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                                 املصتخلص
، فٗٞ متجٌ ايعُل تعس االثاض َٚٔ بٝٓٗا املٛاقع االثط١ٜ ايػذٌ ايتاضىٞ يًؿعٛب ٚاألَِ     

ايتاضىٞ ايصٟ ٜعٗط َا َط ب٘ االْػإ َٚا تٛصٌ ايٝ٘ َٔ إلاظات عرب َطاسٌ ظ١َٝٓ 
 َتعاقب١.

ٚفطاًل عٔ األ١ُٖٝ ايتاضى١ٝ يًُٛاقع االثط١ٜ يهْٛٗا املعني يًؿعٛب ٚاألَِ فإْٗا َٔ اِٖ     
ٕٚ ٖصٙ املٛاقع ايٛغا٥ٌ يت١ُٝٓ ايكطاع ايػٝاسٞ بعسٖا ططٜك١ ؾصب ايعٚاض ايصٜٔ ٜكصس

يًتعطف ع٢ً َا ؼًُ٘ َٔ زالالت يألسساخ ٚايتذاضب اييت َط بٗا االْػإ يف ايعصٛض 
 ٚاالظ١َٓ ايػايف١.

ٚإزضانًا أل١ُٖٝ املٛاقع االثط١ٜ ٚضطٚض٠ محاٜتٗا ٚاحملافع١ عًٝٗا غٛا٤ َٔ تأثريات    
ٔ إٔ تكع َٔ االْػإ ايطبٝع١ املتُج١ً بعٛاٌَ ايب١٦ٝ ٚاملٓار اّ َٔ االعتسا٤ات اييت ميه

شات٘ نعًُٝات ايتدطٜب ٚايػطق١، بازض االتفاقٝات ايسٚي١ٝ ٚايتؿطٜعات ايٛط١ٝٓ اىل ٚضع 
 االيٝات ايالظ١َ ؿُا١ٜ املٛاقع االثط١ٜ ٚاحملافع١ عًٝٗا.

ْٚتًُؼ ع٢ً َػت٣ٛ زٚي١ االَاضات ايعطب١ٝ اٖتُاًَا ٚاضشًا عُا١ٜ االثاض عًَُٛا      
٢ً ٚد٘ اـصٛص، فع٢ً َػت٣ٛ االؼاز لس إ املؿطع االَاضاتٞ ٚاملٛاقع االثط١ٜ ع

ٚشيو بإْؿا٤ فًؼ ٚطين يًػٝاس١ ٚاالثاض ثِ  2008يػ١ٓ  6أصسض ايكإْٛ االؼازٟ ضقِ 
بؿإٔ محا١ٜ االثاض، ٚع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ،  2017يػ١ٓ  11ععظٙ بايكإْٛ االؼازٟ ضقِ 

س بازض َبهطًا اىل تٛفري اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًُٛاقع لس إٔ املؿطع احملًٞ يف اَاض٠ ايؿاضق١ ق
ُّ 1991يػ١ٓ  1االثط١ٜ فصسض ايكإْٛ ضقِ  قإْٛ االثاض، ٚصسض َؤخطًا ايكإْٛ  ٢ؼت َػ

 ."ثاضٚاملػ٢ُ "قإْٛ تٓعِٝ ١٦ٖٝ ايؿاضق١ يآل 2017يػ١ٓ  2ضقِ 
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ا ايتؿطٜعات يف ٚؼاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ ايٛقٛف ع٢ً صٛض اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اييت قطضتٗ    
زٚي١ االَاضات ايعط١ٜ املتشس٠ يًُٛاقع االثط١ٜ يًٛقٛف ع٢ً َس٣ نفاٜتٗا ْٚادعتٗا مبا ٜٛفط 

١ ٚفع١ًٝ هلا َتبعني يف شيو املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚاالغتكطا٥ٞ يًٓصٛص ايتؿطٜع١ٝ ٝمحا١ٜ سكٝك
 اييت صسضت بٗصا ايصسز.

 ١ْٝ، اؿُا١ٜ اإلزاض١ٜ.ايهًُات املفتاس١ٝ: املٛاقع االثط١ٜ، اؿُا١ٜ ايكاْٛ
Abstract 

         The antiquities, including archaeological sites, are 

considered as  the historical record of peoples and nations. In 

fact, they represent the historical depth that shows what Man 

has achieved  throughout the successive stages of  time. In 

addition to the historical importance of the  archaeological 

sites are the support  of the peoples and nations, they are also  

one of the most significant  means to develop the tourism 

sector. They attract the tourists who visit these sites to 

discover the implications of the events and experiences  of  

the people in ancient times and ages. When we know the 

importance of the  archeological sites and the need to protect 

and preserve them both from the effects of nature 

represented by factors of the environment and climate or 

from the attacks that can occur from Man himself as 

sabotage and theft, the international conventions and 

national legislations take the initiative to adopt mechanisms 

to protect and preserve these archaeological sites. The UAE 

have taken into consideration the protection of the 

archeological sites, Thus, the UAE legislator issued the 

Federal Law No. 6 of 2008  which provides  establishing a 

National Council for Tourism and Antiquities and reinforced 

by Federal Law No. 11 of 2017 on the protection of 

antiquities, and on the establishment of the National Council 

for Tourism and Antiquities concerning the protection of 

archeology. On  the local level, the local legislator in the 

Emirate of Sharjah has initiated early to provide legal 

protection for archeological sites. Law No. 1 of 1991 under 
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the Antiquities Law was passed the  Law No. 2 of 2017 

which is “Sharjah Archeology Authority Law”. 

      The present  study aims at finding out the legal 

protections established by the legislation in the United Arab 

Emirates for archeological sites to determine the adequacy 

and effectiveness of the legislation in order to provide real 

and effective protection for them in this analytical and 

inductive method of the legislative texts issued in this 

regard. 

Keyword: administrative protection, legal protection, 

archeological sites. 

 ةـاملكدم
تؿهٌ املٛاقع االثط١ٜ ايصٛض٠ األِٖ َٔ األَٛاٍ االثط١ٜ، فٗٞ  ايتعطٜف باملٛضٛع:

ايؿٛاخص اؿ١ٝ اييت تؿري إىل ٚدٛز اإلْػإ يف ايفرتات ايع١َٝٓ املتعاقب١ َٚا خًف٘ َٔ 
َعامل ف١ٝٓ ٚسطاض١ٜ ٚع١ًُٝ، ٖٚٞ بصيو تؿهٌ شانط٠ يألَِ ٚايسيٌٝ ايعًُٞ ايصٟ ٜجبت 

اإلْػإ َٚٔ ثِ فإٕ ٚدٛز ٖصٙ املٛاقع االثط١ٜ ٖٛ تٛثٝل سٞ يٛدٛز ٚدٛز سطاض٠ 
 سطاضات ايؿعٛب ٚاألَِ.

 )سصف(ٚأل١ُٖٝ االثاض فإْٗا أصبشت تؿهٌ عاَاًل َُٗا يف اؾصب ايػٝاسٞ َٚٔ ثِ    
 أضشت َٔ َصازض ايسخٌ ايكَٛٞ بايٓػب١ يعسٜس َٔ ايسٍٚ.

االثط١ٜ خصٛصًا اػ٘ املؿطع اإلَاضاتٞ غٛا٤ ٚإزضانًا أل١ُٖٝ االثاض عًَُٛا ٚاملٛاقع      
ع٢ً َػت٣ٛ االؼاز أّ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ إلَاض٠ ايؿاضق١ إىل غٔ تؿطٜعات خاص١ 
باألَٛاٍ االثط١ٜ َػتٗسفًا تٓعِٝ ٖصا ايٓٛع َٔ األَٛاٍ ٚتٛفري اؿُا١ٜ فعسٖا َٔ أَٛاٍ 

ٚاؾٓا١ٝ٥ تٛقًٝا أل١ٜ كاطط قس ايسٚي١ ايعا١َ ٚٚفط هلا اؿُا١ٜ بصٛضٖا املس١ْٝ ٚاإلزاض١ٜ 
 ؼٝل بٗا.

ْعطًا يأل١ُٖٝ اييت تؿهًٗا املٛاقع االثط١ٜ غٛا٤ َٔ ايٓاس١ٝ االعتباض١ٜ أ١ُٖٝ املٛضٛع: 
بٛصفٗا شانط٠ اال١َ ٚػػٝسًا يٛدٛزٖا اؿطاضٟ اّ ْاس١ٝ نْٛٗا تؿهٌ َصسضًا يًسخٌ 

غتٗساف غٛا٤ املكصٛز َٓ٘ ايكَٛٞ بٛصفٗا ٚغ١ًٝ يًذصب ايػٝاسٞ فإْٗا أضشت قاًل يال
بكصس ايطبح املازٟ اٚ بكصس ايٌٓٝ َٔ سطاض٠ اال١َ أّ غري املكصٛز ْتٝذ١ يألْؿط١ 
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ايعا١َ يًسٚي١ أٚ يألْؿط١ ايفطز١ٜ، يصا باتت زضاغ١ ٚتكِٝٝ َٛضٛع تٛفري اؿُا١ٜ يًُٛاقع 
 اجملاٍ.االثط١ٜ شات أ١ُٖٝ نبري٠ الغُٝا يف ايسٍٚ اييت يٝؼ هلا ػطب١ ط١ًٜٛ يف ٖصا 

 ايسضاغ١ يف ايٓٛاسٞ االت١ٝ: َؿه١ًتتُجٌ  َؿه١ً ايسضاغ١:
 . َا ٖٛ املعٝاض أٚ ايطابط ايصٟ اعتُسٙ املؿطع اإلَاضاتٞ يف ؼسٜس َا ٜعس َااًل اثطًٜا.1
 املٛاقع االثط١ٜ َٔ أَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ. َطنع. َا ٖٛ 2
 ضاتٞ يًُٛاقع االثط١ٜ.. َس٣ نفا١ٜ اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اييت قطضٖا املؿطع اإلَا3

اتبعٓا يف زضاغتٓا املٓٗر ايتشًًٝٞ ٚاالغتكطا٥ٞ يًٓصٛص ايتؿطٜع١ٝ اييت  َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١:
 صسضت بٗصا ايصسز.

 قػُٓا خط١ ايبشح ع٢ً ٚفل َا ٜأتٞ: ٖٝه١ًٝ ايبشح:
 املبشح األٍٚ: َا١ٖٝ املٛاقع االثط١ٜ.
 املطًب األٍٚ: َفّٗٛ األَٛاٍ االثط١ٜ.

 ٞ: تعطٜف املٛاقع االثط١ٜ.املطًب ايجاْ
 املطًب ايجايح: ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُٛاقع االثط١ٜ.

 املبشح ايجاْٞ: اؿُا١ٜ املس١ْٝ يًُٛاقع االثط١ٜ.
 املطًب األٍٚ: عسّ دٛاظ ايتصطف باملٛاقع االثط١ٜ.

 املطًب ايجاْٞ: عسّ دٛاظ متًو املٛاقع االثط١ٜ بايتكازّ أٚ اؿذع عًٝٗا.
 تكطٜط سكٛم االضتفام يًُٛاقع االثط١ٜ. املطًب ايجايح:

 املبشح ايجايح: اؿُا١ٜ اإلزاض١ٜ يًُٛاقع االثط١ٜ.
املطًب األٍٚ: اهل٦ٝات املدتص١ بتٓعِٝ ٚضبط فاٍ االثاض يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ 

 املتشس٠.
 املطًب ايجاْٞ: إدطا٤ات ايطبط اإلزاضٟ ؿُا١ٜ املٛاقع االثط١ٜ.

 ١ٜ اؾٓا١ٜ يًُٛاقع االثط١ٜ.املبشح ايطابع: اؿُا
 املطًب األٍٚ: اضنإ اؾطمي١ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ

 املطًب ايجاْٞ: أِٖ صٛض اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ يف ايتؿطٜع اإلَاضاتٞ.
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 املبحح األول

 ماهية املواقع االثرية
ّٛ األَٛاٍ األثط١ٜ يف ايتؿطٜع يػطض ايٛقٛف ع٢ً َا١ٖٝ املٛاقع االثط١ٜ غٓػتعطض َفٗ    

طًب أٍٚ، ثِ ْبني تعطٜف املٛاقع االثط١ٜ ٚاْٛاعٗا يف املطًب ايجاْٞ، املاإلَاضاتٞ يف 
 ٚنصص املطًب ايجايح يًبشح يف ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُٛاقع االثط١ٜ. 

 املطلب األول

 مفووو األموال االثرية
ثط١ٜ تعسز املعاٜري اييت اعتُست يف ؼسٜس َا تعٗط زضاغ١ ايتؿطٜعات املٓع١ُ يألَٛاٍ اال    

 ٜعس َااًل اثطًٜا، ٚميهٔ سصط ٖصٙ املعاٜري مبا ٜأتٞ:
املعٝاض ايعَين: ٜكّٛ ٖصا املعٝاض ع٢ً أغاؽ االعتساز بايعَٔ بٛصف٘ ضابطًا يعس  -أٚاًل

 ايؿ٤ٞ َااًل اثطًٜا، ٚمبٛدب٘ ًٜعّ إٔ متطٞ فرت٠ قسز٠ َٔ ايعَٔ ع٢ً ٚدٛز ايؿ٤ٞ يعسٙ
 َٔ األَٛاٍ االثط١ٜ.

