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 الثقافية في القانون الدولي و الداخلي للممتلكات المفاهيمي اإلطارالمحور األول:

 مقدمة:

اث.ّوّنّحضاراتّوّأحدرّالتراثّالثقافيّعنّأصالةّوّعراقةّالدولة،ّوّيرويّتاريخهاّوّماّتعاقبّعنهاّميعبّ 
ّاإلرثّالحضارّيّعليه ّهذا ّإحصاء ّو ّتحديد ّعلى ّجاهدة ّالعالم ّتسعىّدول ّللزيادّ، ّقابال ّالذيّيبقى ّاألخير ةّهذا

ّ.باالكتشافّوّالبحثّوّالتنقيب..

ّالجغرافيّالمتّ ّوّبالنظرّإلىّموقعها ّالعالم، ّمنّهذا ّباعتبارّالجزائرّجزءا ّأنهراميّاألطراف، ّكانتوّبما ّا
نّسسّألنّتكّومحلّأطماعّالعديدّمنّالدولةّمنذّقرونّخلتّبدليلّماّتعاقبّعليهاّمنّفتوحاتّوّحضارات.فإنّذلكّأ

لرسومّتلكّاّوّمنّأهمّالشواهدّعلىّذلكّنذكرّاآلثارّالثقافيةّمنّمواقعّتاريخية،ّوثقافةّوحضارة.غنيةبمنّبينّالدولّال
بازة،ّيواليةّتبوّمخلفاتّالرومانيينّبمدينةّشرشالّبواليةّإليزي،ّّفيّأقصىّالصحراءّبالتاسليّالتيّخلفهاّاإلنسانّالقديم

ّوواديّميزاوّقلعةّبنيّحمادّ ّمنظمةّاليونسكوّضمنّقائمةّّببالمسيلة، ّالمعالمّالتيّصنفتها لتراثّابغرداية...ّهذه
ّثقافيّالعالمي.لا

ّإلىّأخرّى ّمنّمنطقة ّبذلكضفّإلىّذلكّالتراثّالثقافيّالالماديّالذيّيتنوعّفيّالجزائرّأيضا ّوّنقصد ،ّ
ّخ.مجملّالعاداتّوّالتقاليدّالتيّتمتدّجذورهاّإلىّأعماقّالتاري

ّأوّ ّوّمرتبطّبأحداثّتاريخية، ّيتضحّأنّالتراثّالثقافيّالجزائريّمتنوع، وّّ...دينيةمنّخاللّماسبقّذكره
لّالهياكّتوسيعّدائرةّمكوناتهّمنّخاللّتسخيرّاالستقاللّإلىّالحفاظّعليهّوّسعتّمنذّبينّالبلدانّالتيّمنّالجزائرّ

ّنيةّالالزمةّلذلك.الماديةّوّكذاّالوسائلّالقانّوّاإلمكانياتوّاللجانّوّ



  

ائري من الجز  اآلليات القانونية المستحدثة من قبل المشرع عن من خالل هذه الورقة البحثية سنحاول البحث
 أجل تحديد هذه الممتلكات و مدى فاعليتها في توسيع دائرة الممتلكات الثقافية.

دّمفهومّ،ّأماّاألولّفيتعلقّبتحديرئيسيينّجزأينقسمناّهذهّالدراسةّإلىّّمنّأجلّاإلجابةّعلىّهذهّاإلشكالية
ّيتعلقّبالطرقّالمعتمدةّفيّاقتناءّالممتلكاتّالثقافية.ّّالممتلكاتّالثقافية،ّوّالثاني

 المبحث األول:

 مفهوم الممتلكات الثقافية

ّالمبحثّتعريفّالممتلكاتّالثقافية  ّ) مطلب أول(، نتناولفيّهذا ّتتضحّلناوّبتحديد ّالممتلكات، ) أنواعهاّتعريفّهذه
 مطلب ثاني(

 التعريف بالممتلكات الثقافية: المطلب األول:

لذيّجتمعّاذاكرةّالحيةّللفردّوّالملهوّكلّماّيعبرّعنّالعاداتّوّالتقاليدّللمجتمع،ّفهوّاّإنّالتراثّالثقافي
ّال ّمن ّلحضارة ّانتمائه ّو ّهويته ّعن ّاليعبر ّمن ّالعديد ّتطلقّعليه ّالمّوحضاراتّو ّالتراثّالثقافي، روثّتسمياتمنها

ّد.ّّالثقافي،ّالسلعّالثقافية....ّغيرهاّأنهاّتصبّكلهاّفيّمعنىّواح

ّالمطلبّالتعريفّالقانونيّللممتلكاتّالثقافيةّفيّّّّّ ،ّكماّ)فرع أول(1954اتفاقيةّالهايّلسنةّوّسنتناولّفيّهذا
 ) فرع ثان(ظلّالتشريعّالجزائرّينتناولّتعريفهاّفيّ

 :1954في ظل اتفاقية الهاي الممتلكات الثقافيةتعريف  الفرع األول:

بموجبّهذهّاالتفاقيةّّالممتلكاتّالثقافيةيقصدّبنه:"ّأعلى41951ّّعرفتهّالمادةّاألولىّمنّاتفاقيةّالهايّلسنةّ
ّأصلهاّوّمالكهاّماّيأتي:مهماّكانّ

