜل قد مت بٓا٤ً ع٢ً سهَٛات تًو ايدٍٚ ٚاٚقح َط٪ٚيٕٛ يف ا٫ْرتبٍٛ 
( 2003/  5/ 6-5طًب َٔ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ، نُا عكد ا٫ْرتبٍٛ خ٬ٍ ايؿرت٠ )

ادتُاعًا خاؾًا َٔ ادٌ ٚقع اي١ٝ ؼسى ضسٜع١ تكُٔ اضتعاد٠ اٯثاز ايعساق١ٝ اييت 
 .(1)تعسقت يًطسق١ 

( بإْػا٤ قاعد٠ بٝاْات 2009بٍٛ( عاّ )نُا قاَت َٓع١ُ ايػسط١ اؾٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ )ا٫ْرت
يًكطع ا٫ثس١ٜ اييت تعسقت يًطسق١ يتٛقع ؼت تؿسف َٔ ٜسغب باضتدداَٗا ٫ضرتداع 
اٯثاز املطسٚق١ ٚؼتٟٛ ٖرٙ ايكاعد٠ سايًٝا ع٢ً َعًَٛات عٔ مخطني ايـ قطع١ اثس١ٜ َٓٗا 

ساشت قاعد٠ بٝاْات  ( ٚيكد2007( قطع١ َطسٚق١ َٔ ايعسام )ست٢ غٗس اذاز 2800انجس َٔ )
ا٫ْرتبٍٛ ع٢ً اقساز ا٫َِ املتشد٠ بأُٖٝتٗا، ٖٚرا َا دطدٙ ؾسٜل فًظ ا٫َٔ املعين 
بسؾد ايعكٛبات املؿسٚق١ ع٢ً تٓعِٝ داعؼ ٚتٓعِٝ ايكاعد٠ ٚسسن١ طايبإ، سٝح بني اْ٘ 

١ يف )ق٤ٛ شٜاد٠ استُا٫ت متٌٜٛ ا٫زٖاب َٔ ا٫ػاز غري املػسٚع باملُتًهات ايجكاؾٝ
ٜٛؾٞ ؾسٜل ايسؾد بإ تٛد٘ ايًذ١ٓ زضا٥ٌ خط١ٝ اىل ايدٍٚ ا٫عكا٤ يتػذٝعٗا ع٢ً 
ايكٝاّ باْتعاّ بتشدٜح قاعد٠ بٝاْات ا٫ْرتبٍٛ يٮعُاٍ ايؿ١ٝٓ املطسٚق١ َٔ خ٬ٍ تكُٝٓٗا 

ٖٚٓا ْٛد ا٫غاز٠ اىل إ ٖٓاى  ،َعًَٛات َؿؿ١ً عٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ اييت مت ضسقتٗا َٔ ايعسام
 :(2)يعٛاٌَ تدعِ لاح ا٫ْرتبٍٛ يف َُٗت٘ املتعًك١ باضرتداد اٯثاز املطسٚق١ ٖٚٞمج١ً َٔ ا

 

                                                             

انشاؤىا بالفعل وبشكل رسمي بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في دورتو =
صبحت العاصمة الفرنسية باريس مقرىا الرئيسي، ( وا2953الخامسة والعشرين عام ) 

( انتقمت المنظمة الى مقرىا الحالي في مدينة ليون الفرنسية وىي 2999وفي عام ) 
( دولة . لممزيد حول ىذه المنظمة ينظر، حيمر عبدالكريم، 292تضم اعضاء عن ) 

ة محمد خضير منظمة االنتربول، رسالة ماجستير، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامع
 . 9، ص 1021بسكرة، الجزائر، 

 202قاسم احمد قاسم، مصدر سابق، ص  (2)
احمد عمي الربيعان، حماية االثار في المممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، قسم  (1)

 .19ه، ص 2192االثار والمتاحف، جامعة الممك سعود، الرياض، 
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ايطسع١ اييت ٜتِ بٗا ا٫ب٬ؽ عٔ اٯثاز املطسٚق١، ؾهُا إ ايتباط٪ يف ٚؾٍٛ اـرب  -2
ٚاب٬ؽ ايبٝاْات ميهٔ إ ٜهٕٛ عا٬ًَ سامسًا يف قٝاع املطسٚقات ا٫ثس١ٜ، ميهٔ إ 

 .قبطٗا ٚاضرتدادٖا طسع١ عا٬ًَ يفمتجٌ اي

تعاٌَ ا٫ْرتبٍٛ َع ادٗص٠ ايػسط١ َٚٛقعٗا املتُٝص َٔ اسرتاّ دٍٚ ايعامل، ٜعطٝٗا  -3
 .ٌَ َع ٖرٙ اؾسمي١ ٚايٛقا١ٜ َٓٗاَها١ْ خاؾ١ َٚتُٝص٠ يف ايتعا

باٯثاز  اضتدداّ غبه١ املعًَٛات ٚايهُبٝٛتس يتطٌٗٝ تبادٍ املعًَٛات املتعًك١ -4
 .املطسٚق١ ٚايسدٛع ايٝٗا

قد متهٔ ايعسام مبطاعد٠ ا٫ْرتبٍٛ َٔ اضرتداع ايعدٜد َٔ اثازٙ املطسٚق١ ٚيعٌ ٚ 
اُٖٗا متجاٍ نبري ٜعٛد اىل املًو ضٓطسم ايجاْٞ ايرٟ مت ضسقت٘ َٔ َد١ٜٓ اؿكس ا٫ثس١ٜ 
َٔ قبٌ غسنات ايتٗسٜب ايدٚي١ٝ، ؾك٬ً عٔ اضتعاد٠ زأع ايجٛز اجملٓح ايرٟ ضسم َٔ 

 .(1)ييت تكع مشايٞ َد١ٜٓ املٛؾٌَد١ٜٓ خٛز ضبات ا٫ثس١ٜ ا

 :(2): اجملًظ ايدٚيٞ يًُتاسـ )اٜهّٛ(زابعًا
ميازع اجملًظ ايدٚيٞ يًُتاسـ ْػاطات عد٠ يف ضبٌٝ متهني ايدٍٚ َٔ اضتعاد٠  