املؿطع االؼازٟ يسٚي١ اإلَاضات   ٚاخصت بٗصا املعٝاض عسٜس َٔ ايتؿطٜعات َٚٔ بٝٓٗا    
االثط ٖٛ ايؿ٤ٞ ايجابت أٚ غري ايجابت ايصٟ اْتذ٘ اٚ بٓاٙ أٚ صٓع٘  "ايعطب١ٝ  فٓص ع٢ً إ 

خٌ اقًِٝ ايسٚي١  أٚ مت٘ أٚ ْكؿ٘ أٚ نتب٘ أٚ ضمس٘ أٚ صٛضٙ اإلْػإ، أٚ تؿهٌ طبٝعًٝا زا
، نُا تب٢ٓ املؿطع احملًٞ إلَاض٠ ايؿاضق١ املعٝاض ايعَين  فٓص ع٢ً أْ٘ (1)"قبٌ َا١٥ عاّ

"ٜعترب اثطًا أٟ ؾ٤ٞ خًفت٘ اؿطاضات ايػابك١ أٚ تطنت٘ األدٝاٍ ايػايف١ َٓكٛاًل أٚ غري 
 (2)...."1900أٚ صٓع٘ أٚ ْكؿ٘ أٚ صٛضٙ أٚ خط٘ اإلْػإ قبٌ غ١ٓ  أَٙٓكٍٛ أْؿ

أْ٘ "يف  فٓص ع٢ًٚأخص املؿطع املصطٟ نصيو باملعٝاض ايعَين يف ؼسٜس َا ٜعس أثطًا      
. 1تطبٝل أسهاّ ٖصا ايكإْٛ ٜعس أثطًا نٌ عكاض أٚ َٓكٍٛ َت٢ تٛفطت فٝ٘ ايؿطٚط األت١ٝ: 

إٔ ٜهٕٛ ْتادًا يًشطاض٠ املصط١ٜ أٚ اؿطاضات املتعاقب١ أٚ ْتادًا يًفٕٓٛ أٚ ايعًّٛ أٚ 
أٚ األزٜإ اييت ناْت ع٢ً أضض َصط َٓص عصٛض َا قبٌ ايتاضٜذ ٚست٢ قبٌ َا١٥ اآلزاب 

 (3)عاّ"
                                                      

 .بذأن االثار 2017( لدشة 11ة األولى مؽ  القانؾن االتحادي رقؼ )الساد (1)
 . 1992( لدشة 1/أ( مؽ قانؾن االثار إلمارة الذارقة رقؼ )2السادة )( 2)
  .1983لدشة  117السادة األولى مؽ قانؾن االثار رقؼ  (3)



 الحساية القانؾنية لمسؾاقع األثخية في التذخيع اإلماراتي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22) 

201 

ٜٚؤخص ع٢ً املعٝاض ايعَين قصٛضٙ عٔ تٛفري اؿُا١ٜ ايها١ًَ يألَٛاٍ االثط١ٜ ألْ٘     
ٜؿرتط َطٚض َس٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ إلضفا٤ ايصف١ االثط١ٜ ع٢ً ايؿ٤ٞ، يف سني إٔ بعض االؾٝا٤ 

يصف١ االثط١ٜ َٔ ايٓاس١ٝ ايف١ٝٓ ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ تٛفط ؾطط َطٚض املس٠ قس تتٛفط فٝٗا ا
املؿطع ٖٚصا ٜعين إ ٖصٙ األؾٝا٤ غتهٕٛ خاضز اؿُا١ٜ املكطض٠  سسزٖاايع١َٝٓ اييت 

 يألَٛاٍ االثط١ٜ ٚمبا هعًٗا عطض١ً يالعتسا٤.
طف ايٓعط عٔ َطٞ املعٝاض ايكُٝٞ: ٜٚكّٛ ٖصا املعٝاض ع٢ً أغاؽ أ١ُٖٝ االثاض بص -ثاًْٝا

َس٠ ظ١َٝٓ قسز٠ يٛدٛز األثط، فبُٛدب ٖصا املعٝاض ٜتِ ايتعٌٜٛ ع٢ً األ١ُٖٝ ايتاضى١ٝ أٚ 
 .(1)ايف١ٝٓ أٚ اؿطاض١ٜ يألثط فشػب

ًٜٚشغ تبين بعض ايتؿطٜعات املعٝاض ايكُٝٞ بٛصف٘ ايطابط األغاؽ يف ؼسٜس َا ٜعس     
املؿطع ايفطْػٞ، إش عطفت املاز٠ األٚىل َٔ  َٔ األَٛاٍ االثط١ٜ ٖٚصا َا ٜٓطبل ع٢ً َٛقف

اييت أطًكت عًٝٗا تػ١ُٝ ايرتاخ بأْٗا "األَٛاٍ  ،االثاض 2004( يػ١ٓ 178قإْٛ ايرتاخ ضقِ )
ايعكاض١ٜ أٚ املٓكٛي١ املًُٛن١ ًَه١ٝ عا١َ أٚ خاص١ ٚاييت هلا ق١ُٝ تاضى١ٝ أٚ ف١ٝٓ أٚ 

 سطاض١ٜ...."
٢ املػت٣ٛ االؼازٟ اّ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ باملعٝاض غٛا٤ عً تٞاَاضاال املؿطع اخصٚ    

ايكُٝٞ بٛصف٘ َعٝاضًا َهُاًل يًُعٝاض ايعَين يػس ايكصٛض ايصٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ٖصا األخري، فع٢ً 
 2017( يػ١ٓ 11املؿطع يف املاز٠ األٚىل َٔ قإْٛ اؼازٟ ضقِ ) أٚضزاملػت٣ٛ االؼازٟ 

ايهؿف عٓ٘ َت٢ َا تٛفطت ي٘ ق١ُٝ ْازض٠ أٚ  أْ٘ ٜعس َٔ االثاض نٌ َا ٜتِ بؿإٔ االثاض
فطٜس٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ أٚ ايف١ٝٓ أٚ ايع١ًُٝ أٚ األزب١ٝ أٚ ايس١ٜٝٓ أٚ ايطبٝع١ٝ أٚ 

ْؿا١ٝ٥ أٚ ا١ٜ ْاس١ٝ أخط٣ شات تأثري ع٢ً اإلْػا١ْٝ أٚ ٜؿهٌ َعٗطًا َٔ املعُاض١ٜ أٚ اإل
َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠  /ز(2املاز٠ )ملػت٣ٛ احملًٞ ْصت َعاٖط ايتطٛض ايتاضىٞ، ٚع٢ً ا

"ٚهٛظ يإلزاض٠ مبٛافك١ ايط٥ٝؼ إٔ تعترب أٜطًا املُتًهات  1992( يػ١ٓ 1ايؿاضق١ ضقِ )
ثاض، إشا ضأت إٔ هلا َٔ اآل 1900ايجابت١ أٚ املٓكٛي١ اييت تطدع إىل عٗس أسسخ َٔ غ١ٓ 

 ط ب٘".خصا٥ص تاضى١ٝ أٚ ف١ٝٓ أٚ متجٌ تطاثًا ٚطًٓٝا ال ميهٔ ايتفطٜ
ًٜٚشغ إٔ املؿطع احملًٞ إلَاض٠ ايؿاضق١ قس َٝع بني االثاض ايكسمي١ ٚاييت تعٛز يفرت٠ َا     

، ٖٚٞ تعس اثاضًا بطبٝعتٗا إش تجبت هلا ايصف١ االثط١ٜ مبذطز ثبٛت عُطٖا 1900قبٌ غ١ٓ 
                                                      

مية الحقؾق، دمحم سسيخ دمحم ذكي أبؾ طو، الحساية الجشائية لؤلثار، رسالة دكتؾراه، ك( 1)
 .13، ص 2012جامعة القاىخة، 
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ايعَين ايصٟ اغتًعَ٘ املؿطع، ٚبني االؾٝا٤ االسسخ ٖٚٞ اييت تطدع إىل عٗس أسسخ َٔ 
، إش إٔ ايصف١ االثط١ٜ ال تجبت هلصٙ األخري٠ بصٛض٠ تًكا١ٝ٥ ٚإمنا ٜهٕٛ االَط ١1900 غٓ

َطًْٖٛا بايػًط١ ايتكسٜط١ٜ إلزاض٠ االثاض ٚايرتاخ يف تكطٜط ايصف١ االثط١ٜ هلصا ايٓٛع َٔ 
 األؾٝا٤.

 املطلب الجاىي

 تعريف املواقع األثرية وبيان أىواعوا
ػاس١ ؼتٟٛ ع٢ً ؾٛاٖس َاز١ٜ ألعُاٍ غابك١ ٜعطف املٛقع األثطٟ بأْ٘ "َ      

. نُا ُعطف املٛقع األثطٟ بأْ٘ "املهإ ايصٟ ٜعجط فٝ٘ ع٢ً كًفات تسٍ ع٢ً (1)"يإلْػإ
ْؿاطات قاّ بٗا اإلْػإ خالٍ ايعصٛض ايكسمي١، ٖٚصٙ املٛاقع قس تهٕٛ َسف١ْٛ يف باطٔ 

الثط١ٜ إىل صٓفني: َٛاقع اثط١ٜ األضض أٚ َػُٛض٠ يف املٝاٙ، ٚبٗصا املع٢ٓ تصٓف املٛاقع ا
 .(2)بط١ٜ َٚٛاقع اثط١ٜ عط١ٜ

( 11يف املاز٠ األٚىل َٔ قإْٛ اؼازٟ ضقِ ) يسٚي١ اإلَاضات ٚعطف املؿطع االؼازٟ     
بؿإٔ االثاض  املٛقع االثطٟ بأْ٘ "املٓطك١ اييت ؼتٟٛ ع٢ً اثاض باإلَاض٠،  2017يػ١ٓ 

ٚع٢ً  تٗا ايٓافص٠ ٚظطٚف نٌ َٛقع ع٢ً سس٠".عاٜٚؼسزٖا ايػًط١ املدتص١ عػب تؿط
، بؿإٔ 2017( يػ١ٓ 2ايكإْٛ ضقِ )عطفت املاز٠ األٚىل َٔ  املػت٣ٛ احملًٞ يسٚي١ اإلَاضات

املهإ املٛاقع االثط١ٜ بأْٗا " ثاضسٝات ٚاختصاصات ١٦ٖٝ ايؿاضق١ يآلتٓعِٝ أٖساف ٚصال
ملاضٞ أٚ ؼتٟٛ ع٢ً بكاٜا سٝٛا١ْٝ ايصٟ ٜطِ زيٝاًل ٜؿري إىل مماضغ١ فعايٝات بؿط١ٜ يف ا

أٚ ْبات١ٝ قسمي١، ٚقس ٜهٕٛ ظاٖطًا يًعٝإ فٛم غطح األضض أٚ وتٟٛ ع٢ً طبكات كف١ٝ 
 .تطِ بكاٜا أثط١ٜ مت ايهؿف عٓٗا ْتٝذ١ عًُٝات تٓكٝب أثط١ٜ أٚ عٔ ططٜل ايصسف١"

"أ. االثاض  1992( يػ١ٓ 1/أ( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )3ٚعطفت املاز٠ )    
ايجابت١ أٚ غري املٓكٛي١: ٖٞ االثاض املتص١ً باألضض غٛا٤ أناْت َؿٝس٠ عًٝٗا أٚ َٛدٛز٠ 

                                                      

د. خؾادجية سسيحة حشان، حساية السستمكات االثخية في عل قانؾن التخاث الثقافي، مجمة ( 1)
دفاتخ الدياسة والقانؾن، جامعة قاصجي مخباح بؾرقمة، العجد الخامذ عذخ، جؾان 

 .72، ص 2106)يؾنيؾ(، 
عمؼ االثار، مؤسدة حسادة لمشذخ والتؾزيع، عسان، د. زيجان عبج الكافي كفافي، السجخل ل (2)

 .55، ص 2004
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يف باطٓٗا، نُا يف شيو َا ؼت املٝاٙ ايساخ١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ، ٚتؿٌُ بكاٜا املسٕ ٚايتالٍ 
 االثط١ٜ ٚاملػاٚض ٚايكالع ٚاالغٛاض ٚاالب١ٝٓ ايس١ٜٝٓ ٚايعػهط١ٜ ٚاملسضاؽ".

ٜٚعٗط مما تكسّ إٔ املٛاقع االثط١ٜ تٓكػِ إىل ْٛعني: َٛاقع اثط١ٜ بط١ٜ َٚٛاقع اثط١ٜ     
 عط١ٜ.