ّالثابتةلالمنقّوّلممتلكاتا-أ ّأو ّاّة ّالشعوب ّلتراث ّالكبرى ّاألهمية ّالفلذات ّالمعماريةأو ّكالمباني ّمنهاثقافي أوّّنية
وّنيةفيةّأوّالتاريخية،ّالدينيّمنهاّوّالدنيويّوّاألماكنّاألثريةّوّمجموعاتّالمبانيّالتيّتكتسبّبتجمعهاّقيمةّتاريخ

ّالمخطوطات....ّالتحفّالفنيةّو

ّحمايةّوّعرضّالممتلكاتّالثقافيةّالمبينةّفيّالفقرة)أ(،ّكالمتاحفّوصفةّرئيسيةّوّفعليةّلالمبانيّالمخصصةّبّ-ب
ّدورّالكتب،ّالكبرىّوّمخازنّالمحفوظات....

                                                           
ّ.1954ماي14ّّاتفاقيةّالهايّلحمايةّالممتلكاتّالثقافيةّفيّالنزاعّالمسلح،ّ-1



  

اسمّ"ّّتيّيطلقّعليهامراكزّالتيّتحتويّعلىّمجوعةّكبيرةّمنّالممتلكاتّالثقافيةّالمبينةّفيّالفقرة)أ(ّو)ب(ّوّاللاّ-ج
ّمراكزّاألبنيةّالتذكارية".

 في ظل القانون الجزائري:يف الممتلكات الثقافية تعر الفرع الثاني:

ثقافيا،ّلألمةّفيّمفهومّهذاّيعدّتراثاّعلىّأنه:"2ّالمتعلقّبالتراثّالثقافي98/04ّمنّالقانون02ّّعرفتهّالمادةّ
ّعلىّأرضّعقاراتّاألمالكّ ّالموجودة ّالمنقولة ّالعقاراتّبالتخصيصّو ّالعقاريةو ّالممتلكاتّالثقافية ّجميع القانون،
الوطنيةّوّفيّداخلهاّالمملوكةّألشخاصّطبيعيينّأوّمعنويينّالتابعينّللقانونّالخاصّوّالموجودةّكذلكّفيّالطبقاتّ
ّالموروثةّعنّمختلفّالحضاراتّالمتعاقبةّمنذّعصرّماقبلّالتاريخّإلىّ ّالوطنية ّالداخليةّوّاإلقليمية ّللمياه الجوفية

ّا.يومناّهذ

ديةّالناتجةّعنّتفاعالتّاجتماعيةّوّابداعاتّامةّأيضاّالممتلكاتّالثقافيةّغيرّالموّتعدّجزءاّمنّالتراثّالثقافيّلألّ
ّ.رّالعصورّوّالتيّالّتزالّتعربّعنّنفسهاّمنذّاألزمنةّالغابرةّإلىّيومناّهذا"باألفرادّوّالجماعاتّع

ّمعّامنّخاللّالتعريفينّالقانونينّالسالفيّالذكرّيتضحّبأنّالمشرعّالجزائريّقدّجاءّتعريفهّ ّلتعريفمتوافقا
يّأضافّلجزائّرفيماّيخصّالممتلكاتّالثقافيةّالماديةّوّالمتمثلةّفيّالعقاراتّوّالمنقوالت،ّغيرّأنّالمشرعّاّالدوليّلها

ّفيّتعريفهّالصنفّالثانيّمنّالممتلكاتّالثقافيةّأالّوهيّالتراثّالثقافيّالالمادي.

 :ةالثقافي ممتلكاتأقسام الالمطلب الثاني: 

ةّغيرّوممتلكاتّثقافيّماديةالسالفةّالذكرّيتبينّأنّالممتلكاتّالثقافيةّتصنفّإلى02ّّنصّالمادةّّمنّخالل
) فرع ةّمنقولوّال) فرع أول(ماديةّوّسنركزّفيّهذاّالمطلبّعلىّالممتلكاتّالثقافيةّالماديةوّالتيّتنقسمّإلىّالعقارية

ّ.ثاني(

ّالعقارية: الممتلكات الثقافية: الفرع األول

ّصنفينّمنّالعقاراتّوهي:98/04ّالمادةّالثانيةّمنّالقانونّتضمنتّ

ّللنقلّمنّمكانّ:ات بطبيعتهاالعقار  أوال: ّسواءّكانتّأراضيّأوّمبانيّ،ّغيرّالقابلة وّهيّتلكّالممتلكاتّالثقافيةّ
 .3آلخرّدونّتلف

                                                           
ّ.03،ّص17/06/1998،ّمؤرخّفي44ّيتعلقّبالتراثّالثقافي،ّجّرّعدد15/06/1998ّمؤرخّفي98/04ّّقانونّرقمّّ-2
3-ّّ ّأنظر 683ّّالمادة ّاألمر 75/58ّّمن ّفي 26/09/1975ّّالمؤرخ ّعدد ّر ّج ،ّ ّالمدني، ّالقانون ّفي78ّالمتضمن ّمؤرخ ،

ّ،ّمعدلّوّمتمم.990،ّص30/09/1975ّ



  

