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 ملخص البحث

تناول هذا المقال القانوني الدولي لحماية المخطوطات من خالل االتفاقيات الدولية، لما تحتاج إليه في اليمن خاصةةةةةةةة في 

ظل الحرب الحالية، وضةةةةلق القانوي اليمني في ظل الحرب، ةداية من اتفاقية اليونبةةةةاو ةاةةةةاي التداةير الوا   اتخا ها 

 (. واتفاقية الهاي للا  1970تماات الثقافية ةطرق غير ماةةةةرواة اا   لحظر ومنع اسةةةةتيراص وت ةةةةدير ونقل مماية المم

 ، وأخيراً البروتوكول رقم 1995 ، ثم اتفاقية روما الملروفة ةاتفاقية  الملهد الدولي لمقانوي الخاص  يونيدروا( 1954

مؤسباتية لتوفير الحماية لمارطة، ال ، ومنظمة اليونيباو ة فتها  المظمة 1999الخاص ةالممحق التفاقية الهاي للا   2

 واإلنترةول الدولي والمجمس الدولي لممتاحق  اياو (.

 

 المخطوطات، الحماية، اإلتفاقيات الكلمات المفتاحية :
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Research Summary 

In this article, the international legal article for the protection of manuscripts through 

international agreements deals with what we need in Yemen, especially in the current war, 

and the weakness of Yemeni law during the war, beginning with the UNESCO agreement on 

measures to be taken to prohibit and prevent the import, export and transfer the ownership of 

cultural property illegally (year 1970).  And the Hague Convention of 1954, then the Rome 

Convention known as the Convention of the International Institute for the Unification of 

Private Law (UNIDROIT) 1995, and finally the second protocol annexed to the Hague 

Convention of 1999, and UNESCO as an institutional umbrella for the provision of protection 

and the police, and INTERPOL and the International Council of Museums (ICOM). 
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 المقدمة

تلرضةةةةةةط المخطوطات اليمنية كما تلرضةةةةةةط سةةةةةةا ر االثار لنقل 

المماية ةطرق غير مارواة، كما تزايدت ظاهرة سرقتها وتهريبها 

كاي هدي مهرةي المخطوط  فن ا  حة.  ناء حدوث نزااات مبةةةةةةم أث

تحقيق المنافع الماصية والمضةةةةةةةارةة، فني صور الهيوات الدولية هو 

اية، وتَاريس قاادة حظر توحيد الجهوص لتوفير أق ةةد صر ات الحم

قل مماية المخطوطات ةطرق غير ماةةةةةةرواة، ثم محارةة كل  ون

 ،أنواع الممارسات التي من شانها أي تمحق األضرار ةالمخطوطات

واللمل في إطار منظومة من القوانين الدولية لمحفاظ اميها وإااصتها 

 إلد ةمدها التي خر ط منها.

لثقافية، وإي أي ضةةرر يمحق إنهُ لمن الضةةروري حماية الممتماات ا

فاي الضةةرر يمس التراث الثقافي الذي  ،التي يمتماها أي شةةل  ،ةها

 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة للعلـوم اإلنسانيـة
ISSN (E) : 2707 – 5648      II      ISSN (P) : 2707 – 563X    

www.kutcollegejournal1.alkutcollege.edu.iq 

  2021،  كانون األول    2  ،  العدد  2  المجلد

mailto:alragawi22@gmail.com
mailto:alragawi22@gmail.com


 

 
78 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة ........حماية المخطوطات  – صادق   85 - 77،   2021، كانون األول  2، العدد  2المجلد  
 

تمتماهُ اإلنبةةةةانية  ملاء، فلمد كل الاةةةةلوب أي تبةةةةاهم ةن ةةةةيبها 

و ةةاءت االتفةةاقيةةات الةةدوليةة  ،اللةةالمي ،لحمةةايةةة هةةذا االرث الثقةةافي

ولتتبع  خاصةةةةة في حال النزاع المبةةةةمة المقررة في االتفاقيتين اصنا 

 مبار الحماية الدولية لممخطوطات وتطورها.

 

 تفاقيات الدولية لحماية المخطوطاال

من المالحظ في اآلونةةةة االخيرة اي االتجةةةار غير الماةةةةةةروع  

ةالممتماات الثقافية في تبةةارع مبةةتمر امد ال ةةليد الدولي، واليمن 

لها الن ي  االكبر، إ  ظهر نه  الممتماات الثقافية والمخطوطات. 

 ونقل ممايتها وتهريبها ةطرق غير مارواة. 