املٛاقع االثط١ٜ ايرب١ٜ: يعٌ انجط ؼسٜس يًُٛاقع االثط١ٜ ايرب١ٜ َا ٚضز يف ايتٛص١ٝ  -أٚاًل
ز٠ ايسٚي١ٝ بؿإٔ املُتًهات ايجكاف١ٝ اييت تٗسزٖا االؾػاٍ ايعا١َ أٚ اـاص١ فٓصت يف املا

األٚىل ع٢ً إٔ "ألغطاض ٖصٙ ايتٛص١ٝ  تعين املُتًهات ايجكاف١ٝ : أ. املُتًهات غري 
املٓكٛي١ أٟ األَانٔ االثط١ٜ ايتاضى١ٝ أٚ ايع١ًُٝ أٚ ايف١ٝٓ أٚ املعُاض١ٜ غٛا٤ أناْت ز١ٜٝٓ أٚ 
عًُا١ْٝ، ٚغاص١ فُعات املباْٞ ايتكًٝس١ٜ ٚاالسٝا٤ ايتاضى١ٝ ايكا١ُ٥ يف املسٕ أٚ يف 
ايطٜف، ٚبكاٜا اؿطاضات ايػايف١ شات ايك١ُٝ االْجٛيٛد١ٝ. ٚتٓطبل ٖصٙ ايعباض٠ ع٢ً 
املُتًهات غري املٓكٛي١ اييت تتػِ بايطابع شات٘ ٚاييت تؿهٌ اطالي١ قا١ُ٥ ع٢ً غطح 
األضض، ٚع٢ً ايبكاٜا االثط١ٜ أٚ ايتاضى١ٝ املهتؿف١ يف باطٔ األضض، ٚتؿٌُ عباض٠ 

 (1")اإلطاض احملٝط بٗصٙ املُتًهات املُتًهات ايجكاف١ٝ اٜطًا
املٛاقع االثط١ٜ ايبشط١ٜ: عطفت املاز٠ األٚىل َٔ اتفاق١ٝ ايْٝٛػهٛ بؿإٔ محا١ٜ  -ثاًْٝا

ايرتاخ ايجكايف املػُٛض باملٝاٙ االثاض ايػاضق١ بأْٗا "مجٝع اثاض ايٛدٛز اإلْػاْٞ اييت تتػِ 
٥ًٝا أٚ نًًٝا، بصٛض٠ زٚض١ٜ أٚ َتأص١ً بطابع ثكايف أٚ تاضىٞ ٚاييت ظًت َػُٛض٠ باملٝاٙ دع

 ملس٠ ١٦َ عاّ ع٢ً األقٌ".
 :(2)ٚتٓكػِ االثاض ايػاضق١ إىل ْٛعني     

ًتػريات اؾٝٛيٛد١ٝ َجٌ ي. اثاض ثابت١ نبكاٜا املسٕ اييت غُطتٗا املٝاٙ ٚشيو ْتٝذ١ 1
 ايربانني ٚايعالٍ ٚاملس ٚاؾعض.

                                                      

اثشاء دورتو  1968اعتسجت ىحه التؾصية في السؤتسخ العام لسشغسة اليؾندكؾ سشة ( 1)
الخامدة عذخة السشعقجة في باريذ. نقاًل عؽ دمحم سسيخ دمحم ذكي أبؾ طو، مرجر سابق، 

15-16. 
امية لؤلثار في السسمكة العخبية الدعؾدية وفي جسيؾرية خالج دمحم الحخكان، الحساية الشغ( 2)

مرخ العخبية، رسالة ماجدتيخ، كمية الجراسات العميا، جامعة نايف لمعمؾم األمشية، 
 .79، ص 2010
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َا ؼًُ٘ َٔ اثاض غطقت ألغباب غ٤ٛ املالس١ . اثاض َٓكٛي١ ٖٚٞ بكاٜا ايػفٔ ٚاملطانب 2ٚ
 أٚ األسٛاٍ اؾ١ٜٛ أٚ بػبب اؿطٚب.  

 املطلب الجالح

 الطبيعة الكاىوىية للنواقع االثرية
ع٢ً أْ٘ تعترب اآلثاض  2017( يػ١ٓ 11( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضقِ )5ْصت املاز٠ )    

ى ايعا١َ هلا، َا مل تهٔ ممًٛن١ ؾ١ٗ ٚاملٛاقع األثط١ٜ املٛدٛز٠ يف نٌ إَاض٠ َٔ األَال
 أخط٣ ٚفكًا يًطٛابط اييت ٜصسض بٗا قطاض َٔ ٚظٜط ايجكاف١ ٚت١ُٝٓ املعطف١.

ع٢ً إٔ  1991( يػ١ٓ 1/أ( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )5نُا ْصت املاز٠ )    
االثاض اييت هٛظ االثاض غٛا٤ أناْت َٓكٛي١ أٚ غري َٓكٛي١ ٖٞ ًَو اإلَاض٠ ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو 

 يًػري اقتٓا٤ٖا طبكًا ألسهاّ ايكإْٛ.
ٚبٓا٤ ع٢ً َا تكسّ فإٕ ايكاعس٠ إٔ األَٛاٍ االثط١ٜ مجٝعٗا تهٕٛ ممًٛن١ يًسٚي١، إال إ      

 ٖصٙ ايكاعس٠ ٜطز عًٝٗا اغتجٓا٤إ:
 . املٛاقع االثط١ٜ اييت ٜجبت أصشابٗا ًَهٝتِٗ هلا.1

  هٛظ يألفطاز اقتٓا٤ٖا طبكًا ألسهاّ ايكإْٛ.ب. األَٛاٍ االثط١ٜ املٓكٛي١ اييت
ٚغٓبشح أٚاًل يف املٛاقع االثط١ٜ املًُٛن١ يًسٚي١، ثِ ْٓاقـ املٛاقع االثط١ٜ املًُٛن١      

 يألفطاز.
 املٛاقع االثط١ٜ املًُٛن١ يًسٚي١:  -أٚال

ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُٛاقع االثط١ٜ املًُٛن١ يًسٚي١: دطت ايتؿطٜعات ٚايفك٘  .1
ايكطا٤ ع٢ً تكػِٝ أَٛاٍ ايسٚي١ إىل ْٛعني: أَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ ٚاَٛاٍ ايسٚي١ ٚ

 اـاص١.
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ٚظٗطت عس٠ َعاٜري يف أغاؽ ٖصا ايتكػِٝ، فصٖب ايبعض إىل إٔ اَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ ٖٞ     
اييت تهٕٛ كصص١ الغتعُاٍ اؾُٗٛض َباؾط٠ً َٚٔ شيو اؾػٛض ٚاالْٗاض ٚاملٝازٜٔ 

ٚقس اْتكس ٖصا االػاٙ ألٕ َٔ ؾإٔ األخص ب٘ إٔ ٜطٝل بسضد١ نبري٠ َٔ ْطام  .(1)ايعا١َ
 .(2)األَٛاٍ ايعا١َ

أَا االػاٙ ايجاْٞ فإْ٘ ٜطبط بني املاٍ ايعاّ ٚفهط٠ املطفل ايعاّ، ٜٚط٣ أصشاب٘ إٔ      
املاٍ ايعاّ ٜهتػب ٖصٙ ايصف١ إشا نإ كصصًا َباؾط٠ ـس١َ َطفل عاّ ٚٚغ١ًٝ 

. ٚاْتكس ٖصا املعٝاض أٜطًا ألْ٘ اخطز ايهجري َٔ األَٛاٍ املدصص١ يالغتعُاٍ (3)إلزاضت٘
املباؾط يًذُٗٛض َٔ ْطام األَٛاٍ ايعا١َ طاملا ٖٞ غري َٛد١ٗ ـس١َ املطفل ايعاّ، َٚٔ 
د١ٗ ثا١ْٝ ٚغع َٔ ْطام املاٍ ايعاّ عٓسَا ازخٌ األَٛاٍ املدصص١ يًُطفل ايعاّ مجٝعٗا 

 .(4)عا١َضُٔ أَٛاٍ ايسٚي١ اي
ٚشٖب اػاٙ ثايح إىل أْ٘ ٜعس َااًل عاًَا نًُا ىصص يتشكٝل املٓفع١ ايعا١َ، غٛا٤     

 .(5)بايتدصٝص املباؾط الغتعُاٍ اؾُٗٛض أّ بايتدصٝص ـس١َ املطفل ايعاّ
ٚقس أخص املؿطع اإلَاضاتٞ مبعٝاض ايتدصٝص يًُٓفع١ ايعا١َ بٛصف٘ ضابطًا يتشسٜس َا     

( َٔ قإْٛ املعاَالت املس١ْٝ اإلَاضاتٞ 103ايعا١َ يًسٚي١ فٓص يف املاز٠ ) ٜعس َٔ األَٛاٍ
ع٢ً أْ٘ "تعترب اَٛااًل عا١َ مجٝع ايعكاضات ٚاملٓكٛالت اييت يًسٚي١  1985( يػ١ٓ 5ضقِ )

ٚاألؾداص االعتباض١ٜ ايعا١َ ٚاييت تهٕٛ كصص١ ملٓفع١ عا١َ بايفعٌ أٚ بٓا٤ً ع٢ً 
 ايكإْٛ....".

                                                      

د. إبخاىيؼ عبج العديد شيحا وحديؽ عثسان، أصؾل القانؾن اإلداري، بجون مكان الشذخ،  (1)
 .10، ص1986

قظب، السؾسؾعة القانؾنية واألمشية في حساية السال العام، ايتخاك د. دمحم عمي أحسج ( 2)
 .5، ص 2000لمشذخ والتؾزيع، القاىخة، 

د. مججي مجحت الشيخي، مبادئ القانؾن اإلداري في دولة اإلمارات العخبية الستحجة، ( 3)
 .31، ص 2011جامعة الجديخة، دبي، 

 .616، ص2007ديسية شخطة دبي، دبي، د. أعاد حسؾد القيدي، القانؾن اإلداري، اكا (4)
د. مؾسى مرظفى شحادة، القانؾن اإلماراتي في دولة اإلمارات العبية الستحجة، اثخاء ( 5)

 .50، ص2012لمشذخ والتؾزيع، عسان، 
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ع٢ً ثبٛت صف١ األَٛاٍ ايعا١َ خطٛعٗا يٓعاّ قاْْٛٞ ىتًف عٔ ايٓعاّ  ٜٚرتتب     
 املكطض غٛا٤ ألَٛاٍ ايسٚي١ اـاص١ أّ ألَٛاٍ االفطاز ٚاهل٦ٝات اـاص١.

اَا بايٓػب١ ملها١ْ املٛاقع االثط١ٜ املًُٛن١ يًسٚي١ َٔ تكػِٝ أَٛاٍ ايسٚي١ إىل أَٛاٍ     
ٞ، فًٝشغ إٔ املؿطع االؼازٟ قس عسٖا ٚغا٥ط عا١َ ٚاَٛاٍ خاص١ يف ايتؿطٜع اإلَاضات

( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضقِ 5األَٛاٍ االثط١ٜ َٔ أَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ فٓصت املاز٠ )
ع٢ً أْ٘ تعترب اآلثاض ٚاملٛاقع األثط١ٜ املٛدٛز٠ يف نٌ إَاض٠ َٔ األَالى  2017( يػ١ٓ 11)

بايٓص يف املاز٠  1992( يػ١ٓ 1يؿاضق١ ضقِ )ايعا١َ هلا، بُٝٓا انتف٢ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ا
/أ( ع٢ً إٔ االثاض غٛا٤ أناْت َٓكٛي١ أّ غري َٓكٛي١ ٖٞ ًَو اإلَاض٠ َٔ زٕٚ إٔ وسز 5)

 طبٝع١ ٖصٙ األَٛاٍ. 
ٚشٖب ايكطا٤ املصطٟ إىل إٔ إضفا٤ صف١ املاٍ ايعاّ ع٢ً األَٛاٍ االثط١ٜ ال ٜتِ     

طٚض٠ صسٚض قطاض ٚظاضٟ صشٝح َٔ سٝح ايؿهٌ بصٛض٠ تًكا١ٝ٥ ٚإمنا ٜػتًعّ االَط ض
ال تجاض يف ايكإْٛ  . إال إٔ ٖصٙ املػأي١(1)ٚاملٛضٛع إلضفا٤ ايع١َُٝٛ ع٢ً األضاضٞ االثط١ٜ

ٕ املؿطع االؼازٟ ٚنُا بٝٓا غابكًا قس سػِ االَط بعسٙ ألَٛاٍ ايسٚي١ االثط١ٜ اإلَاضاتٞ أل
 اَٛااًل عا١َ.

ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ  :١ املًُٛن١ يًسٚي١ ٚاَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ. ايتفطق١ بني املٛاقع االثط2ٜ
املؿطع اإلَاضاتٞ قس عس االَٛاٍ االثط١ٜ مجٝعٗا َٔ االَٛاٍ ايعا١َ إال إٔ ٖٓاى مث١ 
خصا٥ص متٝع االَٛاٍ االثط١ٜ عُا غٛاٖا َٔ اَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ ٚاييت ميهٔ ؼسٜسٖا 

 ت١ٝ:بايٓٛاسٞ اآل
ٚي١ ٚنُا بٝٓا غابكًا تهتػب صفتٗا ٖصٙ بػبب ؽصٝصٗا يًُٓفع١ ٕ االَٛاٍ ايعا١َ يًسإأ. 