اثازٖا املطسٚق١ ٚيعٌ َٔ اِٖ َا ٜكّٛ ب٘ ٖرا اجملًظ ٖٛ اؾدازٙ يًكٛا٥ِ اؿُسا٤ ٖٚٞ 
دد٠ َٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ ٚاملٗدد٠ بإ ٜتِ ا٫ػاز بٗا بػهٌ قٛا٥ِ امٛذد١ٝ ٭ْٛاع اٚ ؾ٦ات َتع

غري َػسٚع، ٚتٗدف ٖرٙ ايكٛا٥ِ اىل َطاعد٠ قباط ايػسط١ ٚايهُازى ٚػاز ايكطع ا٫ثس١ٜ 
يف ايتعسف ع٢ً َجٌ ٖرٙ ايكطع يػسض ؼرٜس املػرتٜٔ َٔ اقتٓا٥ٗا اذا مل تتٛؾس بػأْٗا 

                          

متمكات الثقافية في القانون الدولي، دراسة عمي خميل اسماعيل الحديثي، حماية الم (2)
 .201ص  ،2999تطبيقية مقارنة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

( وىو منظمة دولية غير حكومية ويرتبط 2913تأسس المجمس الدولي لممتاحف عام ) (1)
ع بصفة مستشار ويتمت (رسميًا بمنظمة االمم المتحدة لمتربية واعمم والثقافية )اليونسكو

لدى المجمس االقتصادي واالجتماعي لمنظمة االمم المتحدة، ويضم المجمس الدولي 
 (باريسره الرسمي في العاصمة الفرنسية )( دولة ويقع مق210لممتاحف في عضويتو )

وتمثل مكافحة االتجار غير المشروع بالممتمكات الثقافية احدى اولويات ىذه المنظمة، 
 :دولي لممتاحف، عمى الموقع التاليمي لممجمس الينظر الموقع الرس

 https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/MUSEUM_CODE_OF_ETHICS_Arabic.pdf   
 . 1029/ 3/22تاريخ الزيارة :     

https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/MUSEUM_CODE_OF_ETHICS_Arabic.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/MUSEUM_CODE_OF_ETHICS_Arabic.pdf
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ع٢ً اٱٜهّٛ )اجملًظ ايدٚيٞ يًُتشـ( اْ٘ ايٛثا٥ل اي٬ش١َ ٭ثبات َؿدزٖا، ٚامل٬سغ 
ٜكّٛ بٓػس ْٛعني َٔ ايكٛا٥ِ اؿُسا٤، ا٫ٚىل ٖٞ قا١ُ٥ اٚ ٥٫ش١ ايطٛاز٨ اؿُسا٤ يًُُتًهات 
ايجكاؾ١ٝ املعسق١ يًدطس، ٚايجا١ْٝ ٖٞ  ايكا١ُ٥ اؿُسا٤ ايعاد١ٜ اييت تٓػس بٓا٤ ع٢ً طًب 

( قا١ُ٥ محسا٤ اثٓإ َٓٗا َتعًك١ 17( )2018ايدٚي١ املع١ٝٓ ٚقد اؾدز اٱٜهّٛ يػا١ٜ َازع)
( متهٔ 200( ٚقد اثبتت ٖرٙ ايكٛا٥ِ ؾعايٝتٗا، ؾؿٞ عاّ )2015( ٚ )2003بايعسام عاَٞ )

( مسشت 2008( قطع١ اثس١ٜ، ٚيف عاّ )13ايعسام َٚٔ خ٬ٍ ٖرٙ ايكٛا٥ِ َٔ اضرتداد )
قبطٗا َٔ قبٌ ايكا١ُ٥ ايعساق١ٝ اؿُسا٤ َٔ قبط ع١ًُٝ بٝع يكسف َطُازٟ، سٝح مت 

 .(1)ايطًطات ايطٜٛد١ٜ
ػدز ايػاز٠ اْ٘ اىل داْب اؾٗٛد ايدٚي١ٝ اييت اغسْا ايٝٗا مث١ دٗٛد بريت َٔ قبٌ 

 ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚا٫ض١َٝ٬، َٔ ادٌ محا١ٜ اٯثاز ايعساق١ٝ ٚتساث٘ ايجكايف ْرنس َٓٗا : 
)اٱٜطٝهٛ( املٓعكد عاّ امل٪متس ا٫قًُٝٞ  يًُٓع١ُ ا٫ض١َٝ٬ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاؾ١  -1

 .(2)( َٔ ادٌ اْكاذ اٯثاز ايعساق١ٝ َٔ عًُٝات ايطسق١ ٚايٓٗب ٚايتدَري2003)

اع٬ٕ بانٛ ايؿادز عٔ ٚشزا٤ خازد١ٝ دٍٚ َٓع١ُ امل٪متس ا٫ض٬َٞ  ٚايرٟ اند ع٢ً  -2
قسٚز٠ محا١ٜ ايرتاخ ايجكايف يًدٍٚ ا٫عكا٤ ؾك٬ً عٔ قسٚز٠ ادسا٤ ؼكٝل سٍٛ 

  .(3)ؿكت بٗا ا٫قساز اييت

 

                          

 .135د. صبلح بو جبلل، مصدر سابق، ص  (2)
ويقع مقرىا  ( دولة51وىي تضم في عضويتيا ) 2991ة عام تأسست ىذه المنظم (1)

لممزيد حول ىذه المنظمة ينظر، زيدي بن راكد مشيح  (السعوديةالرئيسي في الرياض )
نشر الثقافة في  (إيسيكومية لمتربية والعموم والثقافة )الرويمي، جيود المنظمة اإلسبل

االسبلمية، رسالة ماجستير، كمية الدعوة واصول الدين، جامعة ام القرى، السعودية، 
 وما بعدىا . 15ه، ص  2133

لة ويقع مقرىا في ( دو 51وىي تضم في عضويتيا ) ،2939تأسست ىذه المنظمة عام  (3)
موقف السعودية، لممزيد حول ىذه المنظمة ينظر، خضر عبدالغفار موسى،  (الجدة)

