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S  

، 89/40قانون الإن حمور املقال يدور حول احلماية القانونية للمواقع األثرية يف إطار 

ارية اليت خلصتها يف التسجيل ثم التصنيف، ثم حيث تكلمت فيه عن احلماية اإلد

عرجت على آليات تأمني احلماية اليت تضمنت اللجان الوطنية الوالئية وكذا اللجان 

إىل إنشاء املناطق احملمية، وإمكانية باإلضافة اخلاصة والصندوق الوطين للرتاث الثقايف، 

 ة. الدولة للجوء إىل حق الشفعة ونزع امللكية للمنفعة العام

وبعد ذلك تكلمت على آليات احلماية اجلنائية، بالتعرض للمخالفات اليت ترتتب على 

 ارتكابها خمالفة القواعد القانونية، مما يؤدي إىل اجلزاء العقابي.

ثم خلصت إىل خامتة، تضمنت النتائج والتوصيات اليت وصل إليها البحث، لعل من 

هلذه املواقع األثرية من أجل استقطاب أهمها: احلرص على زيادة اإلشهار واإلعالم 

السياح، وكذا االعتماد على اآلليات والوسائل احلديثة من أجل مواكبة العصرنة يف 

 إطار محاية أفضل وأجنع هلذه املواقع اليت جتمع بني األصالة واملعاصرة.

Résumé: 
Le présent article aborde le thème de « la protection juridique des 
sites archéologiques selon la loi 98/04 », Il s’étale sur trois volets: 
Le premier est consacré pour la protection administrative qui se 
résume dans l’enregistrement et le classement, la seconde 
explique comment assurer cette protection en se basant sur la 
commission nationale et de la wilaya et la caisse nationale du 
patrimoine culturel. A cela s’ajoute le droit de l’Etat à recourir au 
droit de préemption et l’expropriation pour l’intérêt général. En 
troisième lieu on traite les mécanismes de la protection pénale ; 
en attaquant les diverses infractions à la législation en vigueur qui 
entrainent des sanctions pénales. 
En conclusion ; entre autres on recommande l’application des 
mesures suivantes: d’abord veiller à rendre les sites 
archéologiques plus célèbres dans le but d’attirer les touristes (la 
publicité), puis introduire des moyens modernes plus efficaces 
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pour la protection de tels sites qui incarnent à la fois l’originalité et 

la modernité. 

 
األمة وهويتها، يخ تثبت تار، اليت التارخييةاملقومات الرتاث الثقايف أحد أهم  يعّد

 وتربز مدى أصالتها وعراقتها.

اليت اللحظة فوجود اإلنسان ثقافيًا، وكذلك تارخيه الثقايف، يبدأ من 

احلياة األساسية، متطلبات استعمل فيها اإلنسان أداة تعينه على مواجهة 

من معيشة أو إسكان أو أي نشاط بشري آخر، وما يعثر عليه من مواد 

ون أثرًا دااًل على جتربته ومؤرخًا لعصرهخلفها اإلنسان، تك
(1)

. 

فالعقارات أو املنقوالت اليت تركتها األجيال السابقة، واليت تكون هلا قيم 

تتصل بالفنون أو العلوم أو األخالق أو األديان أو أي شيء آخر أنتجته 

احلضارات السابقة، أي ما يعود إىل العهود السابقة وميثل أهمية تارخيية 

ميثل تراثُا ثقافيًا ذا أهمية بالغة، لداللته على عراقة وأصالة  وعلمية،

هذا اجليل الالحق واإلنسانية بصفة عامة
(2)

. 

معامله أو تغيريها وذهاب لذلك وجبت احملافظة عليه واحليلولة دون اندثاره 

بفعل العوامل الطبيعية يف حالة ما مل يتم االعتناء به برتميمه ووضعه 

...وغريها من ناحية، أو التعدي عليه بفعل اإلنسان  يف حظائر وحمميات

 عن طريق النهب والسرقة والتخريب...وغري ذلك.  

وال يتأتى ذلك إال مبعرفته ومتييزه عن غريه مما تزخر به الطبيعة، وهذا ما 

أدى إىل ظهور ما يسمى بعلم اآلثار، الذي يعنى بالتحري عن الوصول 

ص على تتبع مسرية التطور اليت سلكها يف املادية حلضارة اإلنسان، واحلر

هذه العصور، تراث من طريق استقراء الشواهد املادية عصوره املاضية، عن 

إخل...واستخالص القيم الثقافية والعلمية واجلمالية
(3)

.
 

من أجل ذلك سعى اجملمع الدولي حلمايتها، من خالل عديد االتفاقيات 

، املتعلقة حبماية 1890مايو  10يف  الدولية، منها اتفاقية الهاي الصادرة

املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح، وكذا اتفاقية محاية وتعزيز 

الرتاث الثقايف لسنة صون ، اتفاقية 2449تنوع أشكال التعبري الثقايف لسنة 
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جلميع البشرية،  اثقافي اتراث ، كلها أكدت على أن التنوع الثقايف يعّد2414

 احملافظة عليه حتى أثناء احلروب. ودعت إىل وجوب

وهو ما متخض عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، مبقتضى القرار رقم 

، الذي ذهبت فيه إىل أن:" االعتداء 3ديسمرب فقرة  13بتاريخ  101/33

 .على األماكن التارخيية والثقافية والدينية هي من قبيل جرائم احلرب"

قة حبظر استرياد وتصدير ونقل ملكية أن اتفاقية اليونسكو املتعل كما

، 1812أفريل  20املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة املؤرخة يف 

أقرت ضمن مبادئها العامة، وجوب كل دولة محاية الرتاث الذي متثله 

املوجودة يف أراضيها من أخطار النهب وأعمال التنقيب الثقافية املمتلكات 

مكافحة هذه املمارسات بكل وسيلة السرية والتصدير غري املشروع، و

ممكنة، وخاصة فيما يتعلق بإيقافها أثناء حدوثها، والقضاء على أسبابها 

 وتقديم املساعدة الالزمة لكفالة إعادة املمتلكات املعنية.  