 ايعا١َ بايفعٌ أٚ مبكتط٢ ايكإْٛ، ٖٚصا ايتدصٝص ٜٓتٗٞ بايفعٌ أٚ مبكتط٢ ايكإْٛ.
أَا االَٛاٍ االثط١ٜ فٗٞ تهتػب صفتٗا نُاٍ اثطٟ، ٚاييت ضتب عًٝٗا املؿطع انتػابٗا 

سزٖا ايكإْٛ ع٢ً ٚدٛزٖا اٚ يصسٚض قطاض َٔ صف١ االَٛاٍ ايعا١َ، أَا ملطٞ املس٠ اييت س

                                                      

. 8/ ص 31/55ق مجني، السجسؾعة  40لدشة  75، طعؽ 21/2/1925نقض جمدة  (1)
 .190ص . دمحم عمي أحسج القظب، مرجر سابق،\أورده 
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ض٥ٝؼ ايسا٥ط٠ بعسٖا َٔ االَٛاٍ االثط١ٜ ْعطًا ـصا٥صٗا ايتاضى١ٝ أٚ ايف١ٝٓ، ٚال تعٍٚ عٓٗا 
 .(1)ٖصٙ ايصف١ ست٢ يٛ اْتكًت ًَهٝتٗا يألفطاز

بني األَٛاٍ ايعا١َ  1985( يػ١ٓ 5ب. ال ميٝع قإْٛ املعاَالت املس١ْٝ اإلَاضاتٞ ضقِ )
 ملٓكٛي١ ٚاالَٛاٍ ايعا١َ غري املٓكٛي١ فهالُٖا ىطعإ يٓعاّ قاْْٛٞ ٚاسس.ا

ثاض غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ االؼاز أّ ع٢ً املػت٣ٛ  َٝعت ايتؿطٜعات املتعًك١ باآليف سني
احملًٞ إلَاض٠ ايؿاضق١ بني االَٛاٍ االثط١ٜ املٓكٛي١ ٚاالَٛاٍ االثط١ٜ غري املٓكٛي١ ٚٚضعت 

 خاص. يهٌ َُٓٗا ْعاّ قاْْٛٞ
ٕ االْتفاع باألَٛاٍ ايعا١َ ال ٜتطًب اشٕ أٚ تصطٜح َػبل َٔ اإلزاض٠ ألٕ ٖصا االْتفاع إز. 

 .(2)ٜسخٌ يف عساز اؿطٜات ايعا١َ َٚٓٗا اؿط١ٜ ايؿدص١ٝ اييت نفًٗا ايسغتٛض
يف سني إٔ االْتفاع باألَٛاٍ االثط١ٜ عًَُٛا َٚٓٗا املٛاقع االثط١ٜ وتاز يف عسٜس َٔ 

 أشٕ ٚتصطٜح َػبل َٔ اؾ١ٗ اإلزاض١ٜ املدتص١.ايسٍٚ إىل 
 ز. تػذٌ االَٛاٍ ايعا١َ باغِ ايسٚي١ أٚ أسس االؾداص االعتباض١ٜ ايعا١َ.

 أَا االَٛاٍ االثط١ٜ فٗٞ تػذٌ باغِ إزاض٠ االثاض ٚايرتاخ.
 املٛاقع االثط١ٜ املًُٛن١ يألفطاز: -ثاًْٝا
مجٝعٗا َٚٓٗا املٛاقع األثط١ٜ تهٕٛ ممًٛن١ األصٌ نُا شنطْا غابكًا إٔ االَٛاٍ االثط١ٜ     

 ًَه١ٝ عا١َ يًسٚي١، باغتجٓا٤ املٛاقع اييت ٜجبت اصشابٗا مبًهٝتِٗ هلا.
ٚع٢ً ايطغِ َٔ إقطاض املؿطع إَها١ْٝ متًو األفطاز يًُٛاقع األثط١ٜ إال أْ٘ فطض عسٜس َٔ     

 ايكٝٛز ع٢ً ٖصٙ املًه١ٝ ٚاييت ميهٓٓا ؼسٜسٖا مبا ٜأتٞ:
تعُاٍ املٛاقع األثط١ٜ: ٜعس االغتعُاٍ عٓصطًا َٔ عٓاصط املًه١ٝ، ٚمبٛدب٘ هٛظ . اغ1

يًُايو اغتعُاٍ ايؿ٤ٞ ايصٟ ميًه٘ عػب َا اعس ي٘، إال إ املؿطع قٝس عٓصط 
 11( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضقِ 12االغتعُاٍ بايٓػب١ يًُٛاقع األثط١ٜ فٓصت املاز )

ّ بأٟ عٌُ ٜٓطٟٛ عًٝ٘ إضطاض أٚ ؼٜٛط باآلثاض أٚ ع٢ً أْ٘ وعط ايكٝا 2017يػ١ٓ 
مبٛاقعٗا بأ١ٜ صٛض٠، نُا وعط ٚضع ايالفتات ٚاإلعالْات ع٢ً األثط إال ٚفكًا يًطٛابط 

/أ( َٔ 9. نُا ْصت املاز٠ )ٚاالؾرتاطات اييت ؼسزٖا ايػًط١ املدتص١ يف ٖصا ايؿإٔ
                                                      

( د. غازي فيرل ميجي، الحساية القانؾنية لؤلمؾال االثخية في العخاق، بيت الحكسة، 1)
 .100، ص 2000بغجاد، 

 .373( د. مؾسى مرظفى شحادة، مرجر سابق، ص 2)
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الت إال بعس اؿصٍٛ ع٢ً إشٕ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ع٢ً عسّ ايكٝاّ بأٟ تعسٜ
 ضمسٞ َٔ اإلزاض٠.

. ًَه١ٝ ايعًٛ ٚايػفٌ: ال تكتصط ًَه١ٝ األضض ع٢ً غطشٗا بٌ تؿٌُ نصيو َا فٛقٗا َٔ 2
، ٖٚصا اؿهِ (1)ايفطا٤ َٚا ؼتٗا َٔ ايعُل )ايػفٌ( نُا ٜػُٝٗا ايفكٗا٤ املػًُٕٛ

( 5عاَالت املس١ْٝ ضقِ )( َٔ قإْٛ امل1134/2)قطضٙ املؿطع اإلَاضاتٞ فٓص يف املاز٠ 
ع٢ً أْ٘ "ٚنٌ َٔ ًَو اضضًا ًَو َا فٛقٗا َٚا ؼتٗا إىل اؿس املفٝس يف  1985يػ١ٓ 

 ايتُتع ب٘ عًًٛا ٚعُكًا إال إشا ْص ايكإْٛ أٚ قط٢ االتفام بػري شيو".
( َٔ قإْٛ االثاض 18إال إٔ االَط كتًف بايٓػب١ يًُٛاقع االثط١ٜ إش ْصت املاز٠ )    

ًَه١ٝ االثاض  )سصف(ع٢ً أْ٘ ال متٓح ًَه١ٝ األضض صاسبٗا 2017( يػ١ٓ 11ازٟ ضقِ )االؼ
، ْٚفؼ اؿهِ قطضت٘ املاز٠ ااملٛدٛز٠ يف باطٓٗا ٚال ؽٛي٘ سل ايتٓكٝب عٔ االثاض فٝٗ

بكٛهلا "ًَه١ٝ األضض ال تهػب  1992( يػ١ٓ 1/أ( َٔ قإْٛ االثاض ألَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )6)
ري االثاض املٛدٛز٠ ع٢ً غطشٗا أٚ يف باطٓٗا ٚال ؽٛي٘ سل ايتٓكٝب صاسبٗا متًو ٚتػٝ

 فٝٗا"
. ايتصطف باملٛاقع االثط١ٜ: ٜعس ايتصطف َٔ اِٖ عٓاصط سل املًه١ٝ ٜٚطاز ب٘ غًط١ 3

املايو يف ْكٌ ًَه١ٝ ايؿ٤ٞ قٌ اؿل يًػري أٚ إْؿا٤ سل عٝين، غٛا٤ انإ ٖصا اؿل 
ع١ عٔ سل املًه١ٝ أّ َٔ اؿكٛم ايع١ٝٓٝ ايتبع١ٝ َٔ اؿكٛم ايع١ٝٓٝ االص١ًٝ املتفط

 .(2)نايطٖٔ ايتأَٝين
إال أْ٘ ٚمحا١ٜ يًُٛاقع االثط١ٜ قطض املؿطع اإلَاضاتٞ تكٝٝس سل َايو املٛقع االثطٟ يف     

ايتصطف  2017يػ١ٓ  11( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضق14ِايتصطف فٝ٘، فُٓعت املاز٠ )
ز َايو األثط ابرتخٝص أٚ تصطٜح َٔ اإلزاض٠ املدتص١، ٚإشا أضباألثط أٚ ْكٌ ًَهٝت٘ إال 

املػذٌ ايتصطف فٝ٘ ٚدب عطض٘ ع٢ً ايػًط١ املدتص١ الَتالن٘ ٚفل ايتؿطٜعات ايٓافص٠ 
 بٗصا ايؿإٔ، فإشا مل تطغب يف شيو نإ ي٘ اؿل ايتصطف ب٘ إىل َٛطٔ أخط.

                                                      

د. دمحم طو البذيخ ود. غشي حدؾن طو، الحقؾق العيشية، وزارة التعميؼ العالي والبحث ( 1)
 .52طبع، ص  العمسي، بغجاد، بجون سشة

د. عجنان سخحان واخخون، السجخل لجراسة القانؾن، اثخاء لمشذخ والتؾزيع، عسان، ( 2)
 .184-183، ص 2012
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( يػ١ٓ 11االثاض االؼازٟ ضقِ ) ( َٔ قا18ْْٕٛعع ًَه١ٝ املٛقع االثطٟ: أداظت املاز٠ ) .4
ْعع ًَه١ٝ  1992( يػ١ٓ 1( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )5ٚاملاز٠ ) 2017

( َٔ قإْٛ االثاض 19املٛاقع االثط١ٜ بعس شيو َٔ َكتطٝات املٓافع ايعا١َ، إال املاز٠ )
٘ ٜتِ َٔ االؼازٟ قطضت إٔ ؼسٜس ايتعٜٛض ملاٍ املٛقع االثطٟ ايصٟ تٓتعع ًَهٝت

 زٕٚ اضتباط ٖصا ايتكسٜط بك١ُٝ االثاض املٛدٛز٠ يف املٛقع االثطٟ.
 املبحح الجاىي

 احلناية املدىية للنواقع االثرية
يألَٛاٍ ايعا١َ بٛد٘ عاّ فإٕ يًُٛاقع االثط١ٜ محا١ٜ  ٠فطاًل عٔ اؿُا١ٜ املس١ْٝ املكطض     

تشسز أٚد٘ اؿُا١ٜ املس١ْٝ املكطض٠ ثاض. ٚتباآلَس١ْٝ خاص١ َكطض٠ يف ايتؿطٜعات املتعًك١ 
يًُٛاقع االثط١ٜ بعسّ دٛاظ ايتصطف باملٛاقع االثط١ٜ، ٚعسّ دٛاظ متًهٗا بايتكازّ اٚ اؿذع 

 .عًٝٗا، ٚاخريًا تكطٜط سكٛم االضتفام يًُٛاقع االثط١ٜ
 املطلب األول

 عدو جواز التصرف باملواقع االثرية  
بصٛض٠ صطو١ ع٢ً عسّ دٛاظ  2017( يػ١ٓ 11ِ )مل ٜٓص قإْٛ االثاض االؼازٟ ضق     

( َٓ٘ ععط ايتصطف يف األثط 25ايتصطف باملٛاقع االثط١ٜ ٚإمنا انتف٢ بايٓص يف املاز٠ )
غري ايجابت املًُٛى يإلَاض٠ أٚ ايسٚي١، إال إٔ املؿطع احملًٞ إلَاض٠ ايؿاضق١ ْص يف املاز٠ 

"اثاض اؿه١َٛ ال تٗس٣ ٚال تباع".  ع٢ً إٔ 1991( يػ١ٓ 1( َٔ قإْٛ االثاض ضقِ )19)
 ًٜٚشغ ع٢ً ٖصا ايٓص َالسعتني:

عباض٠ االثاض املًُٛن١ يًشه١َٛ،  تاملالسع١ األٚىل ٚتتعًل بصٝاغ١ ايٓص فكس ٚضز     
ايصٝػ١ غري زقٝك١ ألٕ األَٛاٍ ايعا١َ مجٝعٗا مبا فٝٗا األَٛاٍ االثط١ٜ ٖٞ ًَو يًسٚي١  ٖٙٚص

/أ( ع٢ً إٔ االثاض غٛا٤ أناْت َٓكٛي١ أٚ غري 5ع ْص يف املاز٠ )أٚ االَاض٠ الغُٝا إٔ املؿط
 َٓكٛي١ ٖٞ ًَو اإلَاض٠.