المجتملةةةات وةمةةةا اي التراث المخطوط يلةةةد من أسةةةةةةبةةةاب رقي  

ونهضةةةتها، فني الحفاظ اميه ال يمثل قضةةةية وطنية فحبةةة ، ةل هو 

مبةةؤولية صولية كذل ، ولهذا فنننا نجد لممنظمات الدولية واالتفاقيات 

 .   1األثر الابير في توفير هذ  الحماية

ولتلزيز حماية التراث اللالمي والمخطوطات امد و ه الخ وص 

 يق هذا الغرض، أ كر منها: أةرمط ملاهدات ادصة األطراي لتحق

. اتفاقية الهاي لحماية التراث الثقافي في حال ناةةوب نزاع مبةةمة 1

 .  (1954اا   

لوا   اتخا ها لحظر ومنع . اتفاقية اليونبةةةةةةاو ةاةةةةةةاي التداةير ا2

وت ةةةةةةدير ونقل مماية الممتماات الثقافية ةطرق غير  اسةةةةةةتيراص

  . 1970مارواة اا  

. اتفاقية الملهد الدولي لتوحيد القانوي الخاص  يونيدروا ( ةاةةةةةاي 3

الممتماات الثقافية المبروقة أو الم درة ةطرق غير مارواة، 

  . 1995أو   اتفاقية روما ( اا  

غير أنني أركز في موضةةةةوع صراسةةةةتي، امد إ راءات الحماية في 

ألكثر تي هي ااالتفاقيات الدولية التي انلقدت ةرااية اليونيبةةةةةاو وال

 ومنها:  توفيرا لحماية المخطوطات،

اتفاقية اليونيبةةةةةاو ةاةةةةةاي التداةير الوا   اتخا ها لحظر ومنع نقل 

 ، واتفاقية 1970مماية الممتماات الثقافية ةطرق غير مارواة للا  

الملهد الدولي لتوحيد القانوي الخاص  يونيدروا(، واتفاقية الهاي 

  1954حال ناةةةةةةوب نزاع مبةةةةةةمة للا  لحماية التراث الثقافي في 

  .1999والبروتوكول الثاني للا  

  ةاةةةةةاي التداةير الوا   اتخا ها 1970أما اتفاقية اليونيبةةةةةاو للا  

لحظر اسةةةتيراص وت ةةةدير ونقل مماية الممتماات الثقافية ةطرق غير 

ماةةةةةةرواةةة، فقةةد  كرت المخطوط لفظةةاً ... المخطوطةةات النةةاصرة 

د الطبةةااةةة األول، والاتةة  والوثةةا ق والاتةة  المطبواةةة في اهةة

والمطبواات القديمة  ات األهمية الخاصةةةة من الناحية التاريخية أو 

الفنيةةةة أو اللمميةةةة أو األصةيةةةة الك، سةةةةةةواء أكةةةانةةةط منفرصة أ  في 

 .2مجمواات

ومن خالل ما ن ةةةةط اميه الماصة البةةةةاةقة التي ترط المخطوط من  

ي يقو  امد الجان  حيث مضةةةةةةمونه، ال ةالمليار اوالاةةةةةةال، الذ

المحبةةوك كماصية مخطوط، وإنما ياةةمل مفهو  المخطوط كل امل 

 .3ماتوب ةخط اليد ةغض النظر اما يحتويه من  ان  فاري

  

 هوم الحماية القانونية للمخطوطاتمف

ارتقد مفهو  حماية المخطوطات مع تطور واي الاةةةةةةلوب ةاهمية 

مدان قافي، واصراكها ألهمية ما في ة ها من التراث، ينبغي التراث الث

توفير كل أسةةةةةةباب الحماية لضةةةةةةماي ةقا ها حية. ومن هنا نقول إي 

فهو ينح ةةةةةةر في اد   ،لحماية الممتماات الثقافية مفهوما ضةةةةةةيقا

تخري  ما هو مو وص من تراث امد المبتوط المحمي الداخمي لال 

صولة امد  ان ، واإلةقاء اميه ألنه يحمل قيما  مالية وإنبةةةةةةانية، 

هو أةلد من  ل ؛ حيث ماضةةي ةالحاضةةر. إ  الملند الواسةةع اليرةط 

ي ل إلد حدوص تنبيق الجهوص الدولية لترسيك مبدأ التلاوي الدولي، 

وتوحيد الجهوص إليجاص منظومة صولية من القوانين لحماية الممتماات 

و ل  ةلد ثبوت فاةةةةةل أو محدوصية فلالية الحماية الداخمية،  ،الثقافية

خبا ر التي قد تمحق هذ  الممتماات، وامد  ل  ةدأت وتاكد فداحة ال

 .4ةهذ  الحماية ةمفهومها الواسع تتبمور في اتجاهين ر يبيين

وأمةةاا االتجةةا  األول فهو اتجةةا  قةةانوني، يلمةةل امد سةةةةةةن قوانين  -

مال مة، وتحضةةةةةةير ماةةةةةةةاريع اتفاقيات  ات طاةع صولي، وتمثل 

مظمة القوانين  منظمة اليونيبةةةةةاو هذا االتجا  خاصةةةةةة، ة ةةةةةفتها

الدولية  ات االهتما  ةموضةةةةةةوع الممتماات الثقافية وغيرها من 

 .5المنظمات الحاومية وغير الحاومية وإي كانط ةدر ة أقل

أما االتجا  الثاني فهو اتجا  اممي يبةةةةةةلد إلد متاةلة طثار تطبيق  -

هذ  االتفاقيات امد أرض الواقع، ومحاولة سةةةةد الثغرات القانونية 

ر اند تطبيقها، وتدارك  ل  ةنصةةةةةدار التوصةةةةةيات، اقد التي تظه

 البروتوكوالت لتدارك تم  الثغرات.

 

 حماية المخطوط في اتفاقية اليونيسكو

   ممة من التداةير الوقا ية 1970 اء في اتفاقية اليونيبةةةةةةاو اا  

ةدءاً من سَن منظومة قانونية وطنية متااممة، وتلميم استخدا  المواص 

ت ةةةةةةدير مخطوط، ثم وروص المخطوطات الد ةمد  نمو ج شةةةةةةهاصة 

األصةةمي، وأخيرا طم  المبةةاادة الدولية في مجال حماية المخطوط 

التي تلمل كمها في مجال صةةةةةيانة التراث المخطوط، وسةةةةةنتتبع كل 

 هذ  اإل راءات الوقا ية ةحب  تبمبل مواص االتفاقية.
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 أوالً: سن منظومة قوانين وطنية متكاملة

يهدي لمحد من امميات نقل المماية ابر طرق غير  وهذا اإل راء 

قانونية، حيث تمتز   ميع الدول الماةةتركة ةهذ  الملاهدة ةاي تناةة  

 الدا رة الوطنية(، أو أكثر من صا رة،  كل صولة ما يمان تبميته ةـةةةةةةة

ةحيةةث تتافةةل هةةذ  الجهةةة  أو الجهةةات( ةحمةةايةةة التراث الثقةةافي، 

لدوا ر من ادص من ا لموظفين المؤهمين من أ ل أصاء وتتاوي هذ  ا

 ادة مها ، منها:

اللمل امد تجهيز ماةةةةةاريع لقوانين ولوا ة من شةةةةةانها أي تامن  -أ 

وتحمي التراث الثقةةافي من اةةدة نواحي أهمهةةا منع االسةةةةةةتيراص 

والت دير ونقل المماية  لمممتماات الثقافية المهمة( ةطرق ليبط 

 مارواة.