، املتعلق بالتنوع الثقايف، 2441لعامي العاملي وهو ما أقره إعالن اليونسكو 

لتدمري املتعمد للممتلكات، حيث أكدا ، حول ا2443كذلك إعالنه لسنة 

 على محايتها وصيانتها من مجيع أشكال االعتداءات، كضرورة أخالقية. 

املشرع اجلزائري العديد من القوانني، بداية من األمر  ويف هذا اإلطار أقّر

، واملتعلق باحلفريات ومحاية األماكن 1831ديسمرب  24الصادر يف  31/291

املؤرخ  89/40 :القانون رقمالطبيعية امللغى، وصواًل إىل واآلثار التارخيية و

حيث أشارت املتعلق حبماية الرتاث الثقايف اجلزائري، ، و19/43/1889يف 

ه هو التعريف بالرتاث الثقايف، وكذا ئاهلدف من ورا منه إىل أّناألوىل املادة 

 تبيني القواعد العامة حلمايته واحملافظة عليه وتثمينه.

، اليت حدد مبوجبها املشرع القانونمن نفس الثانية لور يف املادة وهو ما تب

ثقافيا لألمة، يف مفهوم هذا  اتراث "يعّدما يدخل يف هذا الرتاث بقوله: 

قولة نواملوالعقارات بالتخصيص، العقارية الثقافية املمتلكات القانون، مجيع 

ملوك ألشخاص ويف داخلها املالوطنية األمالك عقارات املوجودة على أرض 

كذلك يف الطبقات واملوجود طبيعيني ومعنويني تابعني للقانون اخلاص، 
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الوطنية املوروثة عن خمتلف احلضارات واإلقليمية اجلوفية للمياه الداخلية 

 املتعاقبة منذ عصر ما قبل التاريخ إىل يومنا هذا.

 املادية من الرتاث الثقايف لألمة أيضا املمتلكات الثقافية غري جزءًا وتعّد

الناجتة عن تفاعالت اجتماعية وإبداعات األفراد واجلماعات عرب العصور، 

 واليت ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة إىل يومنا هذا ".

العقارية، املواقع األثرية، املعامل التارخيية الثقافية ويدخل ضمن املمتلكات 

واجملموعات احلضرية أو الريفية
(0)

. 

: "مساحات بأنها، 89/40قانون من  29املادة ضمن املواقع األثرية فت عرحيث 

مبنية أو غري مبنية دومنا وظيفة نشطة، وتشهد بأعمال اإلنسان أو 

تفاعله مع الطبيعة، مبا يف ذلك باطن األراضي املتصلة بها، وهلا قيمة من 

ية )علم الوجهة التارخيية أو األثرية أو الدينية أو العلمية أو األثنولوج

)الدراسة العلمية لإلنسان  األجناس البشرية وأخالقها( أو األنرتوبولوجية

 يف املاضي واحلاضر(."

كافية  89/40 :اآلليات اليت أقرها املشرع مبوجب القانون رقم فهل تعّد

حلماية املواقع األثرية اليت تزخر بها منطقة األهقار، باعتبارها أحد أهم 

  ملعرض لالندثار والزوال؟أنواع الرتاث الثقايف ا

هذا ما سنتطرق إليه ضمن هذه الورقة البحثية، اليت قسمتها إىل ثالثة 

فروع: الفرع األول حوى اآلليات اإلدارية حلماية املواقع األثرية، أما الفرع 

الثاني فخصص لكيفية تأمني هذه احلماية، ثم الفرع الثالث الذي تكلم 

 واقع األثرية. عن اآلليات اجلنائية حلماية امل

نص املشرع  :الفرع األول: اآلليات اإلدارية حلماية املواقع األثرية

، 19/43/1889املؤرخ يف  40-89 من قانون 49يف الفقرة الثانية من املادة اجلزائري 

، على أنه: "ميكن أن ختضع املمتلكات الثقافية الرتاث الثقايفاملتعلق ب

، ألحد أنظمة احلماية املذكورة أدناه، العقارية أيًا كان وضعها القانوني

 تبعًا لطبيعتها والصنف الذي تنتمي إليه:

 التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف.-

 التصنيف-
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 االستحداث يف شكل قطاعات حمفوظة."-

باإلضافة إىل هذه اآلليات، ومن أجل إضفاء تأمني أكرب على املواقع 

تطرق املشرع اجلزائري ضمن  األثرية باعتبارها أحد املمتلكات الثقافية،

هذا القانون، إىل طرق محاية أخرى، منها إنشاء مناطق حممية وحظائر يف 

حيث ، املناطق اليت تتسم بطبيعة أثرية، التسجيل يف قائمة اجلرد العام

من هذا القانون  141استثنى املشرع من هذا اإلجراء طبقًا لنص املادة 

نون املتعلق حبماية البيئة، وأيضًا ممارسة املواقع األثرية، اليت أخضعها للقا

الدولة عند االقتضاء لنزع امللكية من أجل املنفعة العامة، وكذلك حق 

 الشفعة.