املالسع١ ايجا١ْٝ ٖٚٞ َٛضٛع١ٝ إش قصط املؿطع املٓع ع٢ً ايبٝع ٚاالٖسا٤ يف سني إٔ     
َٓعت ايتصطف باألَٛاٍ  1985( يػ١ٓ 5( َٔ قإْٛ املعاَالت املس١ْٝ ضقِ )103/2املاز٠ )

عًّٛ إٔ ايتصطف أٚغع َٔ ايبٝع ألْ٘ ٜؿٌُ ايتصطفات مجٝعٗا املكطض٠ يًُايو ايعا١َ، َٚ
 َجٌ ايبٝع ٚايطٖٔ ٚاالهاض.
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 املطلب الجاىي

 عدو جواز متلم املواقع االثرية بالتكادو او احلجس عليوا
: ع٢ً ايطغِ َٔ عسّ ْص املؿطع اإلَاضاتٞ عسّ دٛاظ متًو املٛاقع االثط١ٜ بايتكازّ -أٚاًل

املٓع إال أْ٘ ٜعس ْتٝذ١ َٓطك١ٝ يعسّ دٛاظ ايتصطف بايبٝع بايٓػب١ يألَٛاٍ  ع٢ً ٖصا
األثط١ٜ، فكس اتفل ايكطا٤ ٚ ايفك٘ نالُٖا ع٢ً إٔ تكطٜط َبسأ بطالٕ ايتصطف بايبٝع ٜبطٌ 
ْكٌ ًَه١ٝ األثط يألفطاز، َٚٔ باب أٚىل إقطاض َبسأ عسّ دٛاظ متًو األثط بايتكازّ ايصٟ ٜعس 

األٍٚ، ألْ٘ إشا نإ َبسأ َٓع ايتصطف وُٞ األثط يف َٛاد١ٗ تصطف أِٖ َٔ املبسأ 
اإلزاض٠، فإٕ َبسأ عسّ دٛاظ انتػاب األثط بايتكازّ انجط أ١ُٖٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ يف محا١ٜ 

 .(1)األثط َٔ تصطفات االفطاز
تب١ ع٢ً ٖٚصٙ ايكاعس٠ اٜطًا َٔ ايٓتا٥ر املرت عسّ دٛاظ اؿذع ع٢ً املٛقع االثطٟ:  -ثاًْٝا

َٓع بٝع األَٛاٍ االثط١ٜ، إش إٔ َأٍ اؿذع ٖٛ بٝع٘ ٚاْتكاٍ ًَهٝت٘ يػري ايسٚي١ ٖٚصا َا 
 سعطٙ املؿطع.

 املطلب الجالح

 تكرير حكوق االرتفاق للنواقع االثرية
( َٔ قإْٛ املعاَالت املس١ْٝ اإلَاضاتٞ 1362/1ٜكصس عل االضتفام نُا عطفت٘ املاز٠ )    

بأْ٘ "االضتفام سل وس َٔ َٓفع١ عكاض يفا٥س٠ عكاض غريٙ ميًه٘  1985( يػ١ٓ 5ضقِ )
ؾدص أخط". فشل االضتفام سل عٝين َتفطع عٔ سل املًه١ٝ َٔ سٝح أْ٘ ٜػًب َٔ َايو 
ايعكاض املطتفل ب٘ غًطت٘ يف اغتعُاٍ ٚاغتػالٍ اؾع٤ ايصٟ ٚقع عًٝ٘ اضتفام مبا ٜتعاضض 

 .(2)ٚسل االضتفام املكطض ع٢ً عكاضٙ
ٚع٢ً ايطغِ َٔ إٔ سل االضتفام ٖٛ سل عٝين َتفطع عٔ سل املًه١ٝ ٖٚٛ َكطض بايٓػب١     

يعالقات االفطاز فُٝا بِٝٓٗ، إال إٔ املؿطع ٚمحا١ًٜ يًُٛاقع االثط١ٜ خطز ع٢ً ٖصٙ ايكاعس٠ 
ع٢ً أْ٘ ع٢ً ايػًط١  2017( يػ١ٓ 11( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضقِ )24ٚقطض يف املاز٠ )

                                                      

، تسؾز 97د. عرام مبارك، الحساية القانؾنية لؤلثار، مجمة الجفاع الؾطشي، العجد  (1)
 :، متاح عمى شبكة االنتخنت عمى السؾقع اإللكتخوني االتي5، ص 2016)يؾليؾ( 

 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content 
 .186د. عجنان الدخحان واخخون، مرجر سابق، ص ( 2)
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سٜس سكٛم اضتفام يألثاض ايجابت١ املػذ١ً ٚتػذٌٝ ٖصٙ اؿكٛم ٚتعٜٛض املدتص١ ؼ
 املتططض ٚفل ايتؿطٜعات احمل١ًٝ ايٓافص٠.

 املبحح الجالح

 احلناية اإلدارية للنواقع االثرية
ٜكصس باؿُا١ٜ اإلزاض١ٜ أٚ ايتٓفٝص١ٜ تًو اؿُا١ٜ اييت تكّٛ بٗا اإلزاضات اؿه١َٝٛ     

ٚي١ٝ تٓفٝص اؾٗات اؿه١َٝٛ غري املطتبط١ بٛظاض٠ اييت تتٛىل َػؤاملطتبط١ بايٛظاضات أٚ 
ثاض، يتشكٝل األٖساف اييت صسضت تًو ايتؿطٜعات َٔ أدًٗا، ٚاؽاش ايتؿطٜعات اـاص١ باآل

 .(1)اإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ عل كايفٝٗا
ـاص، ٚتتشكل اؿُا١ٜ اإلزاض١ٜ يًُٛاقع االثط١ٜ َٔ خالٍ َا ٜعطف بايطبط اإلزاضٟ ا    

ٚايصٟ ٜتُجٌ بصالس١ٝ اإلزاض٠ يًكٝاّ باإلدطا٤ات اييت تٗسف ؿُا١ٜ ٚضبط نٌ َا ٜتعًل 
 .(2)ثاضباآل
ٚيػطض قٝاّ اإلزاض٠ باختصاصٗا بايطبط اإلزاضٟ اـاص يف فاٍ االثاض تٓص     

ثاض تٛىل تٓعِٝ ٚضبط نٌ َا ٜتعًل باآلثاض ع٢ً إْؿا٤ ١٦ٖٝ خاص١ تاملتعًك١ باآل ايتؿطٜعات
هٌ َا ٔ د١ٗ، َٚٓح ٖصٙ اهل٦ٝات االختصاصات ٚاالصالسٝات ايالظ١َ يًُشافع١ ٚاؿُا١ٜ يَ

 ثاض. ٜتعًل باآل
ثاض، غٓػتعطض أٚاًل اهل٦ٝات املدتص١ بتٓعِٝ طض اإلساط١ باؿُا١ٜ اإلزاض١ٜ يآلٚيػ    

 االثط١ٜ. االثاض يف زٚي١ اإلَاضات، ثِ ْبني إدطا٤ات ايطبط اإلزاضٟ اييت تتدص ؿُا١ٜ املٛاقع
                                                      

ثار العخبية، مشذؾرات ج التحافي، الحساية القانؾنية لآلعبجالؾىاب عبجالخزاق عبج السجي( 1)
 .141، ص2001بيت الحكسة، بغجاد، 

اصات اإلدارة ىي وعيفة الزبط كسا ىؾ معخوف في القانؾن اإلداري فإن مؽ اىؼ اختر (2)
اإلداري والحي ىؾ مجسؾعة اإلجخاءات التي تيجف لمسحافغة عمى الشغام العام بعشاصخه 
التقميجية وىي االمؽ العام والرحة العامة والدكيشة العامة واآلداب واألخالق العامة وىحا 

الحي ىؾ  ما يعخف بالزبط اإلداري العام، وإلى جانبو يؾجج الزبط اإلداري الخاص
مجسؾعة اإلجخاءات التي تتخحىا اإلدارة لتحقيق أغخاض أخخى غيخ األغخاض التقميجية 
لفكخة الشغام العام ومثال ذلػ الزبط اإلداري الخاص بالسحافغة عمى االثار والزبط 
. اإلداري الخاص بالريج في األنيار والزبط اإلداري الخاص بالشذاط الدياحي

 .123جر سابق، صمججي مرظفى الشيخي، مرد.
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 املطلب األول

 اهليئات املختصة بتيظيه وضبط دلال االثار 

 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
 تتعسز اهل٦ٝات املدتص١ بتٓعِٝ االثاض يف زٚي١ اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠ ٚع٢ً ٚفل َا ٜأتٞ:

تص١ بتٓعِٝ . اهل٦ٝات االؼاز١ٜ املدتص١ بتٓعِٝ االثاض: ٚتتُجٌ اهل٦ٝات اإلزاض١ٜ املد1
 االثاض ع٢ً املػت٣ٛ االؼازٟ مبا ٜأتٞ:

ؼازٟ ضقِ االكإْٛ ايأ. اجملًؼ ايٛطين يًػٝاس١ ٚاالثاض: ٚقس أْؿأ ٖصا اجملًؼ مبٛدب 
( باؿفاظ ع٢ً 5/2ثاض عػب املاز٠ )ٚتتشسز اختصاصات٘ فُٝا ٜتعًل باآل 2008( يػ١ٓ 6)

االثاض ٚايتٓكٝب عٓٗا ٚاؽاش ايتسابري ايالظ١َ يتعٝٝٓٗا ٚمحاٜتٗا، ٚاحملافع١ عًٝٗا ٚتػذًٝٗا 
 ٚاسٝا٥ٗا ٚعطضٗا بايساخٌ ٚاـاضز.

( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضقِ 4ٚظاض٠ ايجكاف١ ٚت١ُٝٓ املعطف١: ٚتعس عػب املاز٠ )ب. 
١ّْٚ اي 2017( يػ١ٓ 11) ػذٌ ايٛطين، ٜٚتِ ايتػذٌٝ فٝ٘ ٚايؿطب َٓ٘ ٚتعسٌٜ ايبٝاْات املس

خطاضات تٛاف٢ بٗا َٔ ايػًط١ املدتص١، ٚٚفكًا يًطٛابط ٚاإلدطا٤ات اييت اع٢ً  فٝ٘ بٓا٤َ
 ٜصسض بٗا قطاض َٔ ٚظٜط ايجكاف١ ٚت١ُٝٓ املعطف١.

١: ٚتتشسز ٖصٙ . اهل٦ٝات احمل١ًٝ املدتص١ بتٓعِٝ االثاض ع٢ً َػت٣ٛ إَاض٠ ايؿاضق2
 اهل٦ٝات مبا ٜأتٞ:

( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ 7أ. زا٥ط٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ )إزاض٠ االثاض ٚايرتاخ(: فع٢ً ٚفل املاز٠ )
تعس زا٥ط٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ )إزاض٠ اآلثاض ٚايرتاخ( ٖٞ اؾ١ٗ  1992( يػ١ٓ 1ايؿاضق١ ضقِ )

ض٠. َٚٔ أبطظ اختصاصاتٗا يف فاٍ محا١ٜ ايطمس١ٝ املٓاط بٗا َػؤٚي١ٝ سفغ اآلثاض يف اإلَا
 االثاض اييت سسزتٗا املاز٠ املؿاض ايٝٗا َا ٜأتٞ:

 .تكسٜط أثط١ٜ اآلثاض ٚاملٛاقع األثط١ٜ ٚسسٚز املٛاقع ٚاسطاَٗا ٚتكسٜط أ١ُٖٝ نٌ أثط  -
ايطًب َٔ ايػًط١ املدتص١ ْعع ًَه١ٝ اآلثاض املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ يًُصًش١ ايعا١َ  -

ؼٟٛ آثاضا ٚال إىل  أصشابٗا، ع٢ً أال ٜٓعط يف ساٍ ايتعٜٛض ال إىل نْٛٗا ٚتعٜٛض
 .ضثااآلق١ُٝ ٖصٙ 

إزاض٠ اآلثاض يف اإلَاض٠ ٚاإلؾطاف عًٝٗا ٚمحاٜتٗا ٚصٝاْتٗا ٚاحملافع١ عًٝٗا ٚتػذًٝٗا  -
 .ٚػٌُٝ َا سٛهلا ٚت٦ٝٗتٗا يًعٚاض
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 .ا ألسهاّ ٖصا ايكإَْٛطاقب١ اآلثاض َٚتابع١ سٝاظ٠ اآلثاض ٚايتصطف بٗا ٚفك -
، بؿإٔ 2017( يػ١ٓ 2أْؿ٦ت ٖصٙ اهل١٦ٝ مبٛدب ايكإْٛ ضقِ ): ب. ١٦ٖٝ ايؿاضق١ يآلثاض