ّالممتلكاتّالثقافيةهناكّنوعّآخرّمنّبالتخصيص: اتالعقار ثانيا: العقارّّوهو98/04ّمنّالقانون02ّّتضمنتهّالمادة
ّ نهّيرصدّلخدمةّعقارّفيأخذّحكمهّفيّالمآلّوقدّتضمنتّالمادةّأمنقولّبطبيعتهّغيرّّهوّاألخيربالتخصيصّهذا

ّ.منّالقانونّالمدنيّهذاّالصنف683ّ

صدورّالقانونّالمدنيّّلذكرّحتىّقبلةّالعقاريةّعرفتّالمفهومّالسالفّاتجدرّالشارةّإلىّأنّالممتلكاتّالثقافي
4ّثارّالتاريخيةّالطبيعيةالمتعلقّبالحفرياتّوّحمايةّاألماكنّوّاآل67/261ّاألمرّوّهذاّبموجبّ

لعقاريةّاتلكاتّ،ّجديرّبناّأنّننوهّبأنّهذهّالممالعقاريةّبعدّأنّبيناّالتأصيلّالقانونيّلصنفّالممتلكاتّالثقافية
ّمنّوتتمثلّفي:08ّإذاّكانتّضمنّالتراثّالثقافيّفقدّخصهاّهذاّالقانونّبتصنيفّخاصّتضمنتهّالمادةّ

منفردّأوّمجموعّيقومّشاهداّعلىّّهندسيّمعمارّيّإنشاءفهيّعبارةّعنّّمنه17ّأنظرّالمادةّالمعالم التاريخية:  -1
ّت ّأو ّمعينة ّهيحضارة ّالمعية ّالمعالم ّبأن ّمنّنفسّالمادة ّالثانية ّوتضيفّالفقرة ّتاريخية. ّحادثة ّأو ّعام تلكّّطور

يةّوّالدينّالمنجزاتّلمعماريةّالكبرىّوّالنقشّوّالفنّالزخرفيّوّالخطّالعربي....وكذاّالمبانيّأوّالمجمعاتّالمعلمية
ّالمدنيةّوّالعسكريةّوغيرها

رّمبنيةّدونّنشاطّوظيفي،ّوتعتبرّمنّنفسّالقانونّفهيّمساحاتّمبنيةّأوّغي28ّعرفتهاّالمادةّالمواقع األثرية:  -2
يةّأوّشاهداّعلىّأعمالّاالنسانّأوّعلىّتفاعلهّمعّالطبيعةّبماّفيّذلكّباطنّاألرضّالمتصلةّبهاوّلهاّقيمةّتاريخ

ّوأضافّنصّالم ّدينية... ّأو ّبااأثرية ّلدة ّالخصوصّالمحميات ّعلى ّتتضمن ّأنها ّعلى ّالحضائرّتأكيد ّو األثرية
ّالثقافية.

تعرفّأيضاّّبالقطاعات98/04ّّّّلقانوّنامن42ّّو41ّّّتينالمادأحكامحسبّالمجموعات الحضرية أو الريفية: -3
ّنّكماّالمحفوظةّمثلّالقصباتّوّالمدنّوّالقرىّوّالقصورّوّالمجمعاتّالسكنيةّالتقليديةّالمتميزةّبطابعهاّالسكني

اّوّوّإصالحهّليديةّمنّشأنهاّأنّتبررّحمايتهامعماريةّأوّتقّأويّذوّأهمةّتاريخيةّتتميزّبتجانسّمعماريّوّجمال
 إعادةّتأهيلهاّوتثمينها.

 : الممتلكات الثقافية المنقولة:الفرع الثاني

فّيفّيستشدونّتلف،ّّوّهذاّالتعّرّآلخرمنّمكانّّهافهوّكلّماّيمكنّنقلّةلمنقولللممتلكاتّالثقافيةّّاّبالنسبة
ّ،.75/58ّاألمرمن683ّّبمفهومّالمخالفةّلنصّالمادةّ

                                                           
،ّص07ّّ،ّيتعلقّبالحفرياتّوّحمايةّاألماكنّوّاآلثارّالتاريخيةّالطبيعيةّ،ّجّرّعدد20/12/1967ّمؤرخّفي67/281ّّأمرّرقمّ-4

ان(ّدراسةّيةّتلمسانظرّبوزارّحبيبة،ّواقعّوآفاقّالحمايةّالقانونيةّالقانونيةّللتراثّالماديّاألثريّفيّالجزائر،ّ)ّوالوللتفصيلّأكثر20ّّ
12ّ،ّص2007/2008ّبّوّالعلومّاإلنسانيةّوّالعلومّاالجتماعيةّ،ّجامعةّأبوّبكرّبلقايد،ّتلمسان،ّ،ّكليةّاآلدا-يةّدراسةّقانونّ-حالة



  

ّ ّالمادة ّوضحت ّفقد ّلممتلكات ّهذه ّلمشتمالت ّبالنسبة 50ّّأما ّالقانون ّمن98/04ّّمن ّيعد ّحيث ذلك،
ّ:ماّيليّالممتلكاتّالثقافيةّالمنقولة

ّاالستكشافاتّوّاألبحاثّاألثريةّفيّالبرّوتحتّالماء.ّ*ّمحصالتّوّناتج

ّالت وّّقليدية*ّاألشياءّالعتيقةّكاألدواتّوّالمصنوعاتّالخزفيةّوّالكتاباتّوّالعمالتّوّاألختاموّالحليّوّاأللبسة
ّاألسلحةّوّبقاياّالمدافن

ّتاريخيةل*ّالعناصرّالناتجةّعنّتجزئةّالمعالمّا

ّاالثنولوجية*ّالمعداتّاالنثربولوجيةّوّ

ّ*ّالممتلكاتّالثقافيةّالمتصلةّبالدينّ.....