نشري هنا فقط، إىل أن االستحداث يف شكل قطاعات حمفوظة، خيص عماًل 

وما يليها، القطاعات احملفوظة اخلاصة  89/40من قانون  01بأحكام املادة 

العقارية احلضرية أو الريفية، مثل القصبات، املدن، القصور، باجملموعات 

القرى واجملمعات السكنية التقليدية...وبالتالي فهو ال يدخل ضمن أطر 

محاية املواقع الطبيعية يتضمن البحث أن باعتبار إليها، سنتطرق احلماية اليت 

 األثرية دون غريها. 

ل هلا صالحية املشاركة ، أجهزة خو89/40كما أدرج املشرع ضمن قانون 

يف هذه احلماية، من أجل تفعيلها واملساعدة يف تنفيذ إجراءاتها، تتمثل 

يف جلان، حتدد تشكيالتها مبقتضى مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية، وهي 

وأخرى والئية، باإلضافة إىل جلان خاصة، منها من ، كاآلتي: جلنة وطنية

خصصة إلثراء اجملموعات الوطنية املالثقافية تكلف باقتناء املمتلكات 

 وأخرى تتكفل بنزع امللكية للمنفعة العامة. 

بناء على نص املادة  البند األول: التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف:

املواقع املتعلق حبماية الرتاث الثقايف، فإن  89/40وما يليها، من قانون  14

يخ أو علم اآلثار أو األثرية، اليت تكتسي أهمية من وجهة التارالطبيعية 

أو الفن والثقافة، وتستدعي احملافظة األنرتوبولوجيا العلوم األنتوغرافيا أو 

 عليها، هي اليت ميكن أن تسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف.  
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استشارة بعد ، بالثقافةاملكلف الوزير ويكون هذا التسجيل مبوجب قرار من 

ص املواقع اليت تكون هلا اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، فيما خي

أهمية ذات صبغة وطنية، أما فيما خيص املواقع اليت تكون هلا أهمية 

حملية، فتسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف، بناء على قرار من الوالي، بعد 

استشارة اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية
(9)

. 

املوقع  وجيب أن يتضمن قرار التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف طبيعة

الثقايف ووصفه، موقعه اجلغرايف، املصادر التارخيية والوثائقية، األهمية 

اليت تربر تسجيله، نطاق التسجيل املقرر، هل هو كلي أو جزئي، هوية 

املالكني أو أصحاب التخصيص أو أي شاغل آخر وكذلك االرتفاقات 

االلتزامات املنصبة على هذا العقار
(3)

. 

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية وينشر هذا القرار يف 

الشعبية، ويكون موضوع إشهار مبقر البلدية اليت يوجد بها العقار ملدة 

شهرين متتابعني مبقر البلدية اليت يوجد بها العقار، ويكون تبليغه ملالك 

العقار املسجل من طرف الوزير أو الوالي حسب طبيعة هذا العقار
(1)

. 

لتسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف، صادر بقرار من الوزير وإذا كان ا

يف إقليمها، العقار املكلف بالثقافة، فعليه أن يبلغه لوالي الوالية اليت يوجد 

عائدات للخزينة من أجل نشره يف احملافظة العقارية، بدون رسوم يف شكل 

العمومية
(9)

. 

نوا عموميني وعلى إثر هذا التسجيل، يلزم أصحاب املمتلكات سواء كا

أو خواص، تبليغ وزير الثقافة بأي مشروع تعديل جوهري، من شأنه 

املساس بالعوامل اليت أولت للموقع األثري األهمية، اليت استدعت محايته 

وفق هذا اإلجراء باإلزالة أو احلذف...وغري ذلك
(8)

. 

وما ميكن مالحظته حول هذا اإلجراء، هو وجوبه يف حالة التعديل 

وهذا ما يوحي ومبفهوم املخالفة، بأن التعديالت اليت ال تدخل اجلوهري، 

يف هذا النطاق ال تستلزم التبليغ للوزير املكلف بالثقافة، وهذه ثغرة 

قانونية جيب تداركها، ألنها تفتح اجملال واسعًا للمساس باملواقع األثرية، 

رياجلزائاملشرع من قبل يوضح مل جوهريًا الذي يعد التعديل خاصة أن 
(14)

. 
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التصنيف أحد اإلجراءات احلماية النهائية،  يعّدالبند الثاني: التصنيف: 

حيث خيضع املوقع األثري للتصنيف بقرار من الوزير املكلف بالثقافة بعد 

استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية
(11)

 . 

 وجيب أن يذكر يف قرار فتح الدعوى التصنيفية املعلومات اآلتية: طبيعة

التصنيف، نطاق ، املنطقة احملميةحدود تعيني ، موقعه اجلغرايفاملمتلك الثقايف، 

الطبيعة القانونية للممتلك الثقايف، هوية املالكني له، املصادر التوثيقية 

والتارخيية وأيضًا املخططات والصور، باإلضافة إىل االرتفاقات وااللتزامات 

املرتتبة عليه
(12)

  . 