(، رسالة 1000 – 2939منظمة المؤتمر االسبلمي من القضية الفمسطينية من عام )
 . وما بعدىا 1ص  ،1005ماجستير، كمية اآلداب، الجامعة االسبلمية، غزة، فمسطين، 
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ٚايٛاقح مما تكدّ اْ٘ مث١ دٍٗٛد سجٝج١ بريت يف ضبٌٝ اعاد٠ اٯثاز ايعساق١ٝ  
املطسٚق١، ا٫ اْ٘ ٚبايسغِ َٔ تًو اؾٗٛد ٫ ٜصاٍ ٖٓاى ا٫ف ايكطع ا٫ثس١ٜ ايعساق١ٝ املطسٚق١ 
َٛدٛد يف ايعدٜد َٔ املتاسـ ايعامل١ٝ ٖٚٞ تعسض بػهٌ عًين ٚمل ٜتِ اضرتداعٗا اىل 

 ايعسام ست٢ ٖرٙ ايًشع١، ٖٚرا َا ٜدؾعٓا اىل ايتطا٩ٍ عٔ ا٫ضباب اييت تهُٔ ٚزا٤ ذيو .
ٚيعٌ ا٫داب١ عٔ ٖرا ايتطا٩ٍ تتُجٌ يف اْ٘ مث١ مج١ً َٔ ايعكبات اييت ؼٍٛ دٕٚ  

 اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١ ٚاييت تتذطد مبا ًٜٞ: 
 :ا٫ًٚ: ايعكبات ايطٝاض١ٝ

٣ اضٛاقًا نرب٣ يتذاز٠ اٯثاز سٝح تصخس ٖرٙ ا٫ضٛام متتًو ايدٍٚ ايهرب  
باملصادات املتدؿؿ١ بريو، ٚتطتددّ ٖرٙ ايدٍٚ ْؿٛذٖا يف ا٫ضتشٛاذ ع٢ً اٯثاز 
املطسٚق١ ٚاملؿدز٠ بطسم غري َػسٚع١ َٔ ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٖٚٞ َٗد اؿكازات ٚمما ٫غو 

ٕ هلرٙ ايدٍٚ َؿًش١ ضٝاض١ٝ ؾٝ٘ إ ايعسام ٜأتٞ يف َكدَتٗا، ٚمما ٫ غو ؾٝ٘ اٜكًا ا
َٚطأي١ اضرتداد اٯثاز مما  ٚاقتؿاد١ٜ يف محا١ٜ ٖرٙ ا٫ضٛام ملا ػًب٘ هلا َٔ َٓاؾع مج١،

٫ غو ؾٝ٘ اْٗا ت٪ثس ع٢ً ا٫ضٛام ايسا٥ذ١ يتذاز٠ اٯثاز ا٫َس ايرٟ دؾع ٖرٙ ايدٍٚ اىل 
ؼكٝل ايػا١ٜ املٓػٛد٠  ايتدخٌ ضٝاضًٝا ٚٚقع ايعٛا٥ل اَاّ دعا٣ٚ اضرتداد اٯثاز اؿًٝٛي١

 . (1)َٓٗا
 :  ثاًْٝا: ايعكبات ايكا١ْْٝٛ

تهتٓـ عًُٝات اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ ايطسٚق١ ايعدٜد َٔ ايؿعٛبات ايكا١ْْٝٛ  
ٚتأتٞ ٚيف َكدَتٗا ؾعٛب١ اثبات خسٚز اٯثاز بطسم غري َػسٚع١ اٚ عٔ طسٜل ايطسق١ 

َٚٔ د١ٗ اخس٣، ؾإ ا٫تؿاقٝات اييت خاؾ١ اذا َا نإ ا٫ثس غري َطذٌ، ٖرا َٔ د١ٗ 
ٚ اتؿاق١ٝ َعٗد تٛسٝد  1970تتٓاٍٚ َٛقٛع اضرتداد اٯثاز َجٌ اتؿاق١ٝ ايْٝٛطهٛ يعاّ 

ٚنُا اغسْا ضابكًا ٫ تطسٟ باثس زدعٞ ٚااما تطسٟ َٔ تازٜذ  1995ايكإْٛ اـاف عاّ 
َٔ ايعسام يًكٝاع دخٛهلا سٝص ايٓؿاذ، ٖٚرا دٕٚ غو ٜعسض ايعدٜد َٔ اٯثاز اييت ضسقت 

ٚعدّ إَها١ْٝ املطايب١ باضرتدادٖا با٫ضتٓاد اىل ا٫تؿاقٝات املػاز ايٝٗا يف اع٬ٙ، ٚمما ٫ 
غو ؾٝ٘ إ ٖرٙ ايعكبات ػعٌ َٛقٛع اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ َٔ ايؿعٛب١ مبهإ َٚٔ ثِ 

                          

 .515 -511محمد سمير، مصدر سابق، ص  (2)
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( ٚا٫تؿاقٝات ؾإ اٌَ ايعسام يف اضرتداد اثازٙ ٜٓشؿس يف ايطسم ايدبًَٛاض١ٝ )املؿاٚقات
 . (1)ايجٓا١ٝ٥

ٖٚٛ َا قاّ ب٘ ايعسام بايؿعٌ سٝح متهٔ َٚٔ خ٬ٍ املؿاٚقات َٔ اضرتداع  
( قطع١ 700اعادت ضٛزٜا اىل ايعسام َا ٜكازب ) 2008ايعدٜد َٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ ؾؿٞ عاّ 

يعاّ ، يف نإْٛ ايجاْٞ َٔ ا2003اثس١ٜ، ناْت قد ضسقت بعد ايتدخٌ ا٫َسٜهٞ يف ايعسام عاّ 
اعادت سه١َٛ ايبريٚ اىل ايعسام ث٬خ ايٛاح ؼٌُ نتاب١ َطُاز١ٜ  تعٛد اىل سكاز٠ َا  2009

