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مدخــــل
تعترب الجزائر من الدول السباقة يف إمضاء اتفاقية الرتاث العاملي الثقايف و الطبيعي ،سنة  1972مام اعترب انطالقة هامة جدا يف مجال حامية
الرتاث الثقايف ثم تلتها خطوة أخرى ال تقل أهمية عن األوىل جاءت تجسيدا لتطبيق هذه االتفاقية وهي إصدار قانون يقيض بحامية الرتاث
الثقايف الوطني وهو قانون  98/04املؤرخ يف  20صفر  1419املوافق ل  15جوان  ،1998و الذي مبوجبه تم إلغاء أحكام األمر رقم  67-281بتاريخ
 20ديسمرب  1976املتعلق بالبحث و الحفظ عىل املواقع و املعامل التاريخية و الطبيعية الذي كان ساري املفعول ملدة  37سنة ،ماعدا املواقع
الطبيعية التي بقيت خاضعة لقانون حامية البيئة.
هدفنا من إنجاز هذا الكتيب مل يكن رسد محتوى القانون وإمنا هو إبراز هيكلته ومحاولة فهم أهم محاوره لذلك مل نذكر جميع املواد املوجودة
يف القانون ولكن فقط سلطنا الضوء عىل أهمها حتى يكون بسيطا ومفهوما و يف متناول الجميع.
قانون  04 /98يحتوي عىل  108مادة مقسمة عىل  09فصول ،حسب املواضيع املختلفة املتناولة فيه .وقد تم إبراز جميع أقسامه وفصوله بطريقة
سهلة وواضحة ،فلقد تم اعتامد بعض الصور و التحاليل املوجزة عىل شكل تخطيطي ملحتوى القانون.
هذه النسخة جاءت باللغة العربية ،وستليها إن شاء الله نسخة باللغة الفرنسية قريبا حتى يكون املوضوع يف متناول جميع القراء و الباحثني يف
مجال الرتاث الثقايف.
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قانون  04 /98المتعلق بحماية
التراث الثقافي
أقسام القانون الرئيسية
يتكون القانون من  9فصول و  108مادة مقسمة إىل ما ييل:
الفصل األول( :من  01إىل  )07أحكم عامة :متعلقة بحامية ،تثمني و املحافظة عىل الرتاث الثقايف و أشكال اقتناء الدولة للممتلكات الثقافية.
الفصل الثاين ( :من  4إىل  )49املمتلكات الثقافية العقارية و حاميتها :مكونات و أنظمة الحامية ،التسجيل يف قامئة الجرد اإلضايف ،التصنيف،
االستحداث يف شكل قطاعات محفوظة ،نزع امللكية من أجل املنفعة العامة ،حق الشفعة.
الفصل الثالث ( :من  50إىل  )66حامية املمتلكات الثقافية املنقولة :املكونات و ألحكام املتعلقة بإجراءات الحامية.
الفصل الرابع ( :من  67إىل  )69املمتلكات الثقافية غري املادية :املكونات و األحكام املتعلقة بإجراءات الحامية.
الفصل الخامس  ( :من 70إىل  )78األبحاث األثرية :املفهوم و طرق التسيري اإلداري لألبحاث.
الفصل السادس ( :من 79إىل  )81أجهزة الحامية :اللجنة الوطنية و الوالئية للممتلكات الثقافية.
الفصل السابع ( :من  82إىل  )90متويل عمليات التدخل يف املمتلكات لثقافية و استصالحها.
الفصل الثامن ( :من  91إىل )105املراقبة و العقوبات.
الفصل التاسع ( :من  106إىل )108األحكام الختامية :إلغاء أحكام األمر رقم  67-281باستثناء املواقع الطبيعية املصنفة وفقا لقانون حامية البيئة.
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أقسام القانون الرئيسية

أحكام عــــامة

الهدف من القانون
يهدف هذا القانون اىل التعريف بالرتاث الثقاىف لألمة ،و سن القواعد العامة لحاميته و املحافظة عليه و تثمينه ،و يضبط رشوط تطبيق ذلك.
(املادة )01