 المبحث الثاني:

 الممتلكات الثقافية طرق اقتناء

معالمّعّهذهّالهويةّثقافيةّبمختلفّأبعادهاّالدينيةّوّالتاريخيةّوّالفنيةّ،ّالبدّلهاّمنّتجميماّةّلحتىّتكونّلدّو
ّ ّضمن ّووضعها ّالنصب ّيّإطارو ّو ّدقيقا ّتحديدا ّيحددها ّلهاّّؤقانوني ّتضمن ّالتي ّالهيئات ّبمختلف طرها

ّ ّمن ّلجملة ّاهتدت ّالدولة ّالحماية،والجزائركغيرهامن ّحيث ،ّ ّذلك ّلتحقيق ّآليتياآلليات ّاألخيرة ّهذه ّحصر نّيمكن
ّ ّتم ّلو ّللعقارحتىّو ّمالكا ّالمالكّيبقى ّذلكّأن ّالملكية ّطبيعة ّمن ّتغير ّفاألولىّال ّالمّإدراجهمهمتين، لكاتّتممن

مّةّتضلحيثّأنّالدّوّالقتناءّالممتلكّالثقافي،ّ(،ّأماّاآلليةّالثانيةّفيمكنّالقولّبأنهاّطريقّاستثنائي) مطلب أولالثقافية
 ) مطلب ثاني(هذاّاألخيرّإلىّملكيتها

 : 98/04من القانون  08اآلليات المحددة بموجب المادة المطلب األول: 

 .)فرع ثاني(وّالتصنيفّّ)فرع أول(هذهّاآللياتّفيّكلّمنّالتسجيلّفيّقائمةّالجردّاإلضافيّّتتمثل

 في قائمة الجرد اإلضافي: األول:التسجيل الفرع

جردّئمةّالنتناولّفيماّيأتيّإجراءاتّالتسجيل،ّوالقيودّالتيّيمكنّأنّتردّعلىّالممتلكّالثقافيّالمسجلّضمنّقا
 اإلضافي



  

ونّفيّفإنّالتسجيلّيك08/04ّالقانونّّنم10ّحسبّنصّالمادةّالتسجيل في قائمة الجرد اإلضافي:أوال: إجراءات 
لومّأوّالعّأوّآلثارالجمعّالممتلكاتّالثقافيةّالعقاريةّالتيّتكتسيّأهميةّمنّوجهةّالتاريخّأوّعلمّّاإلضافيقائمةّالجردّ

 لحمايةالفنّأوّالثقافةّوّتقتضيّاّأواالنتوغرافياّأوّاالنتروبولوجيا

فيّّوالواليّّهوّالوزيرّالمكلفّبالثقافةّأواإلضافيّردّجبالنسبةّللشخصّالمؤهلّقانوناّبعمليةّالتسجيلّفيّقائمةّالّأما
كنّرعّعهدّلهذينّالشخصينّبهذاّاالختصاصّمعتمداّعلىّمعيارّأهميةّالممتلكّالثقافيّلشيالحظّأنّالمّالشأنهذاّ

ّدونّبيانّأوّتفصيل.

يماّفتفصيلّّالوالئيةّلكنّدونّبيانّأوّأورّأوّالواليّحسبّالحالةّبضرورةّاستشارةّاللجةّالوطنيةّكماّألزمّالوزيّّّّّ
ّإذاّكانّهذاّالرأيّملزماّأوّغيرّملزم.

ّولعقارّاينشرّقرارّالتسجيلّالصادرّعنّالواليّفيّالجريدةّالرسميةّ،ّكماّتنشرّنسخةّمنهّفيّمقرّالبلديةّيوجدّبهاّ
ّكماّيتمّتبليغّهذاّالقرارّللمالك.ّيكونّذلكّلمدةّشهرينّ،

يبلغّّولعقارّأماّإذاّكانّقرارّالتسجيلّصادراّعنّالوزيرّفإنهّينشرّبالمحافظةّالعقاريةّالتيّيقعّفيّدائرةّاختصاصهاّا
 إلىّالواليّالمختص.

تسجيلّلوتكونّمبادرةّالتسجيلّمنّطرفّالوزيرّأوّأيّشخصّيرىّمصلحةّفيّذلك،ّوّيجبّأنّيتضمنّقرارّاّّّّ
ّ.5ماّيلي:

ّ*ّاألهميةّالتيّتبرزّتسجيله،

ّ*ّنطاقّالتسجيلّالمقررّالكليّأوّالجزئي،

ّ*ّالطبيعةّالقانونيةّللممتلكّأوّأصحابّالتخصيصّأوّأيّشاغلّشرعيّآخر،

ّ*ّاالرتفاقاتّوّااللتزامات.