ة المهمة  الخاصةةةةةةة واللامة( ح ةةةةةةر و رص الممتماات الثقافي -ب 

ووضةةةةلها في قوا م يبةةةةهل الوصةةةةول إليها والتلامل ملها، ويتم 

اسةةةةةةتهداي الممتماات المهمة التي يؤثر ت ةةةةةةدريها امد الثراء 

الثقافي الوطني، مع مراااة تحديث وتنقية تم  القوا م ةاةةةةةةال 

 مبتمر.

االهتما  ةنناةةةاء وتنمية المراكز والمؤسةةةبةةةات التي من شةةةانها  -ج 

حفظ وراةةايةةة الممتماةةات الثقةةافيةةة  مثةةل الماتبةةات والمتةةاحق 

والورش و....الك( والتي تبةةةةةةةةاهم في امميةةة إحيةةاء وصةةةةةةوي 

 الممتماات الثقافية.

توفير الحماية واإلشةةةةراي، فلمد صةةةةليد الحماية: يتم صةةةةوي  -ص 

وتةةةامين ةلض الممتماةةةات الثقةةةافيةةةة، والحفةةةاظ امد الحفةةةا ر 

إ راء  -في المبتقبل-المناطق التي يراص األثارية، وأيضاً حماية 

 ةحوث إثرية فيها.

توفير القوااد االسةةةةةترشةةةةةاصية التي تتضةةةةةمن ةلض األخالقيات  -  

المبةةتخم ةةة من هذ  االتفاقية، ثم إشةةااتها وناةةرها في أوسةةاط 

الفوة المبةةةتهدفة  أمناء المتاحق و املوا القطع ومن يمارسةةةوي 

الجان  الترةوي من أ ل غرك التجارة فيها، ...الك( واالهتما  ة

 روح االحترا  لمتراث الثقافي.

فاء الممايات  -و  أي يتم مراااة طرق وأسةةةةةةةالي  االاالي ان اخت

 الثقافية ةالطرق المال مة.

تمتز  الدول الماةةةةةةاركة ةتخ ةةةةةةيا ميزانيات كافية لتغطية نفقات 

 .6أناطة الدوا ر الوطنية التي من مبؤولياتها حماية التراث الثقافي

 

 خدام النموذج لشهادة تصدير مخطوطتعميم است -ثانيا 

أصةةدرت منظمة اليونيبةةاو نمو  ا موحدا لاةةهاصة ت ةةدير ممتم   

وةمو   هذا النمو ج تتلهد الدول األاضاء  ،ثقافي مهما كاي نواه

 ةما ياتي: 

تبين الدولة الم درة ةمو بها أيا الت دير الممتم   ،أ. شهاصة مناسبة

الثقافي المرخا ةه، ويج  أي ت ةةةةةةاح  هذ  الاةةةةةةهاصة كل مم  

 ثقافي ي در ةطريقة قانونية.

ب. حظر ت ةةةةةةةدير الممتماةةات الثقةةافيةةة من أراضةةةةةةيهةةا مةةالم تان 

 م حوةة ةاهاصة الت دير سالفة الذكر.

والسةةةةةةيما ما ةين ج. اإلاالي ان هذا الحظر ةالطرق المناسةةةةةةبة، 

األشةةخاص الذين يحتمل أي يقوموا ةت ةةدير أو اسةةتيراص ممتماات 

 . 7 ثقافية

 

 ثالثا: رد المخطوطات إلى بلدها األصلي 

تنا االتفاقية امد أي تتلهد الدول األطراي في هذ  االتفاقية ةما 

 ياتي: 

أي تتخذ، ةناء امد طم  صولة المناةةةا التي تاوي طرفا في االتفاقية، 

داةير المناسةةبة لحجز تم  الممتماات الثقافية المبةةتورصة ةلد اللمل الت

لدولة  تدفع ا لدولتين الملنيتين ةاةةةةةةرط أي  تا ا ية في كم فاق هذ  االت ة

أو لممال  ةبند صحية.  ،الطالبة تلويضا ااصال لمماتري ةحبن نية

كما تقد  طمبات الحجز واإلااصة ةالطرق الدةموماسةةية، وامد الدولة 

بة أ طال خاصةةةةةةةة الوثا ق وغيرها من األصلة ال ها ال قد  امد نفقت ي ت

 الالزمة التي تثبط شراية طم  الحجز واإلااصة.

وامد الدول االطراي أال تفرض أية رسةةةو   مركية أو غيرها من 

الرسةةو  امد الممتماات الثقافية الملاصة ةمو   هذ  الماصة، ويتحمل 

اصة الممتماات الطري الطال   ميع الم ةةةةةةروفات المترتبة امد إا

. كما  اء في الماصة الثالثة ااةةةةةةرة من اتفاقية  8الثقافية وتبةةةةةةميمها

ةاريس إ راءات تبةةةةهل اممية صةةةةيانة المخطوط ةدءا من منع نقل 

المخطوط خارج الدولة األ ، واااصة المخطوطات الم ةةةةةدرة منها، 

وأي تقبل الدااوط القضةةا ية المرفواة ةاةةاي اسةةترصاص مخطوطاتها 

منها، وكذل  ةقاء حق الدولة في مخطوطاتها ال يبةةةقط حق المنقولة 

  .استرصاصها ةالتقاص 

 

  ة الدولية في مجال حماية المخطوطرابعا: طلب المساعد

منحةةط االتفةةاقيةةة لاةةل صولةةة طري في هةةذ  االتفةةاقيةةة التي يتلرض 

تراثها الثقافي لخطر نه  المواص اآلثارية أي تبتلين ةالدول األخرط 

ي مثةةل هةةذ  األحوال تتلهةةد الةةدول األطراي في هةةذ  الملنيةةة، و ف

االتفاقية ةاالشةةتراك في أي امل صولي متاافل لتحديد وتنفيذ التداةير 

بة كل ال ةةةةةةةاصرات والوارصات  ما في  ل  مراق ية الالزمة، ة اللمم

 . 9والتجارة الدولية في الممتماات الثقافية الملنية ةالذات

إ ا تلمق األمر  السةةيماويقد  طم  المبةةاادة إلد منظمة اليونيبةةاو، 

 ةما ياتي: 
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 اإلاال  والترةية  -أ 

 الماورة والخبرة  -ب  

 التنبيق والمبااي الحميدة.  -ج 

 

كما أي منظمة األمم المتحدة لمترةية والثقافة واللمو  أي تقو  ةن راء 

تتلمق ةتداول  ةلض البحوث وناةةةةةر الدراسةةةةةات ان المبةةةةةا ل التي

 لمتراث ابر طرق غير قانونية، مخالفة لما ينا اميه القانوي.