تعريف التراث الثقافي

يعرف قانون الرتاث الثقايف كام ييل
يعد تراثا ثقافيا لألمة ،ىف مفهوم هذا القانون ،جميع املمتلكات الثقافية العقارية ،والعقارات بالتخصيص ،و املنقولة ،املوجودة عىل أرض عقارات
االمالك الوطنية و ىف داخلها ،اململوكة ألشخاص طبيعيني أو معنويني تابعني للقانون الخاص  ،و املوجودة كذلك ىف الطبقات الجوفية للمياه
الداخلية و االقليمية الوطنية املوروثة عن مختلف الحضارات املتعاقدة منذ عرص ما قبل التاريخ اىل يومنا هذا( ....املادة )02
و تعد جزءا من الرتاث الثقاىف لألمة أيضا املمتلكات الثقافية غري املادية الناتجة عن تفاعالت اجتامعية و إبداعات االفراد و الجامعات عرب العصور
والتى ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة اىل يومنا هذا.
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الممتلكات الثقافية

ا -الممتلكات الثقافية العقارية

الممتلكات الثقافية العقارية

المعالم التاريخية

المواقع األثرية

المجموعات
الحضرية
أو الريفية

إعداد مخطط حماية
و استصالح المواقع
األثرية

تستحدث على شكل
قطاعات محفوظة

PPMVSA

إعداد المخططات
الدائمة لحفظ
واستصالح القطاعات
المحفوظة

PPSMVSS
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الممتلكات الثقافية  /ا -الممتلكات الثقافية العقارية

تنقسم املمتلكات الثقافية العقارية إىل ثالثة أقسام و هي:
املعامل التاريخية ،املواقع األثرية و املجموعات الحرضية أو الريفية

 -1المعالم التاريخية

تعرف املعامل التاريخية بأنها أي انشاء هنديس معامري منفرد أو مجموع يقوم شاهدا عىل حضارة
معينة أو عىل تطور هام أو حادثة تاريخية.

و املعامل املعنية بالخصوص هي املنجزات املعامرية الكربى ،و الرسم ،و النقش ،والفن الزخريف ،و الخط
العريب ،و املباين أو املجمعات املعلمية الفخمة ذات الطابع الدينى أو العسكرى أو املدىن أو الزراعى
أو الصناعى ،و هياكل عرص ما قبل التاريخ و املعامل الجنائزية أو املدافن ،و املغارات ,و الكهوف و
اللوحات والرسوم الصخرية ،و النصب التذكارية ،والهياكل أو العنارص املعزولة التى لها صلة باألحداث
الكربى ىف التاريخ الوطنى( .املادة )17
تخضع هذه املعامل إىل مجال رؤية ال يقل عن 200م

 -2المواقع األثرية

تعرف املواقع األثرية بأنها مساحات مبنية أو غري مبنية دومنا وظيفة نشطة و تشهد بأعامل
االنسان أو بتفاعله مع الطبيعة ،مبا ىف ذلك باطن االرايض املتصلة بها ،و لها قيمة من الوجهة
التاريخية أو االثرية أو الدينية أو الفنية أو العلمية او االثنولوجية أو االنرتوبولوجية .و املقصود بها
عىل الخصوص املواقع األثرية مبا فيها املحميات االثرية و الحظائر الثقافية( .املادة )28
تخضع هذه املواقع إىل مخطط حامية املواقع األثرية و املناطق املحمية التابعة لها و استصالحها
(املادة )30

 - 3المجموعات الحضرية أو الريفية:

تقام ىف شكل قطاعات محفوظة املجموعات العقارية الحرضية أو الريفية مثل القصبات و املدن
و القصور و القرى و املجمعات السكنية التقليدية املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها و التى
تكتىس ،بتجانسها و وحدتها املعامرية و الجاملية ،أهمية تاريخية أو معامرية أو فنية أو تقليدية
من شأنها أن تربز حاميتها و اصالحها و اعادة تأهيلها و تثمينها (املادة )41
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الممتلكات الثقافية