تٓعِٝ أٖساف ٚصالسٝات ٚاختصاصات ١٦ٖٝ ايؿاضق١ يآلثاض، ْٚص ايكإْٛ ع٢ً إٔ تتُتع 
األعُاٍ، ١٦ٖٝ ايؿاضق١ يآلثاض بايؿدص١ٝ االعتباض١ٜ ٚاأل١ًٖٝ ايها١ًَ ايالظ١َ ملباؾط٠ مجٝع 

 َٚٔ أبطظ اختصاصاتٗا يف فاٍ محا١ٜ االثاض َا ٜأتٞ: .ٚايتصطفات اييت ؼكل أٖسافٗا
 .َطاقب١ اآلثاض َٚتابع١ صٝاْتٗا، ٚايتصطف بٗا ٚفكًا ألسهاّ ايكإْٛ -
تكسٜط أثط١ٜ املٛاقع األثط١ٜ ٚسسٚزٖا ٚسطَٗا، ٚتكِٝٝ ايصف١ األثط١ٜ ٚايتاضى١ٝ ٚاملاز١ٜ  -

 .١ املٛدٛز٠ يف اإلَاض٠، ٚتػذٌٝ ٚتٛثٝل سٝاظتٗايآلثاض املٓكٛي
ايتٓػٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ بؿإٔ ْعع ًَه١ٝ األضاضٞ اييت ؼتٟٛ آثاض َٓكٛي١ ٚغري  -

 .َٓكٛي١ يًُٓفع١ ايعا١َ، ٚتعٜٛض َايهٝٗا، ٚفكًا يًتؿطٜعات ايػاض١ٜ عٓس ْعع املًه١ٝ
بأعُاٍ اؿفط ٚاإلْؿا٤ات يف  إصساض ؾٗازات عسّ املُاْع١ يًُٓؿآت ايطاغب١ بايكٝاّ -

املٛاقع األثط١ٜ، أٚ اييت وتٌُ ٚدٛز آثاض بٗا، بعس ايتأنس َٔ خًٖٛا َٔ ايطبكات ٚاملٛاز 
 .األثط١ٜ

 املطلب الجاىي

 إجراءات الضبط اإلداري حلناية املواقع االثرية
١ املهًف١ ْص ايتؿطٜع اإلَاضاتٞ ع٢ً عسٜس َٔ اإلدطا٤ات اييت متاضغٗا اهل٦ٝات اإلزاضٜ    

 بتٓعِٝ ٚضبط االثاض، ٚميهٔ ؼسٜس ٖصٙ اإلدطا٤ات مبا ٜأتٞ:
. تػذٌٝ االثاض: ٜٚعس ٖصا اإلدطا٤ َٔ إدطا٤ات ايطبط ايٛقا١ٝ٥، إش ٜرتتب ع٢ً تػذٌٝ 1

 األثط مشٛي٘ باؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ اييت قطضٖا املؿطع هلصا ايٓٛع َٔ األَٛاٍ.
ع٢ً أْ٘ "ع٢ً 1992( يػ١ٓ 1َاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )( َٔ قإْٛ االثاض إل8ْٚصت املاز٠ )    

نٌ ؾدص وٛظ آثاض َٓكٛي١ أٚ غري َٓكٛي١ إٔ ٜبازض إىل تػذًٝٗا ٚتٛثٝكٗا يف اإلزاض٠ يف َس٠ 
 ال تعٜس عٔ غ١ٓ َٔ تاضٜذ صسٚض ٖصا ايكإْٛ ٚتصسض ي٘ ٚثٝك١ ضمس١ٝ بتػذٌٝ األثط".

ص األؾػاٍ ايعا١َ ال غُٝا املتعًك١ . محا١ٜ االثاض َٔ اعُاٍ االؾػاٍ ايعا١َ: ٜؿهٌ تٓف2ٝ
مبؿاضٜع ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ َجٌ ايططم ٚاؾػٛض َٚؿاضٜع ايطٟ ٚايػسٚز ... اخل َٔ انجط 
املداطط اييت تٗسز املٛاقع االثط١ٜ، يصا سطص املؿطع اإلَاضاتٞ ع٢ً تٛفري محا١ٜ هلصٙ 

ثاض ضقِ زٟ يآل( َٔ قإْٛ اؼا20املاز٠ ) املٛاقع ضس ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓؿاطات فٓصت
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ع٢ً عسّ دٛاظ ايبس٤ بتٓفٝص املؿاضٜع ايتطٜٛط١ٜ أٚ اإلْؿا١ٝ٥ ايهرب٣  2017( يػ١ٓ 11)
أٚ املتعًك١ بأعُاٍ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ إال بعس قٝاّ ايػًط١ املدتص١ بأعُاٍ املػٛسات 
األثط١ٜ يًُٓاطل اييت تهٕٛ قاًل يتٓفٝص ٖصٙ املؿاضٜع ٚشيو ٚفكًا يإلدطا٤ات املعٍُٛ 

 يس٣ ايػًط١ املدتص١. بٗا
 ع٢ً أْ٘ " 1992( يػ١ٓ 1/أ( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )24نُا ْصت املاز )    

ٜتعني عٓس ٚضع َؿطٚعات ؽطٝط املسٕ ٚايكط٣ ٚتٛغٝعٗا، احملافع١ ع٢ً املٓاطل 
إال بعس ٚاملعامل األثط١ٜ فٝٗا، ٚال هٛظ إقطاض َؿطٚعات ؽطٝط األَانٔ اييت تٛدس بٗا آثاض 

 أخص ضأٟ اإلزاض٠".
. َٓع ايٓؿاطات ايطاض٠ باملٛاقع االثط١ٜ: ؼٛطًا ملا تؿهٌ بعض ايٓؿاطات َٔ اخطاض 3

ع٢ً اؾٛاض اػ٘ املؿطع ع٢ً َٓع إقا١َ ٖصا ايٓٛع َٔ ايٓؿاطات بايكطب َٔ املٛاقع 
أْ٘ ع٢ً  2017( يػ١ٓ 11( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضقِ )22االثط١ٜ، فٓصت املاز٠ )

وعط إٔ ٜهٕٛ املٛقع األثطٟ َػتٛزعًا يألْكاض أٚ ايٓفاٜات أٚ إٔ ٜكاّ عًٝ٘ بٓا٤، أٚ 
َكرب٠ أٚ ضغا٥ٌ يًطٟ أٚ إٔ ٜؿل فٝ٘ ططٜل أٚ قٓا٠ أٚ وفط فٝ٘ أٚ ٜػطؽ أٚ ٜكطع َٓ٘ 
ؾذط٠ أٚ ٜفتح فٝ٘ َكًع سذطٟ أٚ غري شيو مما ٜرتتب عًٝ٘ تػٝري أٚ إضطاض باملٛقع 

( َٓ٘ ع٢ً اْ٘ وعط 23ٍ أْكاض ٖصٙ املٛاقع. نُا ْصت املاز٠ )األثطٟ أٚ اغتعُا
إقا١َ صٓاعات ثك١ًٝ أٚ خطري٠ أٚ َٓؿآت عػهط١ٜ أٚ س١ٜٛٝ يف املٓاطل احملٝط١ 
باملٛاقع األثط١ٜ أٚ تعطٜطٗا يًدطط أٚ اغتدساَٗا نُأ٣ٚ يًشٝٛاْات أٚ أٟ اغتدساّ 

ًشغ إ املؿطع االؼازٟ مل وسز آخط َٔ ؾأْ٘ اإلغا٠٤ أٚ اإلضطاض باملٛقع األثطٟ. ٜٚ
املػاف١ اييت وعط فٝٗا قٝاّ ايٓؿاطات اييت تؿهٌ خططًا ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ ٚامنا 

 تطى تكسٜط شيو يًػًط١ املدتص١ بتٓعِٝ االثاض ٚمحاٜتٗا. 
وعط  /ز( ع٢ً أْ٘ "24َاض٠ ايؿاضق١ فكس ْصت املاز٠ )إلأَا بايٓػب١ يكإْٛ االثاض     

صٓاعات ثك١ًٝ أٚ خطط٠ أٚ َصاْع أٚ أفطإ نًؼ أٚ قادط ع٢ً َػاف١ تكٌ  أٜطا إقا١َ
 .نِ َٔ َٛاقع اآلثاض" 2/1
. إقا١َ اؿطّ االثطٟ: سطصًا َٔ املؿطع ع٢ً محا١ٜ املٛاقع االثط١ٜ فإْ٘ ْص يف املاز٠ 4

ع٢ً أْ٘ تتدص زٚا٥ط ؽطٝط  2017( يػ١ٓ 11( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضقِ )21)
املػاس١ ٚايبًسٜات ٚاؾٗات األخط٣ شات ايعالق١ بايتٓػٝل َع ايػًط١ املسٕ ٚ
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املدتص١، اإلدطا٤ات ايهف١ًٝ باحملافع١ ع٢ً املٛقع األثطٟ، ٚعٓس ٚضع َؿطٚعات 
 ايتدطٝط ٚمبا ٜتطُٔ إهاز سطّ غري َبين سٍٛ املٛقع األثطٟ.

ضخ ايطبٝع١ٝ نايعالظٍ اؿطٚب ٚايهٛا. محا١ٜ املٛاقع االثط١ٜ يف ايعطٚف ايطاض١٥: تؿهٌ 5
١ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ، يصا سطص ٝٚايربانني ٚايػٍٝٛ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ كاطط طبٝع

( ٠6 )املؿطع اإلَاضاتٞ ع٢ً محاٜتٗا يف َٛاد١ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ املداطط فٓص يف املاز
تعٌُ ٚظاض٠ ايجكاف١ ع٢ً أْ٘  2017( يػ١ٓ 11ثاض ضقِ )َٔ قإْٛ اؼازٟ اـاص باآل

املعطف١ بايتٓػٝل َع اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ إلزاض٠ ايطٛاضئ ٚاألظَات ٚايهٛاضخ ٚايػًط١  ٚت١ُٝٓ
املدتص١، ع٢ً محا١ٜ اآلثاض يف أٚقات األظَات ٚايهٛاضخ، مبا ٜتطُٔ إعساز خطط 

 طٛاضئ يف ٖصا ايؿإٔ.
 املبحح الرابع

 احلناية اجليائية للنواقع االثرية
ٗا ؾإٔ غا٥ط األَٛاٍ االثط١ٜ تتُتع باؿُا١ٜ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ املٛاقع االثط١ٜ ؾأْ    

اؾٓا١ٝ٥ بٛصفٗا َٔ أَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ، إال إ املؿطع اإلَاضاتٞ ٚتأنٝسًا أل١ُٖٝ ٖصا ايٓٛع 
َٔ األَٛاٍ اساطٗا عُا١ٜ خاص١ يف ايتؿطٜعات املٓع١ُ يألَٛاٍ االثط١ٜ. ٚيػطض ايٛقٛف 

ثاض غٓبشح أٚاًل اضنإ اؾطا٥ِ اـاص١ باآل ييت قطضتٗا ايتؿطٜعاتع٢ً اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ ا
 اييت تكع ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ، ثِ ْبني أِٖ صٛض اؾطا٥ِ اييت تكع ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ. 