 فيكما لها أيضةةةةةا أي تقد  مبةةةةةاايها الحميدة ةناء في طم  صولتين  

األقل من الدول األطراي في هذ  االتفاقية يناةةةا ةينهما نزاع ةاةةةاي 

 . 10 تنفيذها، و ل  لموصول إلد تبوية ةينهما

 

 م  في حماية المخطوطات1995 دورااتفاقية يوني دور

تبةةةةةمد هذ  االتفاقية اتفاقية الدولية المتلمقة ةتوحيد القانوي الخاص  

حول الممتماات الثقافية المبروقة والم درة ةطرق غير مارواة، 

 وتبمد اخت ارا اتفاقية يونيدورا. 

 

 ارجاع المخطوطات المهجرة

هذ  االتفاقية تاةةمل االسةةتلاصة لال أنواع الممتماات الثقافية؛ إ  كاي  

الف ةةةةةةةل الثاني منها مخ ةةةةةة ةةةةةةةا لمبدأ إااصة الممتماات الثقافية 

المبةةةةةةروقة، وخاطبط في الماصة الثالثة الفقرة األولد كل من لديه 

ممتم  ثقافي مهما كاي نواه أي يرص ، ثم ةينط في الماصة  اتها الفقرة 

الممتم  الثقافي المبةةةةةةروق قد ياوي أخرج ان طريق اممية الثانية 

ةه  فاظ  خذ ةطرق ماةةةةةةرواة، ولان تم االحت غير ماةةةةةةرواة أو أ

 ةطريقة غير مارواة.

أي المطةةةالبةةةة ةرص  ،ثم ةينةةةط المةةةاصة نفبةةةةةةهةةةا في الفقرة الثةةةالثةةةة 

المخطوطات تاوي في غضوي مدة ال تتجاوز ثالث سنوات ااتبارا 

ي لذي امم ف تاريك ا ل  ةمااي و وص المخطوط وهوية من ال ه المطا

حا ز ، واموما تقد  المطالبة في غضوي مدة أق اها خمبوي سنة 

 ااتبارا من تاريك حدوث البرقة. 

كما ن ةةط الفقرة البةةاصسةةة امد أيا تبةةري أحاا  رص المخطوطات 

المبروقة ةمجرص التوقيع أو الم اصقة أو قبول االتفاقية أو االنضما  

  أي ياوي طم  إااصة المخطوطات مقدما من  هة إليها، كما يج

رسةةةةةةميةةة، وأي تاوي المخطوطةةات  ات قيمةةة وأهميةةة ا تمةةاايةةة 

 .11خاصة، و ل  ةحب  الفقرة الباةلة من الماصة نفبها

ووضةةةةحط الماصة الراةلة من  ات االتفاقية، أنه امد كل من يحوز  

 مخطوطات مبةةةةروقة، أو أي ممتم  ثقافي طخر، أي يتمقد تلويضةةةةا

ملقوال، ةلد أي يليد ، ةاةةرط أي ياوي حبةةن النية مع اد  اإلخالل 

أيضةةةةةةا ةحق الحا ز في التلويض الذي يبةةةةةةتحقه من ناقل الممتم  

الثقةةافي، ممةةا يتفق وقةةانوي الةةدول األطراي، وفي  ميع األحوال 

يج  أي ترااي مالةبةةةةةةةات الح ةةةةةةول امد المخطوطات، أو أي 

طراي الملنية ةال ةةةةةةفقة، ممتم  ثقافي أخر ةما في  ل  صةةةةةةفة األ

 . 12والثمن المدفوع فيها

 

 إرجاع المخطوطات الخارجة بطرق غير قانونية:

ةينط الماصة الخامبةةةة في الفقرة الثانية مفهو  الت ةةةدير ةطرق اير  

مارواة، وهو أي تاوي المخطوطات قد صدرت مؤقتا من أراضي 

او  ،الدولة التي قدمط طم  اسةةةتلاصة المخطوطات ةغرض الدراسةةةة

الترميم، ولم ير ع ةمد  األصةةةةةمي، فقد ةينط الفقرة األولد إ راءات 

 تقديم طم  االستلاصة.

بة   طال لة ال لدو ةه ا قد   لذي تت لة أي الطم  ا نط الفقرة الراة كما ةي

يج  أي ياوي مافواا ةالملمومات االكيدة والقانونية التي ياوي من 

ت ة إلصدار الحام، شانها أي تُقنع المحامة أو الجهة القضا ية المخ

ويقةةد  طمةة  اسةةةةةةتلةةاصة المخطوطةةات أو أي ممتمةة  ثقةةافي طخر في 

غضةةةةوي ثالث سةةةةنوات ااتبارا من تاريك امم الدولة الطالبة ةمااي 

قد  طم   حاالت ي حا ز ، وفي  ميع ال و وص المخطوطات وهوية 

و ل  نط حين  تاريك  اا  50استلاصة المخطوطات في مدة أق اها 

 . 13خرو ه من ةمد ، وهذا ما  اء في الفقرة الخامبة من االتفاقية

وتذكر الفقرة األولد من الماصة الباصسة أي ليس لمقتنی المخطوطات 

ةوسةةةا ل مخالفة لملري الدولد التي تطم  إر ااها تلويضةةةا ااصال 

ارط أي ياوي حبن النية اندما حاز هذ  المخطوطات ، وملقوال، ة

ثة أي لمحا ز وكن راء ةديل ان التلويض أي  ثال و اء في الفقرة ال

يطال  وةاالتفاق مع الدولة الطالبة االحتفاظ ةمماية المخطوطات أو 

نقل ممايتها إلد شخا يختار ، وياوي مقيما في الدولة المطالبة مع 

تقديم الضةةةةةمانات الالزمة لذل . كما ن ةةةةةط الفقرة الراةلة امد أي 

لدو قافي تتحمل ا م  ث بة نفقات نقل المخطوطات أو أي ممت لة الطال

 . 14طخر

لان االتفاقية  كرت إسةةةةةتناصاً امد مبدأ إااصة المخطوطات المهجرة 

ةطرق غير ماةةةةةةرواة، إ ا تم ت ةةةةةةدير المخطوطات أو أي ممتم  

أو خالل خمبةةةةين سةةةةنة  ،ثقافي طخر في حياة الاةةةةخا الذي اةتداه

 . 15ااتبارا من تاريك وفاته

 