التسجيلّدّىّأنهّبعتجدرّاإلشارةّإلثانيا: القيود الواردة على الممتلك الثقافي المسجل ضمن قائمة الجرد اإلضافي: 
ّاالنت ّللمالكحق ّتخول ّالملكية ّأن ّمن ّبالرغم ّأنه ّحيث ّالمسجل، ّالثقافي ّالممتلك ّعلى ّترد ّقيودا ّالمشرع فاعّأوجب

 بعنصريهّاالستعمالّوّاالستغاللّوّحقّالتصرف،ّإالّأنهّفيّهذهّالحالةّالّيمكنهّأنّيجريّأيّتعديلّ

                                                           
،2016ّ،ّجوان15ّحمايةّالممتلكاتّاألثريةّفيّظلّقانونّالتراثّالثقافي،ّمجلةّالسياسةّوّالقانون،ّالعددّّخوادجيةّسميحةّحنان،ّ-5

77ّقسنطينة،ّصّ



  

الذيّيكونّخاللّأجلّشهرينّمنّتاريخّحسبّالحالةّّيرخيصّمنّالوزيرّأوّالوالتماديّأوّقانونيّدونّاستصدارّ
ّ.مّهذاّالقانوّن18ّإلى16ّّموادّمنّوزيرّيتمّالتصنيفّحسبّمقتضياتّاللإيداعّالطلب.ّوّفيّحالةّاعتراضّا

اصّيفّالخالتصنّهوّعمليةّمكملةّلعمليةّالتسجيلّالتيّسبقّوّأنّبيناها،ّكماّأنهّيتميزّعنالتصنيف:: الفرع الثاني
 :فيماّيأتيّ.وسنتناولّذلكّتترتبّعليهّآثارّوّإذاّتمّالقيامّبهّ،ّولهّإجراءاته،باألمالكّالوطنيةّالعمومية

ّبينّهذينّاإلجرائين،ّحيثّأنّالممتلكاتّّالتصنيف و التسجيل في قائمة الجرد اإلضافي:أوال:  توجدّعالقةّوطيدة
 .6فيّيمكنّأنّتشطبّإذاّلمّتصنفّنهائياّخاللّعشرةّأيامالثقافيةّّالمسجلةّفيّقائمةّالجردّاالضا

إنّهذينّالتصنيفينّمختلفينّّّ:90/307وارد في القانون لو التصنيف ا 98/04القانون  يوارد فلالتصنيف اثانيا:
المتعلق90/30ّّمنّالقانون32ّّتماماّمنّحيثّالنظامّلقانونيّلذيّيحكمهما،ّحيثّأنهّوّبالرجوعّإلىّنصّالمادةّ

ّلقانونّعباألمالكّالوطنية،ّنجدهاّتنصّعلىّأنه:"ّالّيترتبّعنّقراراتّالتصنيفّاإلداريةّذاتها...خضّو ألمالكّاها
إلداريةّقراراتّالتصنيفّا31ّفيّهذاّالنوعّمنّاألعمالّالخارجةّعنّمضمونّأحكامّالمادةّوتدخلّةّالوطنيةّالعمومي

ّالصادرةّخصوصاّفيماّيأتي:

خيةّذاتّألمالكّوّاألشياءّالمنقولةّوّالعقاريةّوّاألماكنّوّالحفرياتّوّالتنقيبّوّالصبّالتذكاريةّوّالمواقعّالتارياّ-
ّأوّعلمّاآلثار".ّاألهميةّالوطنيةّفيّمجالّالتاريخّوّالفن

ّالملكي ّألحكام ّفالتصنيفّوفقا ّالملكية، ّحيثّطبيعة ّمن ّبينهما ّفرق ّهنالك ّفإن ّذلك ّإلى ّإضافة ّأنه ةّكما
ّالتص ّبينما ّعليها، ّألمالكّالوطنية ّيضفيّصفة ّالعمومية ّفيّأصنالوطنية ّالّيغير ّالممتلكاتّالثقافية لّيفّضمن

يفّيتمّلتصن98/04ّمنّالقانون29ّّو17ّّحسبّنصّالمادتينّيتمّالتصنيفّّ:ثالثا إجراءات التصنيف   الملكية.
دةّيّالجرياللجنةّالوطنيةّللممتلكاتّالثقافية،ّوّينشرّقرارّالتصنيفّفمنّطرفّالوزيرّالمكلفّبالثقافةّبعدّاستشارةّ

عقاريةّفظةّالاّينشرّفيّالمحاكمّواقعّفيّدائرةّاختصاصهّالعقارّالثقافيّالمصنف،الرسميةّوّيبلغهّالوزيرّإلىّالواليّال
ّالمعنية

جملةّمنّاآلثارّتشكلّحقوقاّوّالتزاماتّتقعّعىّعاتقّالمالكّللعقارّالثقافيّنذكرّّيترتبّعلىّالتصنيفّآثاره: رابعا:
8ّمايلي:منهاّ

                                                           
ّالمتعلقّبالتراثّالثقافيّالسالفّالذكر08/04ّمنّالقانون10ّّانظرّالمادةّّ-6
1661ّص02/12/1990ّّ،ّمؤرخّفي52ّددّيتضمنّقانونّاألمالكّالوطنية،ّجّرّع01/12/1990ّمؤرخّفي90/30ّّقانونّرقمّّ-7