ب -الممتلكات الثقافية المنقولة

تشمل املمتلكات الثقافية املنقولة ،عىل وجه الخصوص ما يأىت (املادة : )50
 -1ناتج االستكشافات و االبحاث األثرية ىف الرب و تحت املاء.
 -2االشياء العتيقة مثل االدوات ،و املصنوعات الخزفية ،و الكتابات ،و العمالت ،و االختام ،و الحيل و االلبسة التقليدية و االسلحة ,و بقايا املدافن.
 -3العنارص الناجمة عن تجزئة املعامل التاريخية.
 -4املعدات االنرتوبولوجية و االثنولوجية،
 -5املمتلكات الثقافية املتصلة بالدين و بتاريخ العلوم و التقنيات ،و تاريخ التطور االجتامعى و االقتصادى و السياىس.
 - 6املمتلكات ذات االهمية الفنية مثل :
* اللوحات الزيتية و الرسوم املنجزة كاملة باليد عىل أية دعامة من أية مادة كانت
* الرسومات االصلية و امللصقات و الصور الفوتوغرافية باعتبارها وسيلة لاليداع األصيل
* التجميعات و الرتكيبات الفنية االصلية من جميع املواد مثل منتجات الفن التمثايل و النقش من جميع املواد ،و تحف الفن التطبيقى ىف مواد
مثل الزجاج و الخزف و املعدن و الخشب.....الخ
* املخطوطات و املطبوعات طباعة استهاللية ،و الكتب و الوثائق ،و املنشورات ذات االهمية الخاصة.
* املسكوكات (أوسمة و قطع نقدية) أو الطوابع الربيدية.
* وثائق االرشيف مبا ىف ذلك تسجيالت النصوص ،و الخرائط و غري ذلك من معدات رسم الخرائط ،و الصور الفوتوغرافية ،و االفالم السينامئية ،و
املسجالت السمعية ،و الوثائق التى تقرأ عن طريق اآللة.
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الممتلكات الثقافية

ج -الممتلكات الثقافية الغير مادية

تعرف املمتلكات الثقافية غري املادية بأنها مجموعة معارف ،أو تصورات اجتامعية ،أو معرفة،
أو مهارة ،أو كفاءات أو تقنيات قامئة عىل التقاليد ىف مختلف ميادين الرتاث الثقاىف ،و متثل
الدالالت الحقيقية لالرتباط بالهوية الثقافية ،ويحوزها شخص أو مجموعة اشخاص ،و يتعلق االمر
بامليادين اآلتية عىل الخصوص  :علم املوسيقى العريقة ،و االغاىن التقليدية و الشعبية ،و االناشيد،
و االلحان ،و املرسح ،و فن الرقص و االيقاعات الحركية ،و االحتفاالت الدينية ،و فنون الطبخ ،و
التعابري االدبية الشفوية ،و القصص التاريخية ،و الحكايات ،و الحكم ،و االساطري ،و األلغاز ،و
االمثال ،و االقوال املأثورة و املواعظ ،و االلعاب التقليدية (املادة .)67
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الممتلكات الثقافية
د -أنظمة الحمايـــة

ميكن أن تخضع املمتلكات الثقافية العقارية ،أيا كان وضعها القانوىن،ألحد أنظمة الحامية املذكورة أدناه تبعا لطبيعتها و للصنف الذي تنتمي اليه ( :املادة )08
 التسجيل فى قائمة الجرد االضافي. التصنيف. -االستحداث على شكل « قطاعات محفوظة ».

 - 1التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي

ميكن أن تسجل ىف قامئة الجرد االضاىف املمتلكات الثقافية العقارية التى ،و ان مل تستوجب تصنيفا فوريا ،تكتيس أهمية من وجهة التاريخ أو علم
اآلثار ،أو العلوم ،أو االثنوغرافيا ،أو االنرتوبولوجيا ،أو الفن و الثقافة ،و تستدعى املحافظة عليها .و تشطب املمتلكات الثقافية العقارية املسجلة ىف
قامئة الجرد االضاىف و التى مل تصنف نهائيا من قامئة الجرد املذكورة خالل مهلة عرش ( )10سنوات( .املادة )10

 - 2تصنيف الممتلكات الثقافية المحمية

يعد التصنيف أحد اجراءات الحامية النهائية ،و تعترب املمتلكات الثقافية العقارية املصنفة التى ميلكها خواص قابلة للتنازل.
و تحتفظ هذه املمتلكات الثقافية العقارية املصنفة بنتائج التصنيف أيا كانت الجهة التى تنتقل إليها .و ال ينشأ أي ارتفاق بواسطة اتفاقية عىل أي
ممتلك ثقاىف مصنف دون ترخيص من الوزير املكلف بالثقافة( .املادة )16