ف بقوة القانون على املعلم الثقايف وعلى العقارات وتسري آثار التصني

املبنية أو غري املبنية الواقعة يف املنطقة احملمية، ابتداًء من اليوم الذي 

يبلغ فيه الوزير املكلف بالثقافة بالطرق اإلدارية، فتح دعوى التصنيف 

إىل املالكني أو اخلواص
(13)

. 

تصنيف يف اجلريدة الرمسية وتبعًا هلذا اإلجراء ينشر قرار فتح دعوى ال

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، ثم يشهر ملدة شهرين مبقر 

البلدية اليت يقع يف ترابها املعلم التارخيي
(10)

 . 

، تقديم شهر( 2)ويف هذا اإلطار، ميكن للمالكني خالل هذه الفرتة 

ية اليت مالحظتهم كتابيًا يف دفاتر خاص، متسكه مديرية الثقافة للوال

إىل غاية انتهاء فرتة اإلشهار سكوتهم يوجد بإقليمها املوقع األثري، على أن 

يعد مبثابة قبول ضمين
(19)

. 

الوطنية على التصنيف، فاألمر حيال إىل اللجنة االعرتاض أما يف حالة 

للممتلكات الثقافية، من أجل إبداء رأيها فيه
(13)

. على عكس املشرع 

 هذه احلالة إىل لجلس الدولة املخول له إصدار قرار الفرنسي الذي حييلها يف

التصنيف يف حالة اعرتاض املالك على التصنيف
(11)

. 

ويف املرحلة األخرية، يتم إعالن التصنيف من قبل وزير الثقافة بعد 

استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية، وينشر يف اجلريدة الرمسية 

إىل الثقافة طية الشعبية، ثم يبلغه وزير للجمهورية اجلزائرية الدميقرا
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

الوالي الذي يقع املوقع األثري يف دائرة اختصاصه، من أجل إشهاره يف 

احملافظة العقارية
(19)

. 

ويف هذا اإلطار، يتم إعداد خمطط محاية واستصالح املواقع األثرية، وكذا 

املنطقة احملمية التابعة هلا
(18)

ملخطط ألحكام االضروري ، مع االحرتام 

التوجيهي للتهيئة والتعمري
(24)

. 

حيث خيول القانون تقرير إعداد هذا املخطط للمجلس الشعيب للوالية 

املعنية به مبداولة، بعد طلب مقدم من طرف الوالي، بناًء على اإلخطار 

، ثم تبلغ عن طريق الوالي إىل رؤساء الثقافةاملسبق املرسل إليه من وزير 

ة، الواقع يف نطاق أراضيهم املوقع األثري، من اجملالس الشعبية البلدي

أجل القيام بنشرها مدة شهر مبقر البلدية، ويف نفس الوقت يقوم الوالي 

بإرسال نسخة من هذه املداولة إىل وزير الثقافة
(21)

. 

ثم يسند إعداد املخطط من طرف مدير الثقافة حتت سلطة الوالي، إىل 

انونًا، من طرف اللجنة مكتب دراسات أو مهندس معماري مؤهل ق

بناًء على رأي هذه -القطاعية التابعة لوزير الثقافة، الذي خيول له القانون

، منح صفة التأهيل يف املعامل واملواقع األثرية-اللجنة
(22)

. 

وبعد ذلك تتم املصادقة على مشروع خمطط محاية املواقع األثرية، مبداولة 

ن املشاورات، وعلى إثر هذه من اجمللس الشعيب الوالئي، بعد سلسلة م

املداولة يتم اإلعالن على املشروع بقرار من الوالي
(23)

. 

وتبعًا هلذه اإلجراءات يتم نشر خمطط احلماية يف اجلريدة الرمسية، بقرار 

من الوزير بعد اطالعه على امللف املرسل من طرف الوالي، الذي جيب أن 

يوضح البيانات التالية
(20)

: 

 حتت تصرف اجلمهور.املواقع األثرية واستصالحها محاية  تاريخ وضع خمطط-

املكان أو األماكن اليت ميكن فيها االطالع على خمطط محاية املواقع -

 األثرية واستصالحها.

 قائمة الوثائق املكتوبة والبيانية املكونة للملف.-

حها واستصالاملواقع األثرية محاية خمطط تدابري جيعل الذي التنفيذ تاريخ بدء -

 قابلة للتطبيق.
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إجراءات هناك  :األثريةمواقع لل اإلداريةاحلماية  الفرع الثاني: تأمني

  األثرية منها:املواقع محاية تأمني يف إطار الدولة عديدة، تلجًا إليها 

ومن  40-89من خالل قانون رقم  البند األول: تشكيل جلان تنظيمية

إنشاء باملشرع اجلزائري  حأجل توفري محاية أكثر للممتلكات الثقافية مس

قوانني تنظيمية صدرت وعلى إثر هذا  ،جلان ختتص حبماية هذه املمتلكات

توضح تشكيلة كل جلنة وأعضائها
(52)

 يلي: ماوتتمثل هذه اللجان في، 

إنشاء جلنة وطنية خاصة حبماية املمتلكات  مّت اللجنة الوطنية:أواًل: 

من  98 مبوجب املادة واقع األثرية، واليت من ضمنها املالثقافية اجلزائرية

 وختتص هذه اللجنة مبا يلي: 89/40القانون 

رائها يف مجيع املسائل املتعلقة بتطبيق هذا القانون واليت حييلها آإبداء -

 إليها الوزير املكلف بالثقافة،

وكذلك ، الثقافية املنقولة والعقاريةاملمتلكات التداول يف مقرتحات محاية -

شاء قطاعات حمفوظة للمجموعات العقارية احلضرية أو يف موضوع إن

 الريفية املأهولة ذات األهمية التارخيية أو الفنية.