م  1954هاااي القااانونيااة لحمااايااة المخطوط في اتفاااقيااة ال الطرق

 م1999وبروتوكول عام 

هناك طرق في زمن البةةةةةةمم واخرط في زمن الحرب، امد ااتبار 

أنها من الموروث الثقافي الجامع لإلنبةةةةةانية، وليس مقت ةةةةةرا امد 

 قطر صوي طخر، وهي مهمة في زمن البمم أو الحرب.
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والطويل من أ ل تحقيق هذا الهدي وهذ  تلدُّ ةداية الطريق الاةةةةاق 

. وتبمد هذ  16النبيل المتمثل في صوي التراث الثقافي والحضاري

لة نزاع  حا ية في  قاف اات الث ية الممتم ية الهاي لحما فاق ةات ية  فاق االت

 ألنها تركز امد حالة الحرب.  ،مبمة

 

كول األول التفاقية الطرق القانونية لحماية المخطوط في البروتو 

 م1954الهاي 

نها لم تبمم أمخطوطات خاصة في زمن الحرب، إال هناك اهتما  ةال

.  مةةا 17ورغم من تةةدميرهةةا ال يحقق ميزة ابةةةةةةاريةةة ،من التةةدمير

بيق في صةةةورة ةروتوكول اسةةةتداد تنقية اتفاقية الهاي وةلثها لمتط

  :أول كاالتي

ية  .1 قة ةحما ية. ومن أهم المباصئ المتلم قاف اات الث احترا  الممتم

المخطوطات التي ورصت في البروتوكول األول لتفاقية الهاي 

نة  ةاحترا   وحماية 1954لبةةةةةة لذي يقضةةةةةةي  لا  ا   المبدأ ال

الممتماةةات الثقةةافيةةة ووقةةايتهةةا كةةالتزا  اةةا  تتلهةةد كةةل الةةدول 

األاضاء في هذ  االتفاقية ةاحترامه  تتلهد األطراي المتلاقدة 

 .  18 ية(ةحماية ووقاية واحترا  الممتماات الثقاف

صام البةةةةةةمطات الوطنية. كما ورص في هذ  االتفاقية مبدأ اا   .2

طخر، وهو أي تمتز  الدولة الملتدية ةالتنبةةةيق مع الدولة الواقع 

اميها االاتداء في مجال حماية ممتمااتها الثقافية إ ا كانا من 

 .19الدول المتلاقدة 

شةةةةةلار يتم وضةةةةةله وتمييز الممتماات الثقافية ةه: لقد ن ةةةةةط  .3

التفاقية أيضةةةةةاً امد إ راء وقا ي لمممتماات الثقافية، وهو أي ا

يتم وضةةةةع شةةةةلار امد  ميع الممتماات الثقافية، هذا الاةةةةلار 

يه  هل التلري ام التلري امد تم   ومن ثمياوي مميزاً يبةةةةةة

الممتماات، أما شةةةةةةال هذا الاةةةةةةلار فهو صرع ياوي مدةباً في 

لجزء األسةةةةفل أسةةةةفمه، يتاوي من المونين األزرق واألةيض، ا

 نفبه المدة  ياوي ةالموي األزرق، ثم يمي  ل  مثمث من الموي

أيضةةةةاً، ثم مثمث يحدص الاةةةةال الامي ةالموي األةيض من  ميع 

 .20الجوان . 

اماانية الحماية الخاصة لمممتماات الثقافية:  يجوز أي يوضع   .4

تحط الحماية الخاصةةةة ادص محدوص من المخاة  المخ ةةة ةةةة 

ت الثقافية المنقولة  ات األهمية الابرط ةاةةرط لحماية الممتماا

 التي:اوامد النحو 

 

  أ ( أي تاوي امد مبافة كافية من أي هدي اباري  

 .21 ب ( أال تبتلمل ألغراض حرةية

 

ها  .5 ية ضةةةةةةةد الحجز واالسةةةةةةتيالء امي قاف اات الث ية الممتم حما

والغنيمة: من أهم وسةةةةةا ل حماية المخطوطات التي  اءت في 

أي الممتماةةةات الثقةةةافيةةةة  1954ةروتوكول اتفةةةاقيةةةة الهةةةاي 

وةمو   ةروتوكول الهاي األول تاوي في مامن من الحجز 

ء و االسةتيالء والغنيمة تتمتع ةالح ةانة ضةد الحجز واالسةتيال

 والغنيمة ةاألتي: 

 الممتماات الثقافية التي تتمتع ةالحماية.  -

 . 22وسا ل النقل المخ  ة لنقل هذ  الممتماات صوي غيرها( -

 

ط االتفاقية أنه يج   .6 حماية موظفي الممتماات الثقافية. ن ةةةةةةا

يلمموي في مجال حماية  ناحترا  وتوفير األمن لمموظفين الذي

في حالة وقواهم في يد -البةماح لهم  الممتماات الثقافية، أيضةاً 

من االسةةةةةةتمرار في أصاء اممهم وتنفيذ المها   -الطري اآلخر

إي أصةبحط الممتماات الثقافية الموكمة  والسةيماالموكمة إليهم، 

ه يد الطري اآلخر  الملاصي(،إليهم لحمايت لد  ا؛ في  وةذل  ت

أول اإلنجاز األكبر لميونيباو، وهي  1954اتفاقية الهاي للا  

اتفةةةاقيةةةة امةةةدت إلد صام حمةةةايةةةة المخطوطةةةات وغير  من 

الممتماةةات الثقةةافيةةة في زمن الحروب، ممةةا تتلرض لةةه من 

امميات التدمير والتاةةةةةةويه والبةةةةةةرقة، وما ينت  ان  ل  من 

طمس حضةةةةارات موغمة في التاريك الباةةةةري واريقة ومحو 

 . 23طثارها من الو وص

 