 - 3االستحداث على شكل قطاعات محفوظة

تقام ىف شكل قطاعات محفوظة املجموعات العقارية الحرضية أو الريفية مثل القصبات و املدن و القصور و القرى و املجمعات السكنية التقليدية
املتميزة بغلبة املنطقة السكنية فيها و التى تكتىس ،بتجانسها و وحدتها املعامرية و الجاملية ،أهمية تاريخية أو معامرية أو فنية أو تقليدية من
شأنها أن تربز حاميتها و اصالحها و اعادة تأهيلها و تثمينها( .املادة )41
النصوص القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري
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الممتلكات الثقافية

ه -الحمايـــة و تقنــين التدخــــالت

ترخيص األشغال على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية
تخضع كل اشغال الحفظ و الرتميم و التصليح و االضافة و التغيري و التهيئة املراد القيام بها عىل املعامل التاريخية املقرتحة للتصنيف او املصنفة أو
عىل العقارات املوجودة ىف املنطقة املحمية اىل ترخيص مسبق من مصالح الوزارة املكلف بالثقافة
كام تخضع لرتخيص مسبق من مصالح الوزارة املكلفة بالثقافة ،واألشغال املراد القيام بها ىف املناطق املحمية عىل املعلم التاريخى املصنف أو املقرتح
للتصنيف و املتعلق مبا يأىت :
 أشغال املنشآت القاعدية مثل تركيب الشبكات الكهربائية و الهاتفية الهوائية أو الجوفية و أنابيب الغاز و مياه الرشب او قنوات التطهري و كذلكجميع االشغال التى من شأنها أن متثل اعتداء برصيا يلحق رضرا بالجانب املعامري للمعلم املعني - ،انشاء مصانع أو القيام بأشغال كربى عمومية
أو خاصة.
 أشغال قطع االشجار أو غرسها اذا كان من شأنها االرضار باملظهر الخارجى للمعلم املعني( ...املادة)21يحظر وضع الالفتات و اللوحات اإلشهارية أو إلصاقها عىل املعامل التاريخية املصنفة أو املقرتح تصنيفها إال برتخيص من مصالح الوزارة املكلفة
بالثقافة( ....املادة) 22
اذا تطلبت طبيعة االشغال املراد القيام بها عىل معلم تاريخى مصنف او مقرتح تصنيفه ،او عىل عقار يستند اىل معلم تاريخى مصنف أو واقع ىف
منطقته املحمية ،الحصول عىل رخصة بناء أو تجزئة لألرض من اجل البناء ،فان هذه الرخصة ال تسلم إال مبوافقة مسبقة من مصالح الوزارة املكلفة
بالثقافة( .....املادة) 23
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الممتلكات الثقافية  /ه -الحمايـــة و تقنــين التدخــــالت

يحظر تقطيع املعامل التاريخية املصنفة أو املقرتحة للتصنيف و تقسيمها أو تجزئتها إال برتخيص مسبق من الوزير املكلف بالثقافة عقب استشارة
اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية( ......املادة)24
يخضع شغل املعلم الثقاىف أو استعامله اىل التقيد بالرتخيص املسبق الصادر عن الوزير املكلف بالثقافة الذي يحدد الواجبات التى تتالءم مع
متطلبات املحافظة عليه( .....املادة) 25
و يجب عليه أن ميتثل لالرتفاقات املذكورة ىف قرار التصنيف و املتعلقة بشغل العقار أو استعامله ،أو العودة اىل استعامله.
تخضع جميع االشغال ،مهام كان نوعها ،التى تنجز عىل املعامل التاريخية املصنفة أو املقرتحة للتصنيف للمراقبة التقنية ملصالح الوزارة املكلفة
بالثقافة( ......املادة)26
يخضع كل تنظيم لنشاطات ثقافية ىف  /و عىل املمتلكات الثقافية العقارية املقرتحة للتصنيف أو املصنفة أو املسجلة ىف قامئة الجرد االضاىف ،لرتخيص
مسبق من مصالح الوزارة املكلفة بالثقافة.
و يطلب الحصول عىل هذا الرتخيص أيضا لكل تصوير فوتوغرايف أو سيناميئ (املادة) 27
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الممتلكات الثقافية