وما  13كما تنشأ جلنة وطنية خاصة باجملاالت احملمية، يف إطار تفعيل املادة 

(52)33/45قانون من يليها وما  39املادة طبقًا لنص ، 89/40قانون يليها من 
 ،

رأي بعد التداول يف اجلدوى من تصنيف اجملال احملمي، تكلف بإبداء ال

وأيضًا املوافقة على دراسات التصنيف، اليت أعدها مكتب دراسات أو 

 مركز حبث على أساس عقود أو اتفاقيات تربطه بهذه اللجنة. 

مت إحداث جلان والئية على مستوى كل والية  اللجان الوالئية:ثانيًا: 

 يلي: تكلف مبا

طلبات تصنيف، أو تسجيل ممتلكات ثقافية يف قائمة اجلرد  دراسة أي -

  .اإلضايف واقرتاحها على اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

إبداء رأيها وتداول يف طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية هلا قيمة حملية  -

 .بالغة بالنسبة إىل الوالية املعنية يف قائمة اجلرد اإلضايف
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تنشأ لدى  89/40من القانون  93 حسب املادة :ثالثًا: اللجان اخلاصة

الوزير املكلف بالثقافة جلنة تكلف باقتناء املمتلكات الثقافية املخصصة 

إلثراء اجملموعات الوطنية، وجلنة أخرى تتكفل بنزع ملكية املمتلكات 

 الثقافية.

 على إنشاء 99نصت املادة  الصندوق الوطين للرتاث الثقايف: رابعًا:

 : للرتاث الثقايف من أجل متويل مجيع عملياتصندوق وطين

الثقافية املمتلكات وترميم وإعادة تأهيل واستصالح وحفظ ومحاية صيانة -

 العقارية واملنقولة،

 .صيانة وحفظ ومحاية املمتلكات الثقافية غري املادية-

يقرر إنشاء هذا الصندوق واحلصول على خمتلف أشكال التمويل واإلعانات 

إىل مجيع أصناف املمتلكات الثقافية وينص املباشرة بالنسبة و غري املباشرة أ

 .عليها يف إطار قانون املالية

 33/45وهذا ما نص عليه قانون  خامسًا: إنشاء مناطق حممية:

، واملتعلق باجملاالت احملمية يف إطار التنمية 5433فرباير  39املؤرخ يف 

على القانون ا من هذا وما يليه 0املادة حسب املستدامة، حيث تصنف 

اإليكولوجي، وتتنوع بني احلظائر واحملميات، وترمي إىل حسب واقعها 

 احلماية واحملافظة على األنظمة البيئية واألوساط الطبيعية.

، مجيع أنواع األنشطة داخل هذه 33/45من قانون  9ومتنع حسب املادة 

ها، االستغالل الفالحي، أو ختريبالنباتات احملميات، كاإلقامة والدخول، اقتالع 

 كل أنواع احلفر أو االستغالل...إخل 

، على 89/40من قانون  09نصت املادة  األخذ بالشفعة: البند الثاني:

أحقية الدولة يف اللجوء للشفعة، يف كل تصرف مبقابل يف موقع أثري 

مصنف أو مقرتح تصنيفه أو مسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف، وذلك من 

 اية أكرب على هذه املواقع.أجل إضفاء مح
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قانون  180انطالقًا من نص املادة  ،املشرع اجلزائري والشفعة عرفها

مدني جزائري
(21)

الشفعة رخصة جتيز احللول حمل املشرتي يف "بقوله:  ،

 "بيع العقار ضمن األحوال والشروط املنصوص عليها يف املواد التالية.

من أسباب كسب امللكية،  يتضح بأن الشفعة هي سبب ،من هذا التعريف

رخصة إذا استعملها الشفيع، متلك عقارًا باعه صاحبه إليه وحل الشفيع 

 .حمل املشرتي يف هذا البيع

لكن نالحظ يف هذا القانون، وكغري العادة خالفًا للقاعدة العامة، اليت 

تقضي بأن املمارس للشفعة هو شخص من أشخاص القانون اخلاص، 

سلطتها يف اللجوء للشفعة يف محاية مجيع املمتلكات وإمنا الدولة تستعمل 

 الثقافية، مبا فيها املواقع األثرية.

نصت املادة  البند الثالث: نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية

، ويف لجال تأمني محاية املمتلكات الثقافية 89/40من قانون وما يليها  03

ح تصنيفها، إىل إمكانية الدولة مبا فيها املواقع األثرية املصنفة أو املقرت

نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك يف إطار القوانني املعول بها يف هذا 

اإلطار
(29)

. 

ويكون هذا اإلجراء خاصة يف احلاالت اآلتية
(28)

: 

إذا كان املالك يف وضع، يتعذر عليه القيام باألشغال املأمور بها، ولو يف -1

 ن طرف الدولة.حالة حصوله على إعانة مالية م

اليت يفرضها اإلجراء اخلاص للتعليمات واالرتفاقات رفض املالك االمتثال -2

 باحلماية.