 

 لحماية المخطوطات م1999عزز بروتوكول الهاي الثاني ت

كةةانةةط هنةةاك ثغرات قةةانونيةةة في ةروتوكول الهةةاي االول، ولةةذلةة  

ثاني،  تدارك هذ  الثغرات في البروتوكول ال ها  قا موي امي حاول ال

 : ديدة، وكانط امد النحو اآلتي وتلززت الحماية ةارةلة إ راءات

 

 منع النقل غير المشروع للمخطوطاتي -1

امد الطري المحتل ألرض طري  في حالة احتالل األرض: يمنع

 :ياتيطخر  أو  زء منها( ما 

 

الت ةةةةةةةدير أو النقل الغير ماةةةةةةروع ألي ممتماات ثقافية أو نقل  -

 ممايتها.

تنفيذ أي أامال يتم من خاللها تغيير الممتماات الثقافية أو تلديل  -

شواهد  ستخدامها، والذي ياوي الهدي من ورا ه تدمير أي  طرق ا

 و اممية أو تاريخية( أو إخفا ها. ثقافية كانط أ
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 وطاتالحماية الداعمة للمخط -2

يتم وضةةةةةةع المخطوطةةات تحةةط الحمةةايةةة الةةداامةةة إي توفرت هةةذ  

 الاروط فيها:

 الد االنبانية.إ ا كانط تراثاً ثقافياً  ات أهمية كبيرة ةالنببة  -

إ ا كانط محمية ةتداةير إصارية وقانونية امد المبةةةةةةتوط الوطني  -

 وتاتب  ااترافاً ةقيمتها التاريخية والثقافية. 

المواقع التي تحوي مخطوطات، وممتماات ثقافية  ات  تبتخد  أال -

أهمية ألغراض ابةةةةارية أو كدرع لوقاية مواقع ابةةةةارية، وأي 

النةا يؤكةد أنهةا لن ي ةةةةةةةدر الطري الةذي يتولد أمر مراقبتهةا إا

 .24تبتخدمه

 

 تكوين لجنة حماية المخطوطات -3  

من البروتوكول الثةةاني التفةةاقيةةة الهةةاي امد أنةةه  24تنا المةةاصة  

تناةةةةةةا ةمو   هذا البروتوكول لجنة لحماية الممتماات الثقافية في 

حالة نزاع مبةةةةةةمة، تتالق من اثني ااةةةةةةر طرفاً، ينتخبهم ا تماع 

ة في صورة اةةاصيةةة مرة في البةةةةةةنةةة، وفي األطراي، تجتمع المجنةة

 . اند البط في اللضوية استثنا ية كمما ارتات ضرورة لذل صورات 

 

 الفردية الحماية الجنائية من  -4

 كرت الماصة الخامبةةة ااةةرة من البروتوكول الثاني التفاقية الهاي 

   أيَّ امد إ راءات وحماية  ديدة، تتمثل في المبؤولية 1999للا  

الجنا ية لألفراص، ا ا ح ل انتهاك لهذ  االتفاقية، وياوي أي شخا 

مرتابا لجريمة ةالملند المق ةةةةةةوص في هذا البروتوكول إ ا اقتري 

 ل  الاةةةةةةخا امدا، وانتهاكا لالتفاقية أو لهذا البروتوكول، أيا من 

 األفلال االتية:

 

 استهداي ممتماات ثقافية مامولة ةحماية ملززة.  - 

اسةةةةةتخدا  ممتماات ثقافية ماةةةةةمولة ةحماية ملززة، أو اسةةةةةتخدا   -

  وارها المباشر، في صام اللمل اللباري. 

إلحاق صمار واسع النطاق ةممتماات ثقافية محمية ةمو   االتفاقية  -

 .البروتوكول، أو االستيالء اميها وهذا

 استهداي ممتماات ثقافية محمية ةمو   االتفاقية ةالهجو .  -

ارتااب سةةةةةةرقة أو نه  أو اختالك أو تخري  لممتماات ثقافية  -

 . 25محمية ةمو   االتفاقية

 

 جهود المؤسسات الدولية والعربية في مجال حماية المخطوطات

ةلد اسةةةةةةتلراض الجان  القانوني لحماية الممتماات الثقافية، ومنها  

لدو فاقيات ا ية التي ت ةةةةةةةدت لمجان  المخطوطات،   كر أهم االت ل

التي سةةةةةةنتحةةةدث انهةةةا في الجةةةانةةة  الهيامي لحمةةةايةةةة القةةةانوني، 

سةةةتاوي منظمة اليونيبةةةاو أول ما يتم التطرق إليها،  ،المخطوطات

 ثم نذكر  هوص ةلض المؤسبات الداامة لها. 

 

 توصيات اليونيسكو لحماية المخطوط

سوي نذكر الجهوص اللممية التي تبذلها اليونيباو في هذا المجال في 

 التوصيات المتتالية لميونيباو ةااي حماية المخطوطات.صورة 

إي اتباع النزااات في اليمن، وما صاح   ل  من التنامي الخطير  

م  والمتا رة غير الماةةةةةةرواة في التراث  لظاهرة النه  والبةةةةةة

سه المخطوطات، وما نطمع اليه هو االستفاصة من  الثقافي، وامد رأ

 هذ  التوصيات.

صاي ةاليونيباو إلد إصدار توصيات ةهذا الااي، ولمثل حالة اليمن أ

صولة و ل  ةحبةةةةة   194مع اإلشةةةةةارة إلد أي اليونيبةةةةةاو تضةةةةةم 

 .26 2011 إح ا ية رسمية صدرت سنة

 

 ،توصةةية ةاةةاي تلزيز التداةير المتخذة في مجال منع الجريمة أوال:

فيما يتلمق  والسةةةيماواللدالة الجنا ية لحماية الممتماات الثقافية، 

 تجار ةها، وأهم ما  اء فيها اآلتي: ةاإل

صاوة الدول التي لم ت ةةةاصق أو تنضةةةم ةلد إلد تم  االتفاقيات  -1

 الدولية إلد القيا  ةذل ، وأي تقو  أطراي ةتنفيذها. 