و -األبحــــــاث األثــــرية

يقصد بالبحث األثرى ىف مفهوم هذا القانون كل تقص يتم القيام به بصورة علمية ىف امليدان ،و تستخدم فيه التكنولوجيات الحديثة بهدف التعرف
عىل املخلفات االثرية مبختلف انواعها و عصورها ،و تحديد مواقعها و هويتها بغية القيام بعملية اعادة انشاء ذات طابع اقتصادى و اجتامعى و
ثقاىف ،و هذا إلمناء معرفة التاريخ مبفهومه االوسع و تطويرها ( ...املادة )70
و ميكن أن تستند اشغال البحث هذه عىل ما يأىت :
 أعامل تنقيب و بحث مطردة ىف مستوى مساحة معينة أو منطقة محددة سواء كانت ذات طبيعة برية أو تحتامئية حفريات أو استقصاءات برية أو تحتامئية ابحاث أثرية عىل املعامل تحف و مجموعات متحفيةالوزير املكلف بالثقافة هو وحده املؤهل ألن يأمر باستكشافات الحفر أو التنقيب و غري ذلك من أمناط االبحاث االثرية املزمع اجراؤها ىف أراض
خاصة أو عمومية أو ىف املياه الداخلية أو االقليمية الوطنية أو ىف املمتلكات الثقافية العقارية املحمية أو عليها أو يرخص بها ىف مفهوم هذا القانون.
يتعني عىل القائم باألبحاث ىف جميع الحاالت التى يجرى فيها البحث االثري أن يضع خطة تسيري مكتشفات املوقع املحفور.
ال يرخص بإجراء عمليات البحث إال لألشخاص املعرتف لهم بصفتهم باحثني و مؤسسات البحث املعرتف بها ىف املستوى الوطنى و الدويل و يجب
عليهم إثبات صفتهم هذه و تجربتهم و كفاءتهم ىف امليدان.
و ينبغى أن تفىض كل عملية بحث أثري مرخص بها اىل نرشة علمية (...املادة )71
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ي -ممارســــة األعمال الفنية

يتوىل املتخصصون املؤهلون ىف كل ميدان من امليادين املعنية االرشاف عىل االعامل الفنية املتضمنة املمتلكات الثقافية العقارية املقرتحة للتصنيف
أو املصنفة أو املسجلة ىف قامئة الجرد االضاىف (...املادة )09
* المرسوم التنفيذي رقم  322-03المتضمن ممارسة األعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات
الثقافية العقارية المحمية:

األعامل الفنية يف مفهوم هذا املرسوم وظيفة شاملة تغطي مهام التصميم و الدراسات و املساعدة و املتابعة ومراقبة إنجاز األشغال مهام تكن
طبيعتها وأهميتها املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية املقرتحة للتصنيف أو املصنفة أو املسجلة يف قامئة الجرد اإلضايف  (...املادة  02من املرسوم
التنفيذي رقم )-322 03
زيادة عىل املخطط الدائم لحفظ القطاعات املحفوظة واستصالحها و مخطط حامية املواقع األثرية و استصالحها و مخطط تهيئة الحظائر الثقافية،
تعترب دراسة كل أشغال الرتميم التي ميكن أن تشتمل عىل عمليات اإلصالح و التعديل و التهيئة وإعادة التهيئة و الدعم،تابعة لألعامل الفنية املتعلقة
باملمتلكات الثقافية العقارية املقرتحة للتصنيف أو املصنفة أو املسجلة يف قامئة الجرد اإلضايف ( .املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم )03-322
يجب عىل املالك الخاص مللك ثقايف عقاري مقرتح للتصنيف أو املصنف أو املسجل يف قامئة الجرد اإلضايف الذي يقرر القيام باألشغال املحددة أعاله،
أن يعرض مرشوعا يعده مكتب دراسات أو مهندس معامري مؤهل بعنوان احكام هذا املرسوم عىل رأي املصالح املكلفة بحامية املعامل و املواقع
املحمية املختصة إقليميا للحصول عىل رخصة.
تسند األعامل الفنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية املقرتحة للتصنيف أو املصنفة أو املسجلة يف قامئة الجرد اإلضايف إىل مهندس معامري
معتمد أو مكتب دراسات وفقا للترشيع املعمول به.
يتعني عىل صاحب العمل أن يوكل تنفيذ العملية موضوع األعامل الفنية ،إىل مهندس معامري رئيس مرشوع يكون متخصصا يف مجال حفظ املعامل
و املواقع املحمية و استصالحها و مؤهال قانونا طبقا ألحكام هذا املرسوم ( .املادة  06من املرسوم التنفيذي رقم )03-322
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أجهزة الحماية