إذا كان شغل املمتلك الثقايف أو استعماله يتنافى ومتطلبات احملافظة -3

 عليه، وأبدى املالك رفضه معاجلة هذا الوضع.

 قايف.إذا كانت قسمة العقار تلحق ضررًا، بسالمة املمتلك الث-0

تضمن القانون  األثرية:اجلنائية للمواقع آليات احلماية  الفرع الثالث:

النص على العقوبات املقررة لألشخاص املخالفني ألحكام  89/40رقم 

حيث نص على أن اجلمعيات الناشطة يف هذا اجملال ميكن أن هذا القانون، 

اليت كيفها   بالبحث عن هذه اجلرائمنيتكون خصمًا مدعيًا، كما أن املكلف
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القضائية، رجال الفن الشرطة املشرع على أنها خمالفات وجنح، هم ضباط 

املؤهلون، املفتشون املكلفون حبماية الرتاث وكذا أعوان احلفظ والتثمني 

واملراقبة
(14)

 :، وتتجلى هذه العقوبات فيما يلي

 البند األول: عرقلة عمل األعوان املكلفني حبماية املواقع األثرية

املواقع عمل األعوان املكلفني حبماية  يف عرقلة 81ملـادة ال نص أحا

، على أن ق ع ج 300إىل قانون العقوبات، الذي ينص يف مادته  األثرية

التعدي على أعوان الدولة، جنحة تكون عقوبتها احلبس من شهرين إىل 

دج أو بإحدى 244.444دج و3444وغرامة مالية، ترتاوح ما بني  سنتني،

نيالعقوبت
(13)

. 

باحلبس  82ملادة اتبعًا لنص يعاقب البند الثاني: جرمية البيع واإلخفاء 

 إىلدج  344.444سنوات، وبغرامة مالية من  (2)إىل مخس ( 5)من سنتني 

دون املساس بأي تعويضات عن ، دج أو بإحدى العقوبتني544.444

 :تاليةالمن يرتكب اجلرائم صادرات، املاألضرار و
بالصدفة مكتشفة ، تنقيبحفر أو عمليات أشياء متأتية من بيع أو إخفاء -

 أو أثناء القيام بأحباث أثرية مرخص بها،
 بيع أو إخفاء أشياء متأتية من أحباث أجريت حتت مياه البحر،-
بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف -

 ،يعها أو جتزئتهاوكذلك املمتلكات الثقافية املتأتية من تقط
بيع أو إخفاء عناصر معمارية متأتية من تقطيع ممتلك ثقايف عقاري أو -

  .عقاري بالتخصيص أو جتزئته

من هذه اجلرمية، يشابهان والرابعة نشري هنا فقط إىل أن الصورتني الثالثة 

، اليت تنص على اجلزاء العقابي جلرمية ق ع ج 199ما ورد ضمن املادة 

جناية كاالختالسأو مصدرها جنحة إخفاء أشياء، 
(15)

واملخدرات 
(11)

... 

وغريها، حيث كيفها املشرع على أساس أنها جنحة، ميكن  يعاقب 

إىل  54.444مرتكبها باحلبس من سنة إىل مخس سنوات، وبغرامة من 

دج. وميكن يف بعض احلاالت أن تصل إىل جناية، بناًء على نص 344.444
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حالة الظروف املشددة، املتصلة بدرجة اجلرمية ، وذلك يف ق ع ج199املادة 

 األصلية اليت حتصلت منها األشياء املخفية.  

كل من يتلف  82 ملادةا تعاقب البند الثالث: جرمية اإلتالف والتشويه

أو يشوه عمدا دون املساس بأي تعويض عن الضرر، كل من يتلف أو 

باحلبس مدة ، ةيدمر أو يشوه عمدا أشياء مكتشفة أثناء أحباث أثري

دج إىل  54.444سنوات، وبغرامة مالية من  (2)إىل مخس ( 5)سنتني 

 دج.544.444

البند الرابع: إجراء األحباث دون ترخيص وعدم التصريح 

، كل من يرتكب املخالفات 80 ادةملانص يعاقب  باألشياء املكتشفة

 :اآلتية

 ثقافة،إجراء األحباث األثرية دون ترخيص من الوزير املكلف بال-

 عدم التصريح باملكتشفات الفجائية،-

 عدم التصريح باألشياء املكتشفة أثناء األحباث األثرية املرخص بها-

 .وعدم تسليمها للدولة

بني ما رتاوح تبغرامة مالية ، وسنوات( 1)إىل ثالث ( 3)باحلبس من سنة 

 .دون املساس بأي تعويض عن األضرار، دج344.444 دج و34.444

زير املكلف بالثقافة أن يطالب، فضال عن ذلك بإعادة األماكن وميكن الو

 .إىل حالتها األوىل على نفقة مرتكب املخالفة وحده

 .تضاعف العقوبة يف حالة العود

االستعمال البند اخلامس: التصرف يف املمتلك دون الرتخيص أو 

يف ممتلك ثقايف  على أن من يتصرف، 89 املادةتنص املخالف للرتخيص 

 ،أو مسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف دون ترخيص مسبق مصنف ،ريعقا