ضةةةةةرورة توثيق التلاوي الدولي امد منع االتجار ةالممتماات  -2

 الثقافية، ومقاضاة المتا رين ةها وملاقبتهم.

ريلية وقانونية وإصارية صةةارمة تحد ضةةرورة وضةةع قيوص تاةة -3

من ظاهرة النه  والبةةرقة والت ةةدير واالسةةتيراص ونقل مماية 

 المخطوطات ةطرق غير مارواة. 

صاوة لتوحيد الجهوص الدولية وتحيين التوصةةيات البةةاةقة  ات   -4

اللالقة ةموضةةةةةةوع حماية الممتماات الثقافية، ومن ضةةةةةةمنها 

 التراث المخطوط. 

صاوة لتوحيد الجهوص وتحيين التوصةةيات البةةاةقة  ات اللالقة   -5

 ةموضوع حماية الممتماات الثقافية.

 

توصةةية ةاةةاي ماافحة الجرا م المنظمة ابر الوطنية المتلمقة  ثانيا: 

ةالممتماات الثقافية، صدرت هذ  التوصية في لقاء فيينا ةتاريك 

    وأهم ما  اء فيها وهو اآلتي:2010أكتوةر  18

تاةةةةةةجيع الةةدول والمنظمةةات الةةدوليةةة امد تلزيز تةةداةير منع  -1

حدة  يات األمم المت فاق طار ات ية، في إ لة الجنا  لدا مة وال الجري

 وقراراتها المتخذة في هذا ال دص.
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 ،إقامة أوسع تلاوي صولي ممان لمت دي لهذ  الجرا م ةوسا ل -2

منها تبةةةميم المجرمين، وتباصل المبةةةاادة القانونية وم ةةةاصرة 

 .وقة، ورصها إلد أصحاةها الارايينتماات الثقافية المبرالمم

إاةةاصة النظر في  ةةدوط الملةةايير القةةا مةةة، ومةةدط مالءمتهةةا، .   3

ما  الوا   لجوان   ووضةةةةةةع ملايير أخرط، مع إيالء االهت

التجريم والتلاوي الدولي، ةما في  ل  تباصل المباادة القانونية 

 وتبميم المجرمين. 

 

مجمس االقت اصي واال تمااي ةااي صيانة التراث توصية ال ثالثا:

 الثقافي:

صةةةةةةةدرت هذ  التوصةةةةةةية ان المجمس االقت ةةةةةةةاصي واال تمااي 

 لميونيباو، وأهم ما  اء فيها:

مواصةةةةةةمة البحث من أ ل الوصةةةةةةول إلد أنجع البةةةةةةبل  .1

ةخ وص وضع تداةير فلالة لمنع الجرا م المرتابة ةحق 

 الممتماات الثقافية.

نات ال .2 يا جار  مع الب جة االت بل ملال يدا ةبةةةةةة حد قة ت متلم

 ةالممتماات الثقافية، وتحميمها ونارها.

تقديم المبةةاادة إلد الدول األاضةةاء ةناء امد طمبها، في  .3

مجةال تلزيز تةداةير منع الجريمةة. وممةا يالحظ أي هةذ  

التوصةةةةيات كمها أ ملط امد أمر ماةةةةترك وهو الداوة 

ي موضةةةةةةواها إلد اللمل ةاالتفاقيات البةةةةةةاةقة، التي كا

حمةةايةةة التراث اللةةالمي والممتماةةات الثقةةافيةةة، وأهم هةةذ  

 االتفاقيات هي: 

 

اتفةةاقيةةة األمم المتحةةدة لماةةافحةةة الجريمةةة المنظمةةة ابر الوطنيةةة، • 

والملتمدة من قبل الجملية اللامة لألمم المتحدة ةمو   قرار رقم 

  .2000من نوفمبر اا   15، المؤرخ في 25/55

المتحدة لماافحة الفبةةةاص، الملتمدة أيضةةةا من الجملية  اتفاقية األمم• 

فضةةةةةةالً من االتفاقيات الثالث  04/58اللامة، ةمو   القرار رقم 

 ،الر يبةةةةةةية والمذكورة سةةةةةةمفا والمهتمة ةحماية الممتماات الثقافية

 ، والبروتوكول الثاني 1995، اتفاقية روما 1954اتفاقية الهاي 

 . 27 1999التفاقية الهاي 

 

 مشاريع دولية تدعم اليونيسكو لحماية المخطوطات: 

لان لم تان اليونيباو وحدها  ،اي اليونيباو تدافع ان المخطوطات

تةةةداو إلد توحيةةةد الجهوص الةةةداخميةةةة والةةةدوليةةةة من أ ةةةل حمةةةايةةةة 

المخطوطات، ةل تدام ةمجهوصات كثيرة من المؤسةةةةةةبةةةةةةةات التي 

لدولية لمنظمة اتقاسةةمها  ات االهتما ، ومن هذ  المؤسةةبةةات نذكر ا

(، والمجمس الدولي لممتاحق وغيرهما، لماةةةةةرطة الجنا ية  إنترةول

وهي منظمات غير حاومية منها من يقت ةةةةر ناةةةةاطها صاخل حدوص 

صولةةة واحةةدة، ومنهةةا من ياوي ناةةةةةةةةاطهةةا  ا طةةاةع اةةالمي يهتم 

 :28ومنها ،ةالمخطوط اين ما كاي

ل  ية   إنأوال:  هوص المنظمة ا ية لماةةةةةةرطة الجنا  في  29(ترةولدول

ةدور محوري في مجةال  ية المخطوط . تقو  اإلنترةول  مجةال حمةا

حماية الممتماات الثقافية، ةما في  ل  المخطوطات، ومع الضةةةةةلق 

المتزايد لملند الحدوص الوطنية ةالنبةةةةةةبة لممجرمين، تزايدت أهمية 

االت ةةاالت الاةةرطية الفلالة ابر الحدوص أكثر من أي وقط مضةةد، 

ا  منظمة الاةةةةرطة الجنا ية األسةةةةاسةةةةية في تماين وتتمثل إحدط مه

أ هزة الاةةةةةةرطة في اللالم من تباصل كل الملمومات ةاةةةةةةال ماموي 

ارطية اللالمية،  وفلال، وقد طور اإلنترةول منظومة االت االت ال

لوصةةول أ هزة إنفا  القانوي في البمداي األاضةةاء، األمر الذي يتية 

ت المهمةةة فيمةةا ةينهم لممبةةةةةةتخةةدمين المرخا لهم تبةةاصل البيةةانةةا

والوصةةول إلد قوااد ةيانات المنظمة وخدماتها امد مدار البةةااة، 

 و ل  من خالل ادة امور نذكرها امد النحو االتي:  