أ -اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية

تنشأ لدى الوزير املكلف بالثقافة لجنة وطنية للممتلكات الثقافية تكلف مبا يأىت :
 إبداء أرائها ىف جميع املسائل املتعلقة بتطبيق هذا القانون و التى يحيلها إليها الوزير املكلف بالثقافة. التداول ىف مقرتحات حامية املمتلكات الثقافية املنقولةو العقارية و كذلك ىف موضوع انشاء قطاعات محفوظة للمجموعات العقارية الحرضية أو الريفية املأهولة ذات االهمية التاريخية أو الفنية( ....املادة ) 79

ب -اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية

تنشأ ىف مستوى كل والية لجنة للممتلكات الثقافية تكلف بدراسة أي طلبات تصنيف ،و إنشاء قطاعات محفوظة ،أو تسجيل ممتلكات ثقافية ىف
قامئة الجرد االضاىف ،و اقرتاحها عىل اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية.
و تبدى رأيها و تتداول ىف طلبات تسجيل ممتلكات ثقافية لها قيمة محلية بالغة بالنسبة اىل الوالية املعنية ىف قامئة الجرد االضاىف( ....املادة ) 80

ج -لجنة اقتناء الممتلكات الثقافية و لجنة نزع ملكية
الممتلكات الثقافية

تنشأ لدى الوزير املكلف بالثقافة لجنة تكلف باقتناء املمتلكات الثقافية املخصصة إلثراء املجموعات الوطنية ،و لجنة تكلف بنزع ملكية
املمتلكات الثقافية( ....املادة ) 81
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المراقبة و العقوبات

• ميكن كل جمعية تأسست قانونا و تنص ىف قانونها االساىس عىل السعي اىل حامية املمتلكات الثقافية أن تنصب نفسها خصام مدعيا بالحق املدىن
فيام يخص مخالفات أحكام هذا القانون ( ....املادة ) 91
• يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون و معاينتها ،فضال عن ضباط الرشطة القضائية و أعوانها ،االشخاص اآلىت بيانهم :
 رجال الفن املؤهلون بصورة خاصة حسب الرشوط املحددة ىف التنظيم املعمول به، املفتشون املكلفون بحامية الرتاث الثقاىف، أعوان الحفظ و التثمني و املراقبة( ....املادة ) 92• يعاقب كل من يعرقل عمل االعوان املكلفني بحامية املمتلكات الثقافية أو يجعلهم ىف وضع يتعذر عليهم فيه أداء مهامهم ،وفقا ألحكام قانون
العقوبات( ....املادة ) 93
• يعاقب بغرامة مالية يرتاوح مبلغها بني  10.000دج و  100.000دج و بالحبس من سنة ( )1اىل ثالث ( )3سنوات ،دون املساس بأي تعويض عن
االرضار ،كل من يرتكب املخالفات االتية :
 إجراء األبحاث األثرية دون ترخيص من الوزير املكلف بالثقافة، عدم الترصيح باملكتشفات الفجائية، عدم الترصيح باألشياء املكتشفة أثناء االبحاث االثرية املرخص بها و عدم تسليمها للدولة• ميكن الوزير املكلف بالثقافة أن يطالب ،فضال عن ذلك ،بإعادة االماكن اىل حالتها االوىل عىل نفقة مرتكب املخالفة وحده .و تضاعف العقوبة
ىف حالة العود ( ...املادة )94
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المراقبة و العقوبات