 .عن األضراراملساس بالتعويضات دون التصرف إلغاء عقد سيعاقب بعقوبة 

دج، دون 34.444 دج إىل 5.444ن بغرامة مالية م 89 كما عاقبت املادة

ممتلك ثقايف عقاري مصنف من يشغل املساس بالتعويضات عن األضرار، 

املذكورة يف الرتخيص ، ال يطابق االرتفاقات احملددة استعمااًله لأو استعم

 .املسبق الذي سلمه الوزير املكلف بالثقافة



(792) 
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أشار نص البند السادس: القيام بأعمال إضافية دون ترخيص 

من يباشر القيام بأعمال إصالح ملمتلكات ثقافية إىل عقوبة ، 88 ملادةا

ارات املشمولة يف املنطقة للعق، وعقارية مقرتحة للتصنيف أو مصنفة

إعادة تأهيلها، أو ترميمها أو إضافة إليها أو استصالحها أو  احملمية، أو

إعادة تشكيلها أو هدمها، مبا خيالف اإلجراءات املنصوص عليها يف هذا 

املساس بالتعويضات دج دون 34.444دج إىل  5.444من بغرامة مالية ، القانون

 .األضرارعن 

ص واالعرتاض على قيام بأنشطة دون ترخيالبند السابع: ال

الف أحكام هذا ن خيكل م 344 ادةملا لنص تبعًايعاقب  زيارة رجال الفن

توغرافية وفصور ومشاهد  خذوأ، وتنظيم حفالت، تعلق باإلشهاريفيما القانون 

تعلق بأشغال منشآت قاعدية، وإقامة مصانع أو أشغال يوسينمائية، أو 

و تشجري أو قطع أشجار بغرامة مالية من كربى عمومية أو خاصة، أ

 دج. 34.444 دج إىل 5.444

املالك أو املستأجر أو أي شاغل آخر حسن النية  340كما تعاقب املادة 

الذي ملمتلك ثقايف عقاري مصنف أو مسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف، 

يعرتض على زيارة رجال الفن املؤهلني خصيصا للعقار بغرامة مالية 

 دج.  5.444دج إىل  3.444من 

 .وفى حالة العود تضاعف العقوبة

العقارات املشمولة يف منطقة محاية املمتلك الثقايف ك: وتكون معنية كذل

 .املصنف

8 

، 89/40بعد اإلشارة إىل ما نص عليه املشرع اجلزائري، ضمن قانون 

والذي كان عبارة عن آليات من شأنها حفظ املواقع األثرية بالعمل على 

نها من جهة واحلد من اندثارها وذهاب معاملها من جهة أخرى، تثمي

 خنلص إىل التوصيات اآلتية:
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االهتمام بهذه املواقع أكثر، وأقل ذلك تنفيذ ما تضمنه هذا القانون -3

على أرض الواقع، الذي لألسف بقيت العديد من نصوصه لجرد حربًا 

 على ورق.

واقع، والتنسيق يف ذلك مع الزيادة يف اإلعالم واإلشهار عن هذه امل-5

املصاحل املكلفة بالسياحة، من أجل زيادة الوافدين، مما خيلق ثروة أخرى، 

تعترب أساس اقتصاديات دول ال متلك ما منلك، لكن لديها إعالم قوي، جعل 

هلا شهرة عاملية. وذلك عن طريق االنرتنيت والقيام بتبادل الزيارات 

تب حول طبيعة األهقار وما تزخر به من التوأمة يف هذا اجملال، وتدوين ك

مواقع أثرية هامة، ووضع فروع للوكاالت السياحية يف دول أجنبية، 

 مهمتهم نشر املعلومات حول هذه املواقع وما تزخر به ...وغري ذلك

، واليت تعترب تقييدًا للحريات القانونرفع بعض القيود اليت أتى بها هذا -1

سياح، تبعًا للهدف الذي يسعى كل زائر إليه، العامة، مما ينفر األجانب ال

من ترك ذكريات تدل على زيارته هلذه املناطق الرائعة، والقيام بأحباث 

بالنسبة للمتخصصني يف هذا امليدان...وغري ذلك، نذكر من هذه القيود 

على سبيل املثال ال احلصر منع أخذ الصور الفوتوغرافية، والعقاب على 

 .ذلك يف حالة اإلثبات

عن طريق األقمار الصناعية املستحدثة االنتقال إىل املراقبة االلكرتونية -0

بالنسبة للمواقع األثرية، بداًل من أعوان األمن واحلفظ وغريهم، الذين 

اليت تتماشى مع تطور اجلرمية يف الوقت املستحدثة ال ميلكون حتى الوسائل 

 الراهن.

كاالت السياحية، لتفعيلها زيادة صالحيات احلظرية بالتنسيق مع الو-2

أكثر، لتكون مؤسسة ذات طابع اقتصادي بداًل من الطابع اإلداري، تعمل 

 على خلق الثروة يف هذا اجملال.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، 3881لكتاب، ( علي حسن، املوجز يف علم اآلثار، اهليئة املصرية العامة ل3)

 .33ص
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، _دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة_( حممد مسري حممد زكي، احلماية اجلنائية لآلثار5)

، 5435كلية احلقوق، ط، دار النهضة العربية، _رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة

 .32، 8ص ص،

( عاصم حممد رزق، علم اآلثار بني النظرية والتطبيق، مكتبة مدبولي، د ر ط، 1)

 .35، د س ط، ص3882

 32هــ، املوافق لـ: 3038صفر  54املؤرخ يف  89/40( نص املادة من قانون 0)