ّمعدلّوّمتمم
8-ّّ ّالعدد ّالتشريعاتّالوطنية، ّفيّالقانونّالدوليّو ّالممتلكاتّالثقافية ّحماية ّقواسميةّسهام، ّجامعة10ّحسانيّخالد، ّالتراث، ّمجلة ،

ّ.12،ّص2013الجلفة،ّديسمبرّ



  

ّللدولة،ّسواءّللخواصّأوّ*ّقابليةّالممتلكاتّالثقافيةّالعقاريةّالمصنفةّالمملوكةّللخواصّللتنازل

 هذهّالممتلكات،ّإليهاتصنيفّأياّكانتّالجهةّالتيّانتقلتّاالحتفاظّبنتائجّال*ّ

هةّعلىّالترخيصّمنّلجّعقدّمالمّيتمّالحصولّّحقّارتفاقّعلىّالممتلكّالثقافيّالعقاريّبموجبّإنشاء*ّالّيمكنّ
ّالمعنية

 الطرق االستثنائية القتناء الممتلكات الثقافية:المطلب الثاني: 

ّاستثنائيتان98/04ّالقانونّّنم49ّو48ّّبموجبّنصيّالمادتينّأقرّالمشرعّ ّوسيلتانّيمكنّالقولّبأنهما
لىّانتهاجّإلدولةّاإرادةّالمالكّتكونّغائبةّفيّالتنازلّعنّالملكّالثقافيّ،ّفتلجأّّكّالثقافيّالعقاري،ّذلكّأنالقتناءّالمل

كونّرّأنهّيغيّالمالكّإلىّالتنازلّعنّالملكّالثقافيّكمايمكنّأنّتتجهّإرادة)فرع أول( طريقّجبريّيعرفّبنزعّالملكية
 ) فرع ثاني(ملزماّبالتنازلّلصالحّالدولةّإذّتكونّلهاّأولويةّفيّتملكّهذاّالعقار

 لعمومية:انزع الملكية من أجل المنفعة الفرع األول: 

نزعّّإجراءجعلّّهذاّالنصّفإنّالمشرعّالجزائرّيّ:ّحيثّأنهّحسب98/04ّمنّالقانون46ّّنصتّعليهاّلمادةّ
ّاألخي ّهذا ّإليهمتىّرأتّأن ّتلجأ ّأن ّيمكنها ّالدولة ّيد ّفي ّالعقاريّ ّالثقافي ّالممتلك ّلحماية ّوسيلة ّبحاجالملكية ةّر

 لحمايتهّوصيانته.

ّّالثقافية:لممتلكات أوال: مجال تطبيق نزع الملكية بالنسبة ل ّفإن46ّحسبّنصّالمادة ّالذكر الممتلكاتّّالسالفة
ّ:هذاّاإلجراءّهييمكنّأنّتخضعّلّالثقافيةّالتي

ّأوّالتيّفيّطريقّالتصنيفّلممتلكاتّالثقافيةّالعقاريةّالمصنفةاّ-1

ّزه،أوّإبراّ،ّأوّتطهيرههتصنيفزلّالعقارّالمصنفّأوّالمقترحّلتيّسمحّبعاالعقاراتّالمشمولةّفيّالمنطقةّالمحميةّوّ-2

ّموجودةّضمنّالقطاعاتّالمحفوظة.العقاراتّالّ-3

ّالت نزع ملكية العقار الثقافي للمنفعة العموثانيا: حا ّفإنهّوحسبّمية: من47ّّّالمادةّالنسبةّلحاالتّنزعّالملكية
ّالتالية:ّيتمّفيّالحاالت04ّّ/98القانونّ

ّاالرتفاقاتّالتيّيفرضهاّاإلجراءّالخاصّبالحماية*ّعدمّامتثالّالمالكّللتعليماتّّو

ّعدمّقدرتةّعلىّ*ّ ّعليهّالسلطةّالمعنيةّوّلوّفيّحالةّحالةّعسرّالمالكّونقصدّبها القيامّباألشغالّالتيّتفرضها
ّحصولهّعلىّإعانةّماليةّمنّالدولّفيّهذاّاإلطار.



  

ّع*ّحالةّتنافيّشغلّالممتلكاتّالثقافيةّأوّاستعمالهاّمعّمتطلباتّالحماية،ّمعّرفضّالمالكّمعالجةّهذاّالوض

ّمةّتلحقّضرراّبسالمتهّعقاريّكانتّهذهّالقس*ّحالةّقسمةّالممتلكّالثقافيّال

91/11ّمنّنفسّالقانونّعلىّالتشريعّالمعمولّبه،ّأيّالقانون47ّّقدّأحالتّالمادةّ:ّّلإجراءات نزع الملكيةثالثا: 
بالرجوعّإلىّهذهّالنصوصّيتضحّأنّنزعّالملكيةّقدّيكونّبقرارّوزاريّّو10المرسومّالتنفيذيّلهّو9ّالمتعلقّبنزعّالملكية