يعاقب بالحبس من سنتني ( )2اىل خمس ( )5سنوات ،و بغرامة مالية من  100.000دج اىل  200.000دج أو باحدى العقوبتني فقط ،دون املساس
بأي تعويضات عن االرضار و مصادرات ،عن املخالفات االتية :
 بيع أو إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب ،مكتشفة بالصدفة أو أثناء القيام بأبحاث أثرية مرخص بها، بيع أو اخفاء أشياء متأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر، بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة ىف قامئة الجرد االضاىف و كذلك املمتلكات الثقافية املتأتية من تقطيعها أو تجزئتها، بيع أو إخفاء عنارص معامرية متأتية من تقطيع ممتلك ثقاىف عقارى أو عقارى بالتخصيص أو تجزئته (املادة ) 95يعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد املمتلكات الثقافية املنقولة أو العقارية املقرتحة للتصنيف او املصنفة أو املسجلة ىف قامئة الجرد االضاىف،
دون املساس بأي تعويض عن الرضر ،بالحبس مدة سنتني ( )2اىل خمس ( )5سنوات ،و بغرامة مالية من  20.000دج اىل  200.000دج.
و تطبق العقوبة نفسها عىل كل من يتلف أو يدمر او يشوه عمدا أشياء مكتشفة اثناء ابحاث أثرية (املادة ) 96
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يعاقب كل من يبارش القيام بأعامل إصالح ملمتلكات ثقافية عقارية مقرتحة للتصنيف أو مصنفة و للعقارات املشمولة ىف املنطقة املحمية ،أو إعادة
تأهليها ،أو ترميمها أو اضافة اليها أو استصالحها أو اعادة تشكيلها أو هدمها ،مبا يخالف االجراءات املنصوص عليها ىف هذا القانون ،بغرامة مالية
من  2.000دج اىل  10.000دج دون املساس بالتعويضات عن االرضار.
تطبق العقوبة نفسها عىل كل من يبارش أشغاال مامثلة ىف عقارات مصنفة أو غري مصنفة و مشمولة تقع ىف محيط قطاعات محفوظة (املادة ) 99
عاقب عىل كل مخالفة ألحكام هذا القانون تتعلق باإلشهار ،و تنظيم حفالت ،و أخد صور و مشاهد فوتوغرافية و سينامئية ،أو تتعلق بأشغال
منشآت قاعدية ،و اقامة مصانع أو اشغال كربى عمومية أو خاصة ،أو تشجري أو قطع اشجار بغرامة مالية من  2.000دج اىل  10.000دج(املادة ) 100
يتعرض كل من يصدر بصورة غري قانونية ممتلكا ثقافيا منقوال مصنفا أو غري مصنف ،مسجال أو غري مسجل ىف قامئة الجرد االضاىف لغرامة مالية من
 200.000دج اىل  500.000دج ،و بالحبس من ثالث ( )3سنوات اىل خمس ( )5سنوات .و ىف حالة العود تضاعف العقوبة
و يتعرض للعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غري قانونية ممتلكا ثقافيا منقوال يعرتف بقيمة التاريخية أو الفنية أو االثرية ىف بلده االصيل (املادة ) 102
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المادة 30

المادة 45

مرسوم تنفيذي رقم  323-03يتضمن كيفيات إعداد مخطط

مرسوم تنفيذي رقم  324-03يتضمن كيفيات إعداد املخطط

حامية املواقع األثرية و املناطق املحمية التابعة لها واستصالحها

الدائم لحفظ واستصالح القطاعات املحفوظة
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النصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون 04/98

المادة 07

مرسوم تنفيذي رقم  311-03يحدد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية املحمية

المادة 03

المادة 06

المادة 05

قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف
قرار مؤرخ يف  13/04/2005يحدد
شكل القامئة العامة للممتلكات
الثقافية املحمية ومحتواها

 2006 /07/02يحدد كيفيات إعداد
جرد املمتلكات الثقافية املنقولة
املحمية املتواجدة عىل مستوى
املمثليات الديبلوماسية والقنصلية

قرار مؤرخ يف  09/05/2005يحدد
شكل سجل الجرد العام للممتلكات
الثقافية املحمية ومحتواه

الجزائرية بالخارج
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المادة 09

مرسوم تنفيذي رقم  322-03يتضمن مامرسة األعامل الفنية املتعلقة باملمتلكات الثقافية العقارية املحمية

المادة 07

المادة 09

المادة 12

المادة 13

المادة 11

قرار مؤرخ يف 31/05/2005
يحدد محتويات مهام
األعامل الفنية املتضمنة
ترميم املمتلكات الثقافية
العقارية املحمية

قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف
 29/05/2005يحدد محتوى
دفرت الرشوط النموذجي
املنظم لتعهدات مامرسة
األعامل الفنية املتعلقة
باملمتلكات الثقافية العقارية
املحمية

قرار مؤرخ يف 13/04/2005
يحدد األحكام الخاصة بتنفيذ
مامرسة األعامل الفنية عىل
املمتلكات الثقافية العقارية
املحمية

قرار مؤرخ يف 13/04/2005
يحدد تشكيلة اللجنة
القطاعية لتأهيل املهندس
املعامري املتخصص يف املعامل
و املواقع املحمية وسريها