بني ايٓٗسٜٔ نإ قد مت قبطٗا يف َطاز ايعاؾ١ُ يُٝا، اَا ؾُٝا ٜتعًل با٫تؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥، 
 ؾكد ابسّ ايعسام اتؿام ا٫طاز ا٫ضرتاتٝذٞ يع٬ق١ ؾداق١ ٚتعإٚ َع اي٫ٜٛات املتشد٠

( َٔ ا٫تؿاق١ٝ ع٢ً قٝاّ اي٫ٜٛات املتشد٠ 6ا٫َسٜه١ٝ ٚمت ايتأنٝد يف ايكطِ ايسابع )ايؿكس٠ /
ا٫َسٜه١ٝ مبطاعد٠ ايعسام يف اضتعاد٠ ٚتسَِٝ اثازٙ املٗسب١ َٔ خ٬ٍ َػسٚعات َجٌ َػسٚع 

١ َطتكبٌ بابٌ ٚا٫دسا٤ات املتدر٠ مبكتك٢ قإْٛ اؿُا١ٜ ايطاز١٥ ا٭َسٜهٞ يٮثاز ايجكاؾٝ
، ٚقد متهٔ ايعسام ٚمبطاعد٠ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٫َسٜه١ٝ ٚاضتٓادًا اىل 2004ايعساق١ٝ يعاّ 

 .(2) ( قطع١ اثس5000١ٜاسهاّ ٖرٙ ا٫تؿاق١ٝ َٔ اضتعاد٠ َا ٜكازب اٍ )
ٜكاف اىل َا تكدّ ٚتأنٝدًا ع٢ً دٚز املؿاٚقات يف اضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ  

( قطع١ اثس١ٜ ْادز٠ 1300( َٔ اضرتداد )2019/ 2/2ٜذ )املطسٚق١، ؾكد متهٔ ايعسام بتاز
 .(3)قاَت ايطًطات ا٫زد١ْٝ بتطًُٝٗا اىل اؿه١َٛ ايعساق١ٝ

 
 
 
 

                          

دار النيضة العربية،  د. امين احمد الحذيفي، الحماية الجنائية لؤلثار، دراسة مقارنة، (2)
 . 132، ص 1001القاىرة، 

 . 199د. صبلح بو جبلل، مصدر سابق، ص  (1)
 : عراقية، منشور عمى الموقع التالياجماع عراقي اردني ىام واالخير يعيد اثار  (3)

https://www.m.arabi21.com. 
 .   1029/ 1/1تاريخ زيارة الموقع     

https://www.m.arabi21.com/
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 تـاخلامت
تٛؾًٓا يف ختاّ ٖرا ايبشح اىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات ضٓدزدٗا ع٢ً ايٓشٛ 

 ايتايٞ : 
 ا٫ًٚ : ا٫ضتٓتادات : 

 ،٘ اؿكازات ا٫ْطا١ْٝ َٔ قطع اثس١ٜ اٚ ؾ١ٝٓ َاد١ٜتعسف اٯثاز باْٗا نٌ َا خًؿت  -2
ضٛا٤ اناْت َٓكٛي١ اّ غري َٓكٛي١ ؾك٬ً عٔ بكاٜا ايط٫٬ت اؿٝٛا١ْٝ ٚايٓبات١ٝ ٚاييت 

 تكتكٞ املؿًش١ ايعا١َ يًدٍٚ اؿؿاظ عًٝٗا. 

تػهٌ اٯثاز دص٤ًا َٔ ايرتاخ ٚبايتشدٜد اؾص٤ املادٟ َٓ٘، ٚبٗرا املؿّٗٛ ايٛاضع  -3
نْٛ٘ ٜطتٛعب َا مت تٛازث٘ َٔ َرياخ َادٟ اٚ غري َادٟ ذات ايطابع ايؿين اٚ  يًرتاخ

ٖٚرا ٜعين إ َؿطًح ايرتاخ ٜهٕٛ َٔ  ،ايعًُٞ اٚ ايؿهسٟ، ؾٗٛ اعِ ٚامشٌ َٔ اٯثاز
ايطع١ ٚاملس١ْٚ عٝح ٜػٌُ اٯثاز ٚغريٖا َٔ اٯداب ٚايؿٕٓٛ ٚاملعازف ٖٚرا َا جيعٌ 

 اٯثاز دص٤ًا َٔ ايرتاخ.

اطاز قاْْٛٞ َتٓٛع، ميهٔ يًعسام ايًذ٤ٛ ايٝ٘ يًُطايب١ باضرتداد اثازٙ  ٜٛدد -4
ٚاتؿاق١ٝ املعٗد ايدٚيٞ يتٛسٝد  1970املطسٚق١، ٚتػهٌ اتؿاق١ٝ ايْٝٛطهٛ يعاّ 

، ٚاييت ؾادم عًُٝٗا ايعسام ٚضا٥ٌ ١َُٗ ميهٔ يًعسام 1995ايكإْٛ اـاف يعاّ 
 ا٫ضتؿاد٠ َُٓٗا يف ٖرا ايطٝام .

ا٫ْرتبٍٛ َٔ خ٬ٍ قاعد٠ ايبٝاْات اـاؾ١ باٯثاز ايتابع١ هلا، ٚاجملًظ  تػهٌ َٓع١ُ -5
ايدٚيٞ يًُتاسـ َٔ خ٬ٍ ٥٫ش١ ايطٛاز٨ اييت تكّٛ بإؾدازٖا ٚضا٥ٌ ١َُٗ، متهٔ 

 ايعسام َٔ خ٬هلُا َٔ اضتعاد٠ عدد نبري َٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ املطسٚق١ .