ّ:11المتبعةّفيمكنّإيجازهاّفيماّيأتيّاإلجراءاتأماّعنّّحسبّالحالة،ّيكونّبمرسومّتنفيذيأوّمنّالواليّويمكنّأنّ

ّمرحلةّالتحقيقّاإلداريّالمسبقّ-1

ّحلةّتقييمّاألمالكّوّالحقوقّالعينيةّالعقاريةمّرّ-2

ّمرحلةّنقلّالملكيةّإلىّالدولةّ-3

 الشفعة:الثاني:  الفرع

جراءاتهانتناولّفيّهذاّالصددّتعريفّالشفعةّ  وا 

تعتبرّالشفعةّاإلداريةّطريقّمنّطرقّاكتسابّالملكيةّالعقاريةّوّقدّتضمنهّقانونّالتوجيهّالعقاريّفيّأوال: تعريفها:
12ّمنّقانونّالتوجيهّالعقارّي52ّالمادةّ

الشفعةّّ،ّحيثّعرف98/04ّمنّالقانون48ّّالمادةّأماّبالنسبةّللممتلكاتّالثقافيةّفقدّأقرهاّالمشرعّالجزائريّبموجبّ
ّالجردّ ّقائمة ّفي ّمسجل ّأو ّللتصنيف ّمقترح ّأو ّمصنف ّعقاري ّثقافي ّممتلك ّفي ّبمقابل ّتصرف ّكل ّأنها:" على

ّاإلضافيّأوّمشمولّفيّقطاعّمحفوظّيترتبّعليهّممارسةّالدولةّللشفعة"

اّكنّلهلتيّيممنّخاللّالنصّالسالفّالذكرّيتضحّأنّالممتلكاتّالتيّيمكنّأنّتشكلّممتلكاتّثقافيةّتابعةّللدولةّوّا
ّ.ةيأنّتقتنيهاّعنّطريقّالشفعةّهيّنفسهاّالتيّيمكنّأنّتكونّمحالّلنزعّالملك

                                                           
،ّمؤرخّفي21ّالملكيةّمنّأجلّالمنفعةّالعمومية،ّ،ّجّرّعددّّيحددّالقواعدّالمتعلقةّبنزع27/04/1991ّمرخّفي91/11ّّقانونّرقمّّ-9

693ّ،ّص08/05/1991ّ
الذيّيحدد27/04/1991ّّمؤرخّفي91/11ّّيحددّكيفياتّتطبيقّالقانوّن27/08/1993ّمؤرخّفي39/186ّّمرسومّتنفيذيّرقمّّ-10

26ّ،ّص08/03/1993ّمؤرخّفي51ّّّالقواعدّالمتعلقةّبنزعّالملكيةّمنّأجلّالمنفعةّالعمومية،ّمعدلّوّمتممّ،ّجّرّعدد
للتفصيلّأكثرّأنظرّالعشاشّمحمد،ّالحمايةّالقانونيةّللملكيةّالعقاريةّالخاصةّفيّالجزائر،ّأطروحةّلنيلّدرجةّدكتوراهّفيّالعلوم،ّّ-11

375ّ،389ّ،ّصّص2015/2016تخصصّقانونّخاص،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ
،1560ّ،ّص18/11/1990ّ،ّمؤرخّفي49ّيتضمنّقانونّالتوجيهّالعقاري،ّجّرّعدد18/11/1990ّخّفيّمؤّر90/25ّقانونّرقمّّ-12

ّمعدلّومتممّّ



  

نجدّأنّالمشرع02ّّّفقرة49ّّبالرجوعّإلىّنصّالمادةّّإجراءات ممارسة الشفعة في الممتلكات الثقافية العقارية::ّثانيا
اّهذّالضباطّالعموميينّإبالغّالوزيرّالمكلفّبالثقافةّبكلّمشروعّتصرفّفيّممتلكّثقافيّعقاريّعلىّأنّيمنحّألزم

ّتبليغهّمنّأجلّالردّّمنّتاريخّاألخيرّأجلّأقصاهّشهرينّابتداء
ّالصددّلرّتساّؤيثا تصرفّفيّالملكّالثقافيّالعقاريّيخضعّلترخيصّّأنأيّسبقّوّأنّقلناّ،ّحيثفيّهذا
صرفّفيهّبموجبهاّيمكنّأنّيلجأمالكّالعقارّالثقافيّإلىّالتّهذاّالقانونّالتيمن49ّصادفّتعارضّمعّالمادةّمسبق،ّلن

ّ ّترخيصّو ّالعمومّإلزامدون ّيالضباط ّكل ّجعل ّاألجدر ّكان ّبالتالي ّو ّالوصية، ّالجهة ّبإخطار علىّيقدمّمالكين
ّعلىّعاتقّالمعني.ّالمسؤوليةالتصرفّدونّوجودّترخيصّيعتبرّالغياّوّيستوجبّ

ّوزيرّّّّّ ّلدى ّالثقافية ّالممتلكات ّباقتناء ّمكلفة ّطرفّلجنة ّمن ّيكون ّالشفعة، ّحق ّممارسة ّأن ّإلى ّاإلشارة تجدر
ّ.98/0413منّالقانون81ّّبموجبّقرارّوزاريّتطبيقاّألحكامّالمادةّّإنشاؤهااالتصالّوّالثقافةّتمّ

ّ.14قواعدّالعامةّوّتمرّبالمراحلّالتاليةأماّبالنسبةّلمراحلّهذهّالشفعة،ّفإنهاّتخضعّللّّّّ
ّ*ّالتصريحّبنيةّالتنازل،

ّعنّالرغبةّفيّالشفعةّاإلعالن*ّ
ّ*ّتحريرّعقدّالتنازل.