قرار وزاري مشرتك مؤرخ
 05/11/2007يحدد كيفيات
حساب مبلغ أجر مامرسة
األعامل الفنية املتعلقة
باملمتلكات الثقافية العقارية
املحمية
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المادة 69

مرسوم تنفيذي رقم  325-03يحدد كيفيات تخزين املمتلكات الثقافية غري املادية يف البنك الوطني للمعطيات

المادة 03

قرار مؤرخ يف  13/04/2005يحدد
كيفيات جمع معطيات املمتلكات
الثقافية غري املادية و توصيلها
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المادة 08

المادة 05

قرار مؤرخ يف  13/04/2005يحدد
كيفيات تنظيم األرصدة الوثائقية
الخاصة باملمتلكات الثقافية غري
املادية و سريها

قرار مؤرخ يف  13/04/2005يحدد
رشوط منح صفة حائز املمتلكات
الثقافية غري املادية
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المادة 81

المادة 80

المادة 79

قرار مؤرخ يف  05/03/2002يتضمن إنشاء اللجنة املكلفة باقتناء املمتلكات

مرسوم تنفيذي رقم  104-01يتضمن تشكيل اللجنة الوطنية و اللجنة الوالئية

الثقافية

للمتلكات الثقافية وتنظيمها وعملها

المادة 90

المادة 27

مرسوم تنفيذي رقم  490-05يحدد كيفيات مامرسة حق إعادة إدماج املستأجر
يف املمتلكات الثقافية العقارية املحمية و املرممة ذات اإلستعامل التجاري و

مرسوم تنفيذي رقم  297-03يحدد رشوط تنظيم املهرجانات الثقافية وكيفياته

الحريف و املهني املشمولة يف قطاع محفوظ

النصوص القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري
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تواريخ مهمة
 تعترب الجزائر من السباقات يف إمضاء اتفاقية الرتاث العاملي الثقايف و الطبيعي منذ سنة 1972 اتفاقية متعلقة بالتدابري املتخذة ملنع استرياد و تصدير و تحويل األمالك الغري قانونية للممتلكات الثقافية سنة 1970 الجزائر تعترب أول دولة متيض عىل االتفاقية الدولية للرتاث الثقافية الغري مادي سنة 2003يف سبتمرب  2009أمضت الجزائر عىل
 1الربوتوكول الثاين لسنة  1999التفاقية الهاي لسنة 1954املتعلقة بحامية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. 2اتفاقية اليونسكو املتعلقة بحامية الرتاث الثقايف التحت مايئ سنة 2001 3اتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون الخاص «  » UNIDROIبشأن املمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصدرة بطرق غري مرشوعة لسنة .1995 -اتفاقية حول حامية و ترقية تنوع أشكال التعبري الثقايف لسنة 2005

26

النصوص القانونية المتعلقة بالتراث الثقافي الجزائري

المحتوى
قانون  04 /98المتعلق بحماية التراث الثقافي

05

أحكام عــــامة

06

الممتلكات الثقافية

07

ا  -الممتلكات الثقافية العقارية
ب  -الممتلكات الثقافية المنقولة
ج  -الممتلكات الثقافية الغير مادية
د  -أنظمة الحمايـــة
ه  -الحمايـــة و تقنــين التدخــــالت
و  -األبحــــــاث األثــــرية
ي  -ممارســــة األعمال الفنية

07
09
10
11
12
14
15

أجهزة الحماية

16

المراقبة و العقوبات

17

النصوص التطبيقية المنبثقة عن قانون 04/98
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إنجاز:
بالحاج حمو عبد الله

مهندس معامري ،ديوان حامية وادي مزاب و ترقيته

المراجع:

 الجريدة الرسمية الجزائرية -الرتاث الثقايف الجزائري ،لعبد الحميد مرسيل.

إشراف:
بابانجار يونس

مدير ديوان حامية وادي مزاب و ترقيته

ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﺏ ﻭ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ
ﻋﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﺳﻨﺔ  1970ﺗﺤﺖ ﺇﺳﻢ "ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ
ﻟﻮﺍﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﺏ" ،ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ  1992ﺇﻟﻰ "ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﺏ ﻭﺗﺮﻗﻴﺘﻪ"
ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻭﺻﺎﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﺗﺤﺴﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ،ﺛﻢ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ .
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ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
213 29 88 44 54 :
ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ 213 29 88 25 48 :
ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ opvm@m-culture.gov.dz

www.opvm.dz