تدٜٚٓٗا ع٢ً ا٫تؿاقٝات اـاؾ١ تبني يٓا إ ٖٓاى ايعدٜد َٔ امل٬سعات اييت ميهٔ  -6
باضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١، اُٖٗا اْٗا تأخر بكاعد٠ ايتكادّ ٚاييت تككٞ 
بطكٛط  سل ايدٚي١ يف املطايب١ باضرتداد اٯثاز بعد َكٞ َد٠ َع١ٓٝ، ؾك٬ً عٔ نْٛٗا 

ٜل قه١َٛ بكاعد٠ اخس٣ ٖٚٞ إ ا٫تؿاق١ٝ تطسٟ بايٓطب١ يًدٚي١ َٔ تازٜذ ايتؿد
عًٝٗا، ٖٚرا ا٫َس حيٍٛ دٕٚ اَها١ْٝ ايعسام يف اضرتداد ايعدٜد َٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ 
ايعساق١ٝ اييت تعسقت يًطسق١، ٚذيو ٫ٕ َا ميس ب٘ ايعسام َٔ ظسٚف قد تعصف ب٘ عٔ 
املطايب١ باضرتداد اثاز٠ يف ايٛقت ايسأٖ ا٫َس ايرٟ قد ٜطكط سل ايدٚي١ يف املطايب١ 
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، ٖٚرا ٜعين إ 2016، يف 1995ايعسام ؾادم ع٢ً اتؿاق١ٝ عاّ باضرتدادٖا، نُا إ 
 .سٚق١ قبٌ ٖرا ايتازٜذايعسام ٫ ميهٓ٘ ا٫ضتٓاد ايٝٗا يًُطايب١ باضرتداد اثازٙ املط

ااما ناْت  2003إ َا تعسقت ي٘ اٯثاز ايعساق١ٝ َٔ عًُٝات ايطسق١ ٚخؿٛؾًا عاّ  -7
ٛات ا٫َسٜه١ٝ اييت ناْت َتٛادد٠ ْتٝذ١ ع١ًُٝ ممٓٗذ١ ٚكطط هلا َطبكًا، ٚإ ايك

عٓد تعسض اٯثاز اييت نإ ٜكُٗا املتشـ ايٛطين ايعساقٞ تتشٌُ املط٪ٚي١ٝ نا١ًَ 
ٖٚٞ ًَص١َ مبطاعد٠ ايعسام ٫ضرتداد اثازٙ املطسٚق١ اضتٓادًا ي٬تؿاق١ٝ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ 

 .اىل قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعسيفٚاضتٓادًا  2008املرب١َ بٝٓٗا عاّ 

ايؿعٛب١ اثبات ًَه١ٝ ايعدٜد َٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ املطسٚق١ ايعا٥د٠ يًعسام مبٛدب  َٔ -2
ضذ٬ت اٚ ٚثا٥ل زمس١ٝ ٖٚٛ َا تطتذٛب٘ ا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ املع١ٝٓ عُا١ٜ اٯثاز 
ٚايرتاخ ايجكايف نػسط يًُطايب١ با٫ضرتداد ٚذيو بطبب تعسض ايعدٜد َٔ ٖرٙ 

 .َٔ قبٌ اؾٗات اييت قاَت بطسقتٗاتعُد ايطذ٬ت ٚايٛثا٥ل يًشسم ٚا٫ت٬ف امل

 : ثاًْٝا: ايتٛؾٝات
ْدعٛ ايعسام اىل ْػس ايٛعٞ اـاف باؿؿاظ ع٢ً اٯثاز بني ا٫ؾساد ٚذيو َٔ خ٬ٍ  -1

اقا١َ ايدٚزات ٚايٓدٚات، ؾك٬ً عٔ اعداد بساَر خاؾ١ عٔ ٖرا املٛقٛع ٫ٕ َطاي١ 
َٔ عًُٝات ايطسق١ اييت ظ ع٢ً اٯثاز ايٛعٞ بأ١ُٖٝ اٯثاز تعد اـط٠ٛ ا٫ٚىل مٛ اؿؿا

 .قد تطاهلا

جيب ع٢ً ايعسام إ ٜعٌُ ع٢ً اضتعاد٠ اثازٙ َٔ خ٬ٍ ادسا٤ َؿاٚقات َع ايدٍٚ  -2
اييت تتٛادد ؾٝٗا ٖرٙ اٯثاز ؾك٬ً عٔ ابساّ ا٫تؿاقٝات ايجٓا١ٝ٥ يف ٖرا ايؿدد، ٫ٕ 

اييت تربّ تؿاقٝات اؾُاع١ٝ ايٛاقع ايعًُٞ اؾسش ؾعاي١ٝ ٖاتني ايٛضًٝتني باملكاز١ْ َع ا٫
 .َٔ قبٌ اجملتُع ايدٚيٞ

ْدعٛ ايعسام اىل تهجٝـ ٚتٛثٝل ؾ٬ت٘ َع َٓع١ُ ايػسط١ اؾٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ٚاجملًظ  -3
ايدٚيٞ يًُتاسـ ٚذيو َٔ خ٬ٍ تصٜٚدُٖا مبعًَٛات ٚاؾ١ٝ عٔ ايكطع ا٫ثس١ٜ اييت 

يو ضٝعٌُ ع٢ً تعسقت يًطسق١، ؾك٬ً عٔ سكٛز ْدٚات ٖاتني املٓعُتني ٫ٕ ذ
 .ضرتداد اٯثاز ايعساق١ٝ املطسٚق١شٜاد٠ ضسع١ ا

ْدعٛ اجملتُع ايدٚيٞ اىل عدّ اخكاع اٯثاز يكاعد٠ ضكٛط سل ايعسام يف املطايب١  -4
بآثازٙ بطبب َكٞ املد٠ ٫ٕ اٯثاز ٫ ميهٔ إ ؽكع هلرٙ ايكاعد٠ ؾٗٞ َٔ ا٬َ٫ى 
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هٔ ؾًٞ، ٭ْٗا يف ٖرا املٛطٔ ؾكط ميايعا١َ يًدٚي١ ٚاييت جيب إ تعٛد اىل َٛطٓٗا ا٫
 .ؾِٗ قتٛاٖا َٚكُْٛٗا اؿكٝكٞ

قسٚز٠ ضعٞ اجملتُع ايدٚيٞ اىل اْػا٤ اي١ٝ دٚي١ٝ اٚ ؾ١ٓ دٚي١ٝ تٗتِ مبتابع١ اٯثاز  -5
ايعساق١ٝ املطسٚق١ ع٢ً إ تكِ ٖرٙ ايًذ١ٓ خربا٤ َٔ ايعسام، تتُجٌ َُٗتٗا يف 

 .ق١ثاز ايعساق١ٝ اييت تعسقت يًطساضرتداد اٯ

قسٚز٠ تؿعٌٝ دٚز احمله١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ يف َهاؾش١ دسا٥ِ ضسق١ اٯثاز اٚ ا٫قساز  -6
 بٗا بٛؾؿٗا َٔ قبٌٝ دسا٥ِ اؿسب اييت ٫بد َٔ قان١ُ َستهبٝٗا.