 املطلب األول

 اركان اجلرمية الواقعة على املواقع االثرية
تكّٛ ع٢ً ثالث١ ثاض إٔ اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً االثاض ط ايتؿطٜعات اؾٓا١ٝ٥ اـاص١ باآلتعٗ     

 اضنإ، ٖٚٞ ايطنٔ املفرتض أٚ َا ٜػ٢ُ بايطنٔ اـاص ٚايطنٔ املازٟ ٚايطنٔ املعٟٓٛ.
ايطنٔ املفرتض )ايطنٔ اـاص(: ٜعطف ايطنٔ اـاص بأْ٘ نٌ أَط ٜؿرتط ايكإْٛ  -أٚاًل

، فال ٜصح اؿسٜح عٓٗا إال أشا ٚدس ٜٚرتتب ع٢ً اْعساَ٘ _اؾطا٥ِ _تكسَ٘ ع٢ً أضناْٗا
 .(1)سّ ٚقس ٜتعًل ايطنٔ املفرتض باؾاْٞ أٚ اجملين عًٝ٘ أٚ قٌ اؾطمي١ايع

                                                      

د. عبج العغيؼ مخسي وزيخ، الذخط السفتخض في الجخيسة، دار الشيزة العخبية، القاىخة، ( 1)
 .167، ص1983
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ٜٚتُجٌ ايطنٔ املفرتض أٚ اـاص باؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ يف إعالٕ ايعكاض     
شا نإ إبٛصف٘ َٔ املٛاقع االثط١ٜ، َٚٔ ثِ ال ميهٔ إٔ ْهٕٛ أَاّ ٖصا ايٓٛع َٔ اؾطا٥ِ إال 

قع عًٝ٘ االعتسا٤ قس صٓف ع٢ً أْ٘ عكاض اثطٟ ٚغالف شيو ٜؤزٟ إىل عسّ ايعكاض ايصٟ ٚ
 .(1)متتع٘ باؿُا١ٜ َٔ دطا٤ أٜ٘ ػاٚظات تكع عًٝ٘

تٗا ٜثاض أًٜا ناْت عا٥سطٜع اإلَاضاتٞ مشٛي٘ باؿُا١ٜ يآلٜٚعٗط اغتعطاض ْصٛص ايتؿ    
ٕ االثاض َٛفل يًُؿطع ألفطاز، ٖٚصا اػاٙ غٛا٤ أناْت ممًٛن١ يًسٚي١ أّ ناْت ممًٛن١ يأل

 تتػا٣ٚ يف أُٖٝتٗا بصطف ايٓعط عٔ اؾ١ٗ اييت تعٛز هلا.
( َٔ قإْٛ 31عطفت املاز٠ )ايطنٔ املازٟ يًذطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ:  -ثاًْٝا

ايطنٔ املازٟ بأْ٘ "ٜتهٕٛ ايطنٔ املازٟ  1978( يػ١ٓ 3قإْٛ ايعكٛبات االؼازٟ ضقِ )
ادطاَٞ باضتهاب فعٌ اٚ االَتٓاع عٔ فعٌ َت٢ نإ ٖصا االضتهاب أٚ يًذطمي١ َٔ ْؿاط 

 االَتٓاع فطّ قاًْْٛا"
ٚال دطمي١ بال ضنٔ َازٟ فٗٛ ميجٌ َازٜات اؾطمي١ ٚاييت تتُجٌ مبعٗطٖا اـاضدٞ ايصٟ     

 .(2)ٜهؿف عٔ اضتهابٗا
 ١ ايػبب١ٝ.ٜٚكّٛ ايطنٔ املازٟ ع٢ً ثالث١ عٓاصط ٖٚٞ ايػًٛى ٚايٓتٝذ١ ٚايعالق    

. ايػًٛى االدطاَٞ يف اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االدطا١َٝ: ٜؿرتط يف بعض صٛض 1
ثط قٌ اؾطمي١ أٟ ٕ ٜٓتر ايػًٛى املطتهب ضطضًا باألاؾطا٥ِ اييت تكع ع٢ً االثاض أ

ؼكل ْتٝذ١ إدطا١َٝ َجٌ دطمي١ ؽطٜب املٛاقع االثط١ٜ، يف سني ٜهتفٞ املؿطع يف صٛض 
ؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً االثاض مبذطز اضتهاب ايػًٛى ست٢ ٚيٛ مل ٜرتتب عًٝ٘ أخط٣ َٔ ا

ثط قٌ اؾطمي١ ٚتػ٢ُ ٖصٙ اؾطا٥ِ باؾطا٥ِ ايؿه١ًٝ أٚ دطا٥ِ ايػًٛى باأل ضطضًا
ايٓٛع اؾطا٥ِ تتذ٘ إضاز٠ املؿطع إىل  ااحملض َجٌ دطمي١ ايتٓكٝب عٔ االثاض، ففٞ ٖص

 ُا١ٜ ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ.ػطِٜ االعتسا٤ ع٢ً َصًش١ دسٜط٠ ع

                                                      

ثار والتخاث )دراسة في ضؾء احكام لآلد. عمي حسدة عمي الخفاجي، الحساية القانؾنية ( 1)
ي لمعمؾم القانؾنية ، مجمة السحقق الحم2002لدشة  55قانؾن االثار والتخاث العخاقي رقؼ 

 .18، ص 2014، 2، عجد 6والدياسية، كمية القانؾن، جامعة بغجاد، مجمج 
(، مشذؾرات الحمبي -نغخية الجخيسة-د. أميؽ مرظفى دمحم، قانؾن العقؾبات )القدؼ العام (2)

 .223، ص 2010الحقؾقية، بيخوت، 
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. ايٓتٝذ١ االدطا١َٝ يف اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ: قس تتُجٌ ايٓتٝذ١ االدطا١َٝ 2
بططض ٜتُجٌ عسٚخ تػٝري يف ايعامل اـاضدٞ َجٌ اهلسّ ٚاالتالف، ٚقس تكّٛ اؾطمي١ 

ٛى اٚ يػًبايٓػب١ يًذطا٥ِ ايؿه١ًٝ مبذطز اضتهاب ايػًٛى بصطف ايٓعط عٔ تػبب ٖصا ا
 ثط.ايفعٌ بططض َباؾط ًٜشل باأل

. ايعالق١ ايػبب١ٝ: تتشكل ايعالق١ ايػبب١ٝ يف اؾطا٥ِ املاز١ٜ ايٛاقع١ ع٢ً األثط إشا نإ 3
ايفعٌ املطتهب قس اؿل ضطضًا َازًٜا َٚباؾطًا باملٛقع االثطٟ، اَا بايٓػب١ يًذطا٥ِ 

عٔ ٖصٙ ايعالق١ ال ٜجاض إال إشا  ايؿه١ًٝ فال قٌ يًبشح عٔ ايعالق١ ايػبب١ٝ ألٕ ايبشح
أز٣ ايفعٌ إىل ْتٝذ١ أش إ عالق١ ايػبب١ٝ أغاغًا ٖٞ ضابط١ ايفعٌ بايٓتٝذ١ ٚعسّ ٚدٛز 

يبشح عالق١ ايػبب١ٝ يف اؾطا٥ِ املته١ْٛ َٔ ٖصا  ْتٝذ١ يًفعٌ بطبٝعت٘ ال ٜرتى قاًل
 ايفعٌ.

١: ٜٓكػِ ايطنٔ املعٟٓٛ إىل ايطنٔ املعٟٓٛ يًذطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االثطٜ -ثايجًا
 صٛضتني: ايكصس اؾٓا٥ٞ ٚاـطأ غري ايعُسٟ.

ٚاألصٌ يف اؾطا٥ِ أْٗا قصس١ٜ أٟ تتطًب تٛفط ايكصس اؾٓا٥ٞ ٚاالغتجٓا٤ أْٗا دطا٥ِ     
خطأ غري عُسٟ، ٚقس اغتكطت ايكاعس٠ اييت تكطٞ "إشا غهت املؿطع اؾٓا٥ٞ عٔ بٝإ 

، فُع٢ٓ شيو إٔ املؿطع ٜتطًب ايكصس اؾٓا٥ٞ يف ٖصٙ صٛض٠ ايطنٔ املعٟٓٛ يف دطمي١ َا
. أَا إشا ناْت اؾطمي١ َٔ دطا٥ِ اـطأ غري ايعُسٟ فًٝعّ إٔ ٜبني املؿطع شيو (1)اؾطا٥ِ

مما ٜػتتبع ايكٍٛ إٔ األصٌ إٔ ٚدٛز اؾطمي١ ايكصس١ٜ ال وتاز إىل ْص صطٜح َٔ 
 تاز إىل تصطٜح بصيو.املؿطع، يف سني إٔ اـطٚز ع٢ً ٖصا األصٌ ٖٛ ايصٟ و

ٚبايٓػب١ يًذطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ فأْٗا تعس دطا٥ِ عُس١ٜ، ٚسكٝك١ ايكصس     
فٝٗا َفرتض، ٚاثبات ايعهؼ ٜكع عب٤ اثبات٘ ع٢ً َٔ ٚدٗت ايٝ٘ املػؤٚي١ٝ عٔ 

 .(2)اؾطمي١
٢ االثاض ٖٚصا َا ٚقس ٜؿري املؿطع صطاس١ إىل اؾرتاط تٛفط ايكصس يف اؾطا٥ِ ايٛاقع١ عً    

بايٓص إ ٜهٕٛ اضتهاب  2017( يػ١ٓ 11اخص ب٘ املؿطع اإلَاضاتٞ يف قإْٛ االثاض ضقِ )
 اؾطمي١ ايٛاقع١ ع٢ً االثاض عُسًا.

                                                      

، دار الشيزة -لعامالقدؼ ا–( د. أحسج عؾض سخور، مبادئ قانؾن العقؾبات السرخي 1)
 .83العخبية، القاىخة، بجون تاريخ نذخ، ص 

 .31، مرجر سابق، ص د. عمي حسدة عمي الخفاجي( 2)
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أَا يف ساي١ عسّ إؾاض٠ املؿطع إىل عٓصط ايكصس اٚ ايعُس بايٓػب١ يًذطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً     
اؾٓا٥ٞ ٖٛ ايكاعس٠ ايعا١َ ٚأْ٘ ال عكٛب١ ع٢ً االثاض فإٕ ايفك٘ اغتكط ع٢ً اعتباض ايكصس 

اـطأ غري ايعُسٟ إال بٓص صطٜح، ففٞ اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً االثاض ٜتطًب املؿطع تٛفط 
 .    (1)ايكصس اؾٓا٥ٞ ألٕ ايكصس َفرتض فٝٗا

 املطلب الجاىي

 أهه صور اجلرائه الواقعة على املواقع االثرية يف التشريع اإلماراتي
اِٖ صٛض اؾطا٥ِ اييت تكع ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ يف ايتؿطٜع اإلَاضاتٞ ظطمي١  تتشسز     

 ايتعسٟ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ، ٚدطمي١ ايتٓكٝب َٔ زٕٚ تطخٝص.
كإْٛ اي( َٔ 34ْصت ع٢ً ٖصٙ اؾطمي١ املاز٠ ) دطمي١ ايتعسٟ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ: -أٚاًل
ٜعاقب باؿبؼ َس٠ ال تكٌ عٔ غٓتني أْ٘ ب 2017( يػ١ٓ 11ؼازٟ بؿإٔ االثاض ضقِ )اال

ٚبايػطا١َ اييت ال تكٌ عٔ مخػُا١٥ أيف زضِٖ ٚال تعٜس ع٢ً عؿط٠ َالٜني زضِٖ أٚ بإسس٣ 
ّٛٙ أثطًا،  ٖاتني ايعكٛبتني، نٌ َٔ اضتهب عُسًا فعاًل َٔ األفعاٍ اآلت١ٝ: ٖسّ أٚ أتًف أٚ ؾ

٘ أٚ اقتًع َٓ٘ أٚ أدط٣ تػٝريًا يف قاّ بتػ١ٜٛ َٛقع أثطٟ، أٚ أقاّ عًٝ٘ َٓؿآت، أٚ ظضع فٝ
 ؾهً٘.... 

ع٢ً أْ٘  1992( يػ١ٓ 1( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )41نُا ْصت املاز٠ )    
"ٜعاقب باؿبؼ ملس٠ ال تعٜس عٔ ؾٗط أٚ بػطا١َ ال تعٜس عٔ عؿط٠ آالف زضِٖ أٚ بهًتا 

ٜٛ٘ أ١ٜ آثاض مبا يف شيو تػٝري . قاّ بإتالف أٚ ؽطٜب أٚ تؿ1ٖاتني ايعكٛبتني، نٌ َٔ: 
 َعاملٗا أٚ فصٌ دع٤ َٓٗا أٚ ؼٜٛطٖا.

ٜٚعٗط مما تكسّ إ األفعاٍ امله١ْٛ يًطنٔ املازٟ ؾطمي١ ايتعسٟ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ     
 ت١ٝ:تتشكل بإسس٣ ايصٛض اآل

 . ٖسّ اٚ اتالف أٚ تؿٜٛ٘ املٛقع االثطٟ.1
 . تػ١ٜٛ املٛقع االثطٟ.2
 ٛقع االثطٟ.. ايعضاع١ بامل3
 . االقتالع َٔ املٛقع االثطٟ.4

                                                      

، 1979( د. رؤوف عبيج، قانؾن العقؾبات التكسيمي، دار الفكخ العخبي، القاىخة، 1)
 .425ص
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 ادطا٤ ايتػٝري يف ؾهً٘. .5
 فصٌ دع٤ َٔ املٛقع االثطٟ. .6

ٚميتاظ ايػًٛى االدطاَٞ ؾطمي١ ايتعسٟ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ باالغتُطاض١ٜ فاؾطمي١ َٔ     
 .(1)اؾطا٥ِ املػتُط٠ ٚال تٓتٗٞ إال بٛقف ايتعسٟ

ا١َٝ ؾطمي١ ايتعسٟ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ فتصٖب َععِ ايتؿطٜعات ٚبايٓػب١ يًٓتٝذ١ االدط    
ايعطب١ٝ إىل إٔ ٖصٙ اؾطمي١ َٔ اؾطا٥ِ ايؿه١ًٝ اٚ َا ٜػ٢ُ ظطا٥ِ اـطط، فال ٜؿرتط 
ؼكل ايططض بايٓػب١ ملٔ قاّ بايتعسٟ ع٢ً املٛقع االثطٟ بٌ ٜهفٞ ٚدٛز اـطط َٔ 

 ا االػاٙ.، ٚقس تب٢ٓ املؿطع اإلَاضاتٞ ٖص(2)ايتذاٚظ
ٚدطمي١ ايتعسٟ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ َٔ اؾطا٥ِ ايعُس١ٜ اييت ٜؿرتط فٝٗا تٛفط ايكصس      

 اؾٓا٥ٞ.
 دطمي١ ايتٓكٝب عٔ املٛاقع االثط١ٜ َٔ زٕٚ تطخٝص:  -ثاًْٝا
تتفل تؿطٜعات ايسٍٚ مجٝعٗا غصٛص االثاض ع٢ً عسّ دٛاظ ايكٝاّ بأعُاٍ ايتٓكٝب     

ثاض، ٚميجٌ ٖصا ع٢ً تطخٝص َٔ ايػًط١ املدتص١ باآلسصٌ  َٔ أٟ ؾدص إال أشا
 .(3)ايرتخٝص ايطنٔ ايؿطعٞ ؾطمي١ ايتٓكٝب َٔ زٕٚ تطخٝص

ٜعاقب ع٢ً أْ٘  2017( يػ١ٓ 11ؼازٟ ضقِ )اال( َٔ قإْٛ االثاض 34ٚقس ْصت املاز٠ )    
ٚال تعٜس ع٢ً باؿبؼ َس٠ ال تكٌ عٔ غٓتني ٚبايػطا١َ اييت ال تكٌ عٔ مخػُا١٥ أيف زضِٖ 

نٌ َٔ أدط٣ أعُاٍ ايتٓكٝب عٔ اآلثاض زٕٚ تطخٝص َٔ ايػًط١  عؿط٠ َالٜني زضِٖ
 املدتص١.