 خاتمة: 
ّ ّهذا ّخالل ّللمن ّبأن ّيتبين ّالبحثية ّاألمةمالورقة ّذاكرة ّتكل ّألنها ّبالغةـ، ّأهمية ّالثقافية ّمصدراّوّمتلكات

ّنّأنّنعددّأهمهاّفيماّيأتي:كالعتزازّالمواطنّبانتمائهّلوطنه،ّوقدّتوصلناّإلىّجملةّمنّالنتائجّيم
الثقافيّّالتراث*ّأنّالتراثّالثقافيّفيّالجزائرّمتنوعّبينّالماديّوّالالمادي،ّوأنّالمشرعّالجزائريّعمدّإلىّاالهتمامّب

ّإمكانياتّللمحافظةّعليهّوّالمضيّبهّقدما،الماديّوهذاّبالنظرّإلىّماّيحتاجهّمنّ
ّنياتي*ّتأخرّالمشرعّفيّسنّأولّقانونّيتضمنّالنظامّالقانونيّللممتلكاتّالثقافية،ّحيثّأنهّصدرّفيّأواخرّالتسع

يّة،ّففتضمنّالخطوطّالعريضةّلتنظيمّهذهّالممتلكات،ّّمماّيحيلّإلىّتطبيقّالقواعدّالعام98/04ّ*ّأنّالقانونّ
75/58ّواعدّممارستها،ّمماّيحيلناّإلىّأحكامّاألمرّقمثالّلمّيفصلّالقانونّفيّّمجالّالشفعة

ّوّبناءاّعلىّماّتقدمّنوردّبعضّالتوصياتّوهي:ّّّ

ّلتيّال*ّتفصيلّأحكامّقانونّالتراثّالثقافيّبنصوصّتنظيمية،ّتوضحّإجراءاتّخاصةّباقتناءّالممتلكاتّالثقافيةّوّا
ّباقيّأصنافّالملكية.مقارنةّبمةّبالنظرّإلىّأهميتهاّدّالعايعقلّأنّتبقىّخاضعةّللقواع

                                                           
،ّيتضمنّإنشاءّلجنةّاقتناء05/03/2002ّّقرارّوزاريّمشتركّبينّوزيرّاالتصالّوالثقافةّووزيرّالماليةّووزيرّالتجارةّمؤرخّفيّّ-13

ّالممتلكاتّالثقافية.
ّوّماّيليها35ّ،ّص1999ّ،ّأفريل06ّلعرومّمصطفى،ّالشفعةّفيّالقانونّالمدني،ّمجلةّالموثق،ّالعددّللتفصيلّأكثرّأنظرّ-14



  

ّ*ّنشرّالوعيّلمالكيّالمعالمّالثقافيةّوّباقيّالجمهورّبضرورةّالمحافظةّعليهاّوحمايتها،

يقومّبتخريبهّأوّيلجأّإلىّأوّيحوزّممتلكاّثقافياّأوّأيّشخصّآخرّ*ّوضعّنصوصّقانونيةّردعيةّلكلّمنّيملكّ
ّلترخيصّمنّالجهةّالوصية.التصرفّفيهّدونّاستصدارهّ

 قائمة المراجع:
 دولية:ال التفاقياتاأوال: 

ّ.1954ماي14ّاتفاقيةّالهايّلحمايةّالممتلكاتّالثقافيةّفيّالنزاعّالمسلح،ّّ-1
 :ثانيا: النصوص التشريعية و التنظيمية

ّّ:القوانين -أ
2-ّّ ّرقم 90/25ّّقانون ّفي ّالعقاري،18/11/1990ّمؤرخ ّالتوجيه ّقانون ّعددّيتضمن ّر ّفي49ّج ّمؤرخ ،

ّ،ّمعدلّومتمم1560ّّ،ّص18/11/1990ّ
3-ّّ ّرقم 90/30ّّقانون ّفي 01/12/1990ّّمؤرخ ّعدد ّر ّج ّالوطنية، ّاألمالك ّقانون ّفي52ّيتضمن ّمؤرخ ،

 معدلّوّمتمم1661ّص02/12/1990ّّ
ية،ّ،ّجّرّالعموميحددّالقواعدّالمتعلقةّبنزعّالملكيةّمنّأجلّالمنفعة27/04/1991ّّمرخّفي91/11ّّقانونّرقمّّ-4

693ّ،ّص08/05/1991ّ،ّمؤرخّفي21ّعددّ
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 20،ّص07ّّرّعددّ
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يتضمنّّ،05/03/2002ّقرارّوزاريّمشتركّبينّوزيرّاالتصالّوالثقافةّووزيرّالماليةّووزيرّالتجارةّمؤرخّفيّّ-9
ّإنشاءّلجنةّاقتناءّالممتلكاتّالثقافية.
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 12،ّص2007/2008ّ
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