 ادرـاملص
 ا٫ًٚ : نتب ايًػ١ : 

، داز ايدع٠ٛ، 2، ط1ابساِٖٝ َؿطؿ٢ ٚامحد سطٔ ايصٜات، املعذِ ايٛضٝط، ز  -1
        .1024 ،1989اضطٓبٍٛ، 

ابٞ ايؿكٌ مجاٍ ايدٜٔ قُد بٔ َهسّ بٔ َٓعٛز ا٫ؾسٜكٞ املؿسٟ، يطإ ايعسب،   -2
 .2005( داز ؾادز يًطباع١ ٚايٓػس، بريٚت، 15، اجملًد )4ط

 ثاًْٝا : ايهتب ايكا١ْْٝٛ : 
سطٔ ضعد ضٓد، د. َعُس زتٝب قُد عبد اؿاؾغ، محا١ٜ ٚاضرتداد اٯثاز د.  -1

عاٖدات ايدٚي١ٝ، خط٠ٛ مٛ ا٫َاّ ٫ضرتداد اٯثاز املؿس١ٜ، داز املؿس١ٜ يف ق٤ٛ امل
 .2014ايهتب ايكا١ْْٝٛ، َؿس، 

ؾ٬ح ايدٜٔ عاَس، َكد١َ يدزاض١ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ،  ،د  -2
 .803ف ،2007ايكاٖس٠، 

از عبداهلل ضًُٝإ ضًُٝإ، املكدَات ا٫ضاض١ٝ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اؾٓا٥ٞ، د  -3
 .1992املطبٛعات اؾاَع١ٝ، اؾصا٥س، 

عبداهلل عًٞ عبٛ، املٓعُات ايدٚي١ٝ )ا٫سهاّ ايعا١َ ٚاِٖ املٓعُات ايع١ًُٝ د.  -4
 .2010، َطبع١ داَع١ دٖٛى 1ٚا٫ق١ًُٝٝ ٚاملتدؿؿ١(، ط

خًٌٝ امساعٌٝ اؿدٜجٞ، محا١ٜ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ،  د. عًٞ  -5
   .١1999، داز ايجكاؾ١ يًٓػس ٚايتٛشٜع، بريٚت، يبٓإ، دزاض١ تطبٝك١ٝ َكازْ

د. قُد ضعٝد ايدقام، غسط املؿًش١ يف دع٣ٛ املط٪ٚي١ٝ عٔ اْتٗاى ايػسع١ٝ  -6
 .     1983ايدٚي١ٝ، ايداز اؾاَع١ٝ يًطباع١، بريٚت، يبٓإ، 
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قُد مسري، محا١ٜ اٯثاز ٚايؿٕٓٛ يف ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬ دزاض١ ؾك١ٝٗ قا١ْْٝٛ د.  -7
  . 2016َكاز١ْ، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

قُد مسري قُد ذنٞ ابٛ ط٘، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يٮثاز، دزاض١ تأؾ١ًٝٝ تطبٝك١ٝ د.  -8
 .  2012َكاز١ْ، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

ٚبسٚتٛنٛيٝٗا  1954ْازميإ عبدايكادز، ايكإْٛ ايدٚيٞ ا٫ْطاْٞ ٚاتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يعاّ    -9
، َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، 1املُتًهات ايجكاؾ١ٝ يف شَٔ ايٓصاع املطًح، ط ؿُا١ٜ

 .2005بريٚت، يبٓإ، 

 : ايبشٛخ ٚايدٚزٜات :  ثايجًا
امحد ا٫محد، ايٓؿب ايترناز١ٜ َٚهاْتٗا يف سكاز٠ ايػعٛب، ف١ً داَع١ دَػل د.  -1

 .2005(، 1( ايعدد )21يًعًّٛ اهلٓدض١ٝ، اجملًد )

ٟ، ديػاد عبدايسمحٔ ٜٛضـ، دسمي١ ضسق١ اٯثاز ٚايرتاخ )دزاض١ اْظ قُٛد اؾبٛز -2
(، ف١ً 2002( يط١ٓ )55ؼ١ًًٝٝ يف ق٤ٛ اسهاّ قإْٛ اٯثاز ٚايرتاخ ايعساقٞ زقِ )

   .2010( 5( ايعدد )2داَع١ تهسٜت يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫ْطا١ْٝ، اجملًد )

١ٝ يف ق٤ٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ د. سٝدز ادِٖ ايطا٥ٞ، ضسق١ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ ايعساق -3
( يط١ٓ 16( ايعدد )4اجملًد ) ايعاّ، ف١ً اؿكٛم، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ املطتٓؿس١ٜ،

2011 . 