 55، 00، عدد 3889م، يتعلق حبماية الرتاث الثقايف، ج ر لسنة 3889يونيو 

 .1م، ص3889يونيو  39هــ، املوافق لـ:3038صفر 

 .89/40من قانون  33( نص املادة 2)

 .89/40من قانون  35( نص املادة 2)

 .89/40من قانون  5، 31/3( نص املادة 9)

 .89/40من قانون  31/1( نص املادة 9)

 .89/40من قانون  30( نص املادة 8)

( خوادجية مسيحة حنان، محاية املمتلكات الثقافية يف ظل قانون الرتاث الثقايف، 34)

حلقوق، ، كلية ا5432، دوان 32مقال منشور، لجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد

 .99جامعة منتوري، قسنطينة، ص

 .89/40من قانون  58( نص املادة 33)

 .89/40من قانون  39/5( نص املادة 35)

 .89/40من قانون  39/0( نص املادة 31)

 .89/40من قانون  2، 39/0( نص املادة 30)

 .89/40من قانون  39/2( نص املادة 32)

 .89/40من قانون  39/9( نص املادة 32)

 .99خوادجية مسيحة، مرجع سابق، ص (39)

 .89/40من قانون  54و  38( نص املادتني 39)

 .89/40من قانون  14( نص املادة 38)

هـ، 3050شعبان  0، مؤرخ يف 41/151من املرسوم التنفيذي  5( نص املادة 54)

، املتضمن لكيفيات إعداد خمطط محاية املواقع األثرية 5441أكتوبر 2املوافق لـ: 

، مؤرخة يف 24، عدد 5441اطق احملمية التابعة هلا واستصالحها. ج ر لسنة واملن

 .31م، ص5441اكتوبر49هـــ، املوافق لـــ 3050شعبان 35

 .41/151من املرسوم التنفيذي  2و  0( نص املادتني 53)
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 48، املؤرخ يف 41/155من املرسوم التنفيذي  30و  31( نص املادتني 55)

، املتضمن ممارسة األعمال الفنية 5441أكتوبر 2لـ:  هــ املوافق3050شعبان

، 24، عدد 5441املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية احملمية. ج ر لسنة 

 .33م، ص5441أكتوبر 49هـــ، املوافق لـ: 3050شعبان 35مؤرخة يف 

 .41/151وما يليها من م ت  34( نص املادة 51)

 .41/151من م ت  32و  30/5( نص املادتني 50)

مؤرخ يف  43/340( من بني القوانني اليت صدرت يف األمر، املرسوم التنفيذي 52)

م، يتضمن تشكيل اللجنة 5443أفريل  51هــ املوافق لـ: 3055حمرم  58

الوطنية واللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها. ج ر لسنة 

 .32، ص52، عدد5443

فرباير  39هــ املوافق لـ:3015ربيع األول  30 مؤرخ يف 33/45( قانون 52)

، 5433م، يتعلق باجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة. ج ر لسنة 5433

 .8، ص31عدد 

، 3892سبتمرب 52لـ: املوافق ، ـه3182رمضان  54، مؤرخ يف 92/29أمر رقم ( 59)

، 99ريدة الرمسية، عدد. اجلاملعدل واملتمم املعدل واملتمم، يتضمن القانون املدني

 .3892لسنة 

م، 3883أفريل  59هــ املوافق لـ: 3033شوال  35مؤرخ يف  83/33( قانون 59)

، 3883حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة. ج ر لسنة 

. وكذا املرسوم 9م، ص3883ماي  9هــ املوافق لـ: 3033شوال  51، 53عدد 

م، 3881يوليو 59هــ املوافق لـ: 3030صفر  9مؤرخ  81/392التنفيذي رقم 

م، الذي 3883أفريل59، املؤرخ يف 38/33حيدد كيفيات تطبيق القانون رقم: 

حيدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العمومية. ج ر لسنة 

 .52، ص23م، عدد 3881

 .89/40من قانون  85و  83( نص املادتني 58)

 يونيو 9هــ، املوافق لــ: 3892صفر  39، مؤرخ يف: 22/322رقم:  أمر( 14)

، 08. اجلريدة الرمسية، عدد املعدل واملتمم ، يتضمن قانون العقوبات3822

 .3822يونيو 33، املوافق لــ: 3192صفر 53بتاريخ: 

ق  124( االختالس نص عليه املشرع اجلزائري ضمن قانون العقوبات، يف املادة 13)

ة، حيث جاء فيها: "كل من اختلس شيئًا غي مملوك له يعد سارقًا، ع ج خاص

إىل  344.444ويعاقب باحلبس من سنة إىل مخس سنوات، وبغرامة من 
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دج..."، وتشدد العقوبة وفقًا للظروف احمليطة بها حتى تصل إىل 244.444

 مكرر وما يليها ق ع ج. 124جناية، طبقًا للمواد 

ة جلرمية املخدرات، فقد أفردها املشرع اجلزائري بقانون ( تبعًا للخطورة الشديد15)

هــ، املوافق 3052ذي القعدة  31مؤرخ يف  40/39خاص، يتمثل يف قانون 

م، يتعلق بالوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية، وقمع 5440ديسمرب 52لـ:

 .1، ص91، عدد 5440االستعمال واالجتار غري املشروعني بها. ج ر لسنة 