ع٢ً أْ٘  1992( يػ١ٓ 1( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )22نُا ْصت املاز٠ )    
ٜعاقب باؿبؼ َس٠ ال تعٜس عٔ غ١ٓ أٚ بػطا١َ َاي١ٝ ال تكٌ عٔ مخػ١ عؿط أيف زضِٖ أٚ 

 ًتا ٖاتني ايعكٛبتني، نٌ َٔ قاّ بايتٓكٝب عٔ اآلثاض زٕٚ اؿصٍٛ ع٢ً ضخص١ بصيو.به
 َالسع١ ٚضع عالَات ايتٓصٝص يطفًا

أ صٛض ايفعٌ املهٕٛ  2017( يػ١ٓ 11( َٔ قإْٛ االثاض االؼازٟ ضقِ )1ٚبٝٓت املاز٠ )    
ٍ اييت تػتٗسف ايعجٛض ؾطمي١ ايتٓكٝب بأْٗا اعُاٍ ايتشطٟ ٚايػرب ٚاؿفط ٚغريٖا َٔ االعُا

                                                      

 .102خالج دمحم الحخكان، مرجر سابق، ص ( 1)
 .301، ص2007ثار، دار الشيزة العخبية، القاىخة ،شائية لآليؽ الححيفي، الحساية الجأم( 2)
 .87خالج دمحم الحخكان، مرجر سابق، ص  (3)



 (00( ، السنة )17( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (71), Year (22) 

121 

صٛض  1992( يػ١ٓ 4( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )4ٚسسزت  املاز٠ ) ،ع٢ً االثاض
ايفعٌ املهٕٛ ؾطمي١ ايتٓكٝب َٔ زٕٚ تطخٝص ٖٚٞ ايكٝاّ بأعُاٍ اؿفط ٚايػرب ٚايتشطٟ 

ازٟ بتبٓٝ٘ اييت تػتٗسف ايعجٛض ع٢ً آثاض َٓكٛي١ أٚ غري َٓكٛي١، ٚسػًٓا فعٌ املؿطع االؼ
 ملفّٗٛ ٚاغع يًتٓكٝب فؿٌُ ب٘ اٟ عٌُ ٜػتٗسف ايعجٛض ع٢ً االثاض َٔ زٕٚ تطخٝص.   

ٚدطمي١ ايتٓكٝب عٔ االثاض دطمي١ ؾه١ًٝ أٚ َا ٜػ٢ُ ظطا٥ِ اـطط فال ٜؿرتط سسٚخ      
ايٓتٝذ١ ٖٚٞ ايعجٛض ع٢ً اثاض ملٔ قاّ بع١ًُٝ ايتٓكٝب بٌ ٜهفٞ فطز اضتهاب فعٌ ايتٓكٝب 

 اّ اؾطمي١يكٝ
 ةـاخلامت

اْتٗٝٓا َٔ عجٓا "اؿُا١ٜ ايكا١ْْٝٛ يًُٛاقع االثط١ٜ يف ايتؿطٜع اإلَاضاتٞ" فكس  إٔ بعس    
 تٛصًٓا جملُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ْٛضزٖا ع٢ً ٚفل َا ٜأتٞ:

 ايٓتا٥ر: -أٚاًل
إلَاض٠  غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ االؼاز اّ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ. تب٢ٓ املؿطع اإلَاضاتٞ 1

، ٚزعُ٘ باملعٝاض ايكُٝٞ ١ايؿاضق١ املعٝاض ايعَين يف ؼسٜس َا ٜعس َٔ األَٛاٍ االثطٜ
ع٢ً قطاض  إلزخاٍ أَٛاٍ أخط٣ يف َفّٗٛ االثاض بٓا٤ً ًاٚتهًُٝٝ ًااستٝاطٝ ًابٛصف٘ َعٝاض

 ثاض.ايػًط١ املدتص١ باآل
َٔ أَٛاٍ ايسٚي١  2017يػ١ٓ ( 11ؼازٟ بؿإٔ االثاض املٛاقع االثط١ٜ ضقِ )ال. عس ايكإْٛ ا2

فانتف٢ باإلؾاض٠ إىل إٔ  2017( يػ١ٓ 1ايعا١َ، أَا قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿاضق١ ضقِ )
االثاض غٛا٤ أناْت َٓكٛي١ أٚ غري َٓكٛي١ ٖٞ ًَو اإلَاض٠ زٕٚ إٔ وسز طبٝعتٗا بهْٛٗا 

 َٔ أَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ.
ٛاقع االثط١ٜ ايعا٥س٠ يًسٚي١ تعس َٔ األَٛاٍ . ع٢ً ايطغِ َٔ إ األَٛاٍ االثط١ٜ َٚٓٗا امل3

 َٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ.اايعا١َ إال أْ٘ تٓفطز مبذُٛع١ َٔ اـصا٥ص متٝعٖا عُا غٛاٖا َٔ 
ٕ املؿطع اإلَاضاتٞ ٚإٕ نإ قس اقط باملًه١ٝ اـاص١ يًُٛاقع االثط١ٜ إال أْ٘ فطض إ. 4

 ١ٜ ٖصٙ املٛاقع ٚاحملافع١ عًٝٗا.َٔ ايكٝٛز ع٢ً ٖصٙ املًه١ٝ َسفٛعًا بػا١ٜ محا ًاعسٜس
اؿُا١ٜ املس١ْٝ يًُٛاقع االثط١ٜ املًُٛن١ يًسٚي١ بعسّ دٛاظ ايتصطف بٗا ٚعسّ  ُجٌ. تت5

دٛاظ متًهٗا بايتكازّ ٚعسّ دٛاظ اؿذع عًٝٗا ٚأخريًا مشٛهلا عكٛم االضتفام املكطض٠ 
 يف فاٍ أَٛاٍ االفطاز اـاص١.
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قع االثط١ٜ يف ْطام اختصاص اإلزاض٠ ايعا١َ بايطبط اإلزاضٟ . تسخٌ اؿُا١ٜ اإلزاض١ٜ يًُٛا6
ثاض اإلزاضات املٓاط١ بٗا تٓعِٝ االثاض ٚمحاٜتٗا اص، فتدٍٛ ايتؿطٜعات املٓع١ُ يآلاـ

 اؽاش فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات ايطبط١ٝ بٗسف محا١ٜ املٛاقع االثط١ٜ ٚاحملافع١ عًٝٗا.
ٛاٍ االثط١ٜ بٛصفٗا َٔ أَٛاٍ ايسٚي١ ايعا١َ، . فطاًل عٔ اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ املكطض٠ يأل7َ

سطص املؿطع اإلَاضاتٞ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ االؼاز اّ ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ إلَاض٠ 
 ايؿاضق١ ع٢ً إخطاع ٖصٙ املٛاقع ؿُا١ٜ دٓا١ٝ٥ خاص١.

. تتشسز أِٖ صٛض اؾطا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً املٛاقع االثط١ٜ يف ايتؿطٜع اإلَاضاتٞ ظطمي١ 8
 ٢ املٛاقع االثط١ٜ ٚدطمي١ ايتٓكٝب عٔ االثاض َٔ زٕٚ تطخٝص.ايتعسٟ عً

 :املكرتسات -ثاًْٝا
. ْٛصٞ املؿطع بتشسٜس َفّٗٛ َٛسس ملا ٜعس َٔ األَٛاٍ االثط١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ االؼاز 1

 ٚع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ يإلَاضات.
اضق١ ٚشيو ( َٔ قإْٛ االثاض إلَاض٠ ايؿ4. ْٛصٞ املؿطع احملًٞ إىل تعسٌٜ ْص املاز٠ )2

بايٓص بصٛض٠ صطو١ ع٢ً إ االثاض غٛا٤ املٓكٛي١ َٓٗا أّ غري املٓكٛي١ تعس َٔ 
 أَالى اإلَاض٠ ايعا١َ.

( يػ١ٓ 11( َٔ قإْٛ االثاض ضقِ )25ْٛصٞ املؿطع االؼازٟ إىل تعسٌٜ ْص املاز٠ ) .3
 ثاض ايجابت١ ٚغري ايجابت١.عط ايتصطف باآلٚشيو بايٓص ع٢ً مشٍٛ س 2017

( 1( َٔ قإْٛ االثاض ضقِ )19صٞ املؿطع احملًٞ إلَاض٠ ايؿاضق١ بتعسٌٜ ْص املاز٠ ). 4ْٛ
 تٞ" اثاض اإلَاض٠ ال هٛظ ايتصطف بٗا".ٚدعٌ ايٓص هطٟ ع٢ً ٚفل اآل 1992يػ١ٓ 
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 ادرـاملص
 ايهتب: -أٚاًل

ٕ ايٓؿط، . ز. إبطاِٖٝ عبس ايععٜع ؾٝشا ٚسػني عجُإ، أصٍٛ ايكإْٛ اإلزاضٟ، بسٕٚ َها1
1986 

 .2007. ز. أعاز محٛز ايكٝػٞ، ايكإْٛ اإلزاضٟ، انازمي١ٝ ؾطط١ زبٞ، زبٞ، 2
، زاض ايٓٗط١ -ايكػِ ايعاّ–ز. أمحس عٛض غطٚض، َبازئ قإْٛ ايعكٛبات املصطٟ . 3

 ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، بسٕٚ تاضٜذ ْؿط.
 2007ايكاٖط٠ ،ثاض، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، اؿصٜفٞ، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يآل. أَني 4
(، َٓؿٛضات -ْعط١ٜ اؾطمي١-. ز. أَني َصطف٢ قُس، قإْٛ ايعكٛبات )ايكػِ ايعا5ّ

 .2010اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت، 
. ز. عبس ايععِٝ َطغٞ ٚظٜط، ايؿطط املفرتض يف اؾطمي١، زاض ايٓٗط١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 6

1983 
اثطا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ،  . ز. عسْإ غطسإ ٚاخطٕٚ، املسخٌ يسضاغ١ ايكإْٛ،7

2012. 
 .1979ز. ضؤٚف عبٝس، قإْٛ ايعكٛبات ايتهًُٝٞ، زاض ايفهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، . 8
. ز. ظٜسإ عبس ايهايف نفايف، املسخٌ يعًِ االثاض، َؤغػ١ محاز٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، 9

2004 
َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠، . ز. فسٟ َسست ايٓٗطٟ، َبازئ ايكإْٛ اإلزاضٟ يف زٚي١ اإل10

 .2011داَع١ اؾعٜط٠، زبٞ، 
. ز. قُس عًٞ أمحس قطب، املٛغٛع١ ايكا١ْْٝٛ ٚاأل١َٝٓ يف محا١ٜ املاٍ ايعاّ، اٜرتاى 11

 .2000يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايكاٖط٠، 
. قُس ط٘ ايبؿري ٚز. غين سػٕٛ ط٘، اؿكٛم ايع١ٝٓٝ، ٚظاض٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح 12

 ز، بسٕٚ غ١ٓ طبع.ايعًُٞ، بػسا
. ز. َٛغ٢ َصطف٢ ؾشاز٠، ايكإْٛ اإلَاضاتٞ يف زٚي١ اإلَاضات ايعب١ٝ املتشس٠، اثطا٤ 13

 .2012يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، 
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 ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ: -ثاًْٝا
. خايس قُس اؿطنإ، اؿُا١ٜ ايٓعا١َٝ يألثاض يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٚيف مجٗٛض١ٜ 1

اي١ َادػتري، ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، داَع١ ْاٜف يًعًّٛ األ١َٝٓ، َصط ايعطب١ٝ، ضغ
2010 

. قُس مسري قُس شنٞ أبٛ ط٘، اؿُا١ٜ اؾٓا١ٝ٥ يألثاض، ضغاي١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ اؿكٛم، 2
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