 .2012غباط  ،639دابس عؿؿٛز، ايدؾاع عٔ ايرتاخ، ف١ً ايعسبٞ ايهٜٛت١ٝ، ايعدد د.  -4

رتداد ؾ٬ح ايدٜٔ بٛ د٬ٍ، ايكُاْات ٚا٫يٝات ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ ؿُا١ٜ ٚاضد.  -5
املُتًهات ايجكاؾ١ٝ ايعسب١ٝ املتادس ؾٝٗا بطسٜك١ غري َػسٚع١، ف١ً ن١ًٝ ايكإْٛ 

 276، ف 2018ايهٜٛت١ٝ ايعامل١ٝ، ًَشل خاف، ايعدد ايجايح، اؾص٤ ايجاْٞ، انتٛبس 
 .َٚا بعدٖا

قش٢ ضعٝد ايٓعُإ ٚ اْعاّ دباز عًٛإ، اسهاّ ايكط١ )دزاض١ َكاز١ْ(، ف١ً د.  -6
 .2010(، 2( ايط١ٓ )8ًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ، ايعدد )داَع١ تهسٜت ي

ٜاضس ٖاغِ عُاد، دٚز املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚا٫ق١ًُٝٝ يف محا١ٜ ايرتاخ ايجكايف ٚادازت٘ د.  -7
  .2016ٚتعصٜصٙ، ف١ً دَٚاتٛ، )ايطعٛد١ٜ( ايعدد ايسابع ٚايج٬ثٕٛ، 

محاٜتٗا ٚاضرتدادٖا حي٢ٝ ٜاضني ضعٛد، املُتًهات ايجكاؾ١ٝ ايعساق١ٝ ٚٚضا٥ٌ د.  -8
 .2011( 15( ايعدد )4دٚيًٝا، ف١ً اؿكٛم، داَع١ املطتٓؿس١ٜ، اجملًد )
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 : ازٜح: ايسضا٥ٌ ٚا٫طزابعًا
امحد عًٞ ايسبٝعإ، محا١ٜ اٯثاز يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، زضاي١ َادطتري، قطِ  -1

 ٙ .1481اٯثاز ٚاملتاسـ، داَع١ املًو ضعٛد، ايسٜاض، 
اجملٝد نٛبإ، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يٮثاز دزاض١ َكاز١ْ، زضاي١ َادطتري، امساعٌٝ عبد -2

 . 2007َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

سؿٝع١ َطتاٟٚ، اؿُا١ٜ ايدٚي١ٝ يًُُتًهات ايجكاؾ١ٝ  املاد١ٜ يف ساٍ ْصاع َطًح،  -3
٠،  زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ قُد خكري، بطهس

 .2011اؾصا٥س،

سُٝس عبدايهسِٜ، َٓع١ُ ا٫ْرتبٍٛ، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ،  -4
 .  2014داَع١ قُد خكري بطهس٠، اؾصا٥س، 

خكس عبدايػؿاز َٛض٢، َٛقـ َٓع١ُ امل٪متس ا٫ض٬َٞ َٔ ايكك١ٝ ايؿًطط١ٝٓٝ َٔ  -5
ؾاَع١ ا٫ض١َٝ٬، غص٠، (، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ اٯداب، ا2000 – 1969عاّ )

  .  2005ؾًططني، 
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( يف ْػس ايجكاؾ١ ا٫ض١َٝ٬، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايدع٠ٛ ٚاؾٍٛ ايدٜٔ، إٜطٝهٛ)

 .ـٖ 1436داَع١ اّ ايكس٣، ايطعٛد١ٜ، 
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 .2015اٙ، ن١ًٝ اؿٛم، داَع١ سًب، اطسٚس١ دنتٛز

١ٝ نً ،ضًُٝإ قُد ضًُٝإ، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يًُٛزٚخ اؿكازٟ، زضاي١ َادطتري -8
 .2014اؿكٛم، داَع١ املٓؿٛز٠، 

ايٓصاعات املطًش١، اطسٚس١  عصايدٜٔ غاي١ٝ، اؿُا١ٜ ايدٚي١ٝ يًُُتًهات ايجكاؾ١ٝ يف ظٌ -9
دنتٛزاٙ، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ ابٞ بهس تًكاٜد، تًُطإ، اؾصا٥س، 

2016.   

زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايعًّٛ  ،2003عصٟٚ زس١ُٝ، ايػصٚ ا٫َسٜهٞ يًعسام ض١ٓ  -10
 .2015داَع١ قُد خكري، اؾصا٥س،  ا٫ْطا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ،

يف ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬ َع املكاز١ْ بايػسا٥ع ايٛقع١ٝ، َعٗد  عًٞ خؿٝـ، املًه١ٝ  -11
 .1966ايبشٛخ، زضاي١ َادطتري ايدزاضات ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 
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ؾساع ٜاٚش عبدايكادز، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يٮثاز، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١   -12
   .1998بػداد، 

َكاز١ْ(، زضاي١ َادطتري، ن١ًٝ  قاضِ امحد قاضِ، اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يٮثاز )دزاض١ -13
 . 2003ايكإْٛ ٚايطٝاض١، داَع١ ؾ٬ح ايدٜٔ، 

 ٚا٫تؿاقٝات ايدٚي١ٝ :  ايٛط١ٝٓ : ايكٛاْنيخاَطًا
 .1936 ( يط59١ٓقإْٛ اٯثاز ايعساقٞ املًػٞ زقِ ) -2
 .1954اتؿاق١ٝ ٫ٖاٟ يعاّ  -3

 .1954ايربٚتهٍٛ ا٫ختٝازٟ ا٫ٍٚ ٫تؿاق١ٝ ٫ٖاٟ  -4

ٛ بػإٔ ايتدابري ايٛادب اؽاذٖا ؿكس َٚٓع اضترياد ٚتؿدٜس ْٚكٌ اتؿاقٝ٘ ايْٝٛطه -5
 .1970  ًَه١ٝ املُتًهات ايجكاؾ١ٝ يعاّ 

 .1981ايكإْٛ ايعسبٞ املٛسد يٮثاز يط١ٓ  -6

اتؿاق١ٝ اضرتداع املُتًهات ايجكاؾ١ٝ املطسٚق١ اٚ املؿدز٠ بطسم غري َػسٚع١ يعاّ،  -7
1995. 