  

 إصدار اإلشعارات: -1 

ت در اإلنترةول إشلارات ابر المواقع في األنترنيط كبالغ ةاال 

تلمل قا مة اا  لبلض المبةةةةةروقات أو تجمع الملمومات انها، كما 

اآلثار المجهولة مالاها، والتي تمانط المنظمة من الح ةةةةةول اميها 

 .30إلر ااها الد مالايها لممباادة في اللثور امد أصحاةها

 

 إرسال فرق التقييم إلنقاذ المخطوطات: -2 

من يطم  مباادات من اإلنترةول أو تدخل إلنقا  المخطوطات  من 

الفرق حاال ةتقييم الوضةةةةع الضةةةةياع لبةةةةب  من األسةةةةباب تقو  هذ  

الفلمي، وتوفير ةاةةل مةةا تمتماةةه من الخبرات في هةةذا المجةةال، فقةةد 

نة  هذ  المنظمة أي أوفدت ةلثاتها إلد كل من اللراق سةةةةةة سةةةةةةبق ل

 ، كما تقو  أيضةةةةةةةا ةتنظيم امل 2011 ، وإلد م ةةةةةةر في 2003

المتخ ةةة ةةةين ةالممتماات التراثية المبةةةروقة، لاي تجتمع سةةةنويا 

من التوصةةيات، تهدي لتوقيق التجارة ةالتراث الثقافي،  لتقديم  ممة

أو التلةةامةةل فيهةةا ةطرق غير ماةةةةةةرواةةة ةةةالتراث الثقةةافي، او في 

 .31المخطوطات امد و ه الخ وص

 

 وضع قاعدة من البيانات للمسروقات:  -3

وضةةةع اإلنترةول قاادة من البيانات الخاصةةةة ةالمبةةةروقات التي تم 

 .32احتجازها
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شةةةةةةخا  100شةةةةةةرطةةة اإلنترةول توقيق حوالي واخيرا أامنةةط 

ألق قطلةةة طثةةاريةةة خالل امميةةة صوليةةة واسةةةةةةلةة  19واللثور امد 

ية واآلثار في  حة تهري  األامال الفن ااف مداي. ومن ةين  103لم ة

ثارية، وزخرفيةات،  قديمةة، وقطع ط ية  المضةةةةةةبوطات امالت نقةد

أو وأسةةةةةمحة قديمة متاتية من امميات نه  في ةمداي تلاني الحرب، 

 .33مبروقة من متاحق ومواقع أثرية

 اياو ( تتمثةةةل  هوص  34ثةةةانيةةةا:  هوص المجمس الةةةدولي لممتةةةاحق

المجمس الةةدولي لممتةةاحق في الحفةةاظ امد محتويةةاتةةه من التراث، 

وااتماص مدونة البةةةموك مدونة البةةةموك، ابارة ان تو يهات اممية 

يا التي يج  التزام لدن ها وإرشةةةةةةةاصات، وهي ابارة ان الملايير ا

 .35ةها

 

 االستنتاجات

هنةةاك ةواصر ظهرت في الفترة االخيرة  لإلتجةةار غير الماةةةةةةروع 

ونقمها  ،إ  ظهر نه  المخطوطات ،ةالمخطوطات اللرةية  في اليمن

 ةطرق غير مارواة.

اليهةةا لحمةةايةةة  االتفةةاقيةةات الةةدوليةةة هي افضةةةةةةةةل مةةا يمان الركوي

يةةاب وغ ،في ظةةل الحرب ةةةاليمن ،ةةةاليمن المخطوطةةات اللرةيةةة

 القانوي اليمني الذي هو ضليق اصال.

تلد االتفاقيات الدولية التي انلقدت ةرااية اليونيبةةةةةاو األكثر اهمية  

 لتوفير الحماية لممخطوطات اللرةية ةاليمنية .

تبدأ من اتفاقية الهاي  ،واهم القوانين الدولية لحماية  المخطوطات

  وخاصةةةةةة 1954لحماية التراث الثقافي في حال نزاع مبةةةةةمة اا  

 . 1999البروتوكول الثاني للا  

قانوي  لدولي لتوحيد ال هد ا ية المل فاق ية ات ثان بة ال تاتي  في المرت ثم 

الخاص  يونيدروا ( ةااي الممتماات الثقافية المبروقة أو الم درة 

  .1995ةطرق غير مارواة، أو   اتفاقية روما ( اا  

كانط اتفاقية اليونبةةةاو ةاةةةاي التداةير الوا   اتخا ها لحظر ومنع  

ية ةطرق غير  ،اسةةةةةةتيراص قاف اات الث ية الممتم قل مما وت ةةةةةةةدير ون

هي من اول االتفاقيات لحماية المخطوطات  ، 1970مارواة اا   

  ةاتفاق صولي.
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 .07/05/2020 -ألق قطلة أثرية مهرةة 

، وهو منظمة  1946أناةةةة  المجمس الدولي لممتاحق في اا   -  34

غير حاومية تقيم االقات رسةةةمية مع اليونبةةةاو وتتمتع ةمركز 

اسةةةتاةةةاري لدط المجمس االقت ةةةاصي واال تمااي التاةع لألمم 
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  هاا  ةاير واالء الضاوي، حماية البيوة والتراث الثقافي في
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2012. 
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