 .1998ٚي١ٝ ايٓعاّ ا٫ضاع يًُشه١ُ اؾٓا١ٝ٥ ايد -2

 .1999ايربٚتٛنٍٛ ا٫ختٝازٟ ايجاْٞ ٫تؿاق١ٝ ٫ٖاٟ  -8

 .2002يط١ٓ  55قإْٛ اٯثاز ايعساقٞ زقِ  -2

 .2003 اتؿاق١ٝ ايْٝٛطهٛ بػإٔ محا١ٜ ايرتاخ ايجكايف غري املادٟ -21

 ضادضًا : ايٓدا٠ٚ ايع١ًُٝ 
( يٮثاز) ايع١ًُٝ ايٓد٠ٚ اىل َكدّ عح، اٚطاْٗا اىل اٯثاز عٛد٠، امحد ضٝد عباع. د -9

 .(2002قبٌ ٚناي١ اٯثاز ٚاملتاسـ، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ايسٜاض ) َٔ املٓعكد٠
 ايدٚي١ٝ :  ٚايتكازٜس : ايٛثا٥ل ضابعًا
 ( . may  /1483 /RES   /S  / 2003 ٚثٝك١ فًظ ا٫َٔ ايدٚيٞ ) -2

، اخ ايجكايفطٝل ايدٚي١ٝ يؿٕٛ ايرتَٓع١ُ ايْٝٛطهٛ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ، ؾ١ٓ ايتٓ -3
 .(2004/ اٜاز،  25- 24ايدٚز٠ ايعا١َ ا٫ٚىل، بازٜظ )

ايتكسٜس ايطٟٓٛ يٛشاز٠ ايطٝاس١ ايعساق١ٝ عٔ )تدَري املٛزٚخ اؿكازٟ يف َد١ٜٓ  -4
     . 2015املٛؾٌ( 

 (.RES /S/2199/ ؾرباٜس/ 2015ٚثٝك١ فًظ ا٫َٔ ايدٚيٞ ) -5
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 (. June   /281 /69 /RES /A/ 2015ٚثٝك١ اؾُع١ٝ ايعا١َ يٮَِ املتشد٠ )  -6

 .(/S / RES / 2347 2017ٚثٝك١ فًظ ا٫َٔ ايدٚيٞ )  -7
 : املٛاقع ا٫يهرت١ْٝٚ :  ثآًَا

 :ِ   عح َٓػٛز ع٢ً املٛقع ايتايٞاميإ عُس عباع، ايهتاب١ يف ايعسام ايكدٜ -1
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93809. 

 :يتايٞمحٝد ايػُسٟ، ضسق١ سكاز٠ اؿذس ٚايطني   عح َٓػٛز ع٢ً املٛقع ا -2

http://www.Uruk-warka.dk/news/05-2007/the%20lootinq%20f%ivilisations.pdf20C  

د. ضاَس ابٛ َاشٕ )داعؼ تٓعِٝ ايدٚي١( يف عٕٝٛ ايػعٛب، تكسٜس َٓػٛز ع٢ً املٛقع  -3
 ايتايٞ: 

http://albayan.co.uk/Fileslib/adadimages/malfat%20pdf/daesh.pdf 

ٟٛ، َكاٍ َتاح ع٢ً املٛقع ٞ عًٞ غاشٟ، ايرتاخ املادٟ ٚايرتاخ املعٓعًٞ عؿٝؿ -4
 : ايتايٞ

http://www.alhayat.com/article/653392/ 

 :ا، َكاٍ َٓػٛز ع٢ً املٛقع ايتايٞداعؼ تٓكب عٔ اٯثاز ٚتبٝعٗا يًُاؾٝ عًٞ ضامل، -5

https://www.noonpost.org/content/3842 

 : ز، َكاٍ َٓػٛز ع٢ً املٛقع ايتايٞد. قُد ابٛ ايؿتٛح غِٓٝ، سٍٛ ايرتاخ ٚاٯثا -6

http://www.al-jazira .com/2015/20150712/wo2.htm  

 : ػٛز ع٢ً املٛقع ايتايٞٞ، َكاٍ َٓٚؾٝل ايصٖاٟٚ، املتشـ ايعساق -7

https://www.mesopot.com/default/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=84 

ملٓعكد٠ يف بػداد عاّ ا ،1991خ٬ٍ اؿسب ع٢ً ايعسام عاّ ايٓد٠ٚ ايدٚي١ٝ يٮثاز   -8
 : َٓػٛز ع٢ً املٛقع ايتايٞ ،1994

http://www.abualsoof.com/INP/Upload/Books/Summar.pdf 

 :َكاٍ َٓػٛز ع٢ً املٛقع ايتايٞ ،اَٚا ضَٛس -9
https://www.org.ia.ar. 

 :ع٢ً املٛقع ايتايٞ َٓػٛزَتشـ املٛؾٌ، املأضا٠ ايجكاؾ١ٝ، َٛضٛع١ اؾصٜس٠،  -10

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/3/20  
ٜتب٢ٓ َػسٚع قساز دٚيٞ ميٓع تٗسٜب اٯثاز ايعساق١ٝ، َٓػٛز ع٢ً املٛقع  ايْٝٛطهٛ  - 11

 ايتايٞ:
https://www.alsumaria.tv/news/112109    

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=93809
http://www.uruk-warka.dk/news/2007-05/the%20lootinq%20f%20Civilisations.pdf
http://albayan.co.uk/Fileslib/adadimages/malfat%20pdf/daesh.pdf
http://www.alhayat.com/article/653392/
https://www.noonpost.org/content/3842
https://www.mesopot.com/default/index.php?option=com_content&view=article&id=84
https://www.mesopot.com/default/index.php?option=com_content&view=article&id=84
http://www.abualsoof.com/INP/Upload/Books/Summar.pdf
http://www.org.ia.ar/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions/2017/3/20/
https://www.alsumaria.tv/news/112109/
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  املٛقع ايسمسٞ يًُذًظ ايدٚيٞ يًُتاسـ  -12  

https://icom.museum/wp-

content/uploads/2018/07/MUSEUM_CODE_OF_ETHICS-

_Arabic.pdf   
 : عساق١ٝ، َٓػٛز ع٢ً املٛقع ايتايٞامجاع عساقٞ ازدْٞ ٖاّ ٚا٫خري ٜعٝد اثاز  -13

https://www.m.arabi21.com. 

 املٛقع ايسمسٞ يًُعٗد ايدٚيٞ يتٛسٝد ايكإْٛ اـاف  -14

 www. Unidroit.org  
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