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مسودة قانون التراث
رقم ) ( لسنة ......
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،
استناداً إلى الصالحيات المخولة له بموجب المادة ) (41من القانون األساسي المعدل.
بعد اإلطالع على قانون اآلثار القديمة الباب  5لسنة  ،1929وقانون )حظائر( اآلثار القديمة رقم 33
لسنة  ،1935ونظام متحف اآلثار الفلسطيني لسنة  ،1937وقانون تنظيم المدن رقم  28لسنة ،1936
وقانون )اإلعفاء من( العوائد والضرائب رقم  18لسنة  ،1938وقانون إدارة القرى رقم  23لسنة
 ،1944وقانون )منع( الفيضانات وانجراف التربة رقم  12لسنة  1941وتعديالتھا واألنظمة الصادرة
بمقتضاھا والسارية في محافظات غزة،
وبعد اإلطالع على قانون اآلثار القديمة رقم  51لسنة  ،1966وقانون متحف اآلثار الفلسطيني المؤقت
رقم  72لسنة  ،1966وقانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم  79لسنة  ،1966وقانون إدارة القرى
رقم  5لسنة  ،1954وقانون المخاتير ضمن حدود المناطق البلدية والمجالس المحلية رقم  52لسنة
 ،1958ونظام التشكيالت اإلدارية رقم  1لسنة  ،1965وقانون التقسيم ضمن مناطق البلديات المؤقت
رقم  48لسنة  ،1965وقانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم
 11لسنة  ،1954وقانون ضريبة األراضي رقم  30لسنة  ،1955وقانون الجمارك والمكوس رقم 1
لسنة  ،1962وقانون العقوبات رقم  16لسنة  ،1960وقانون التربية والتعليم رقم  16لسنة ،1964
وقانون السياحة المؤقت رقم  45لسنة  1965وتعديالتھا واألنظمة الصادرة بمقتضاھا ،والسارية في
محافظات الضفة الغربية.
وبعد اإلطالع على قانون المصادر الطبيعية رقم  1لسنة  ،1999وقانون الزراعة رقم  2لسنة ،2003
وقانون بشأن الھيئات المحلية الفلسطينية رقم ) (1لسنة  ،1997و قرار رقم  4لسنة  1997بإنشاء دار
الكتب الوطنية الفلسطينية وتعديالتھا واألنظمة الصادرة بمقتضاھا ،والسارية في مناطق السلطة الوطنية
الفلسطينية،
وبعد إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ،----
أصدرنا القانون اآلتي:
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الباب األول
تعاريف وأحكام عامة
الفصل األول
تعاريف
مادة )(1
يسمى ھذا القانون )قانون التراث الفلسطيني لسنة  (2006ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مادة ) :(2تعريفات
أ -تكون لأللفاظ والعبارات التالية الواردة في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ،إال إذا دلت القرينة
على خالف ذلك :
الوزير:
الھيئة :
الرئيس :
المجلس:

وزير السياحة واالثار
الھيئة العامة التراث
رئيس ادارة الھيئةالعامة للتراث
مجلس التراث

التنقيب عن اآلثار:

وھو القيام بأعمال الحفر والسبر والتحري حسب أصول العمل العلمية
المألوفة التي تستھدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة وال يعتبر
اكتشاف اآلثار بالعثور عليھا مصادفة تنقيبا.

السجل الوطني:

سجل يضم قوائم االثار والتراث الذي تم قيده من قبل االدارة بھدف الحفاظ
عليه وفقا ألحكام ھذا القانون.
تصنيف للتراث يحدد مستوى األھمية ويعتبر الحفاظ عليه أساساً من مسؤولية
اإلدارة الفرعية.

األھمية المحلية:
األھمية الوطنية:

تصنيف لالثار والتراث الذي يمثل قيمة ومعاني مميزة ومھمة للشعب
الفلسطيني ويعتبر الحفاظ عليه أساسا ً من مسؤولية اإلدارة.

األھمية العالمية:

المواقع التي تصنفھا اإلدارة كمواقع مميزة ومھمة على الئحة التراث العالمي
ويعتبر الحفاظ عليه أساساً من مسؤولية اإلدارة.

خطة الحفاظ والتطوير:

مخطط تفصيلي يشمل تعيين مناطق اآلثار والتراث المسجل والمناطق
المحيطة بھا وطرق حمايتھا.

خطة الصيانة والترميم :خطة تفصيلية تبين المعايير واألساليب والمواصفات والمواد المسموح
استخدامھا لصيانة اآلثار والتراث المسجل وترميمه.
ب -يعتبر تراثاً:
اآلثار:

يعتبر تراثا كل ما خلفه اإلنسان أو تدخل في تكوينه من تراث منقول أو غير
منقول أنشأه أو صنعه أو نقشه أو خطه أو بناه أو رسمه أو عدله إنسان قبل
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التراث غير المنقول:

مئة سنة ميالدية من الوقت الحاضر ،بما في ذلك الخرب والتالل والمدن
التاريخية والقرى التقليدية والمواقع الدينية والمغائر والمنحوتات
والمسكوكات والفخاريات والمخطوطات وسائر أنواع المصنوعات التي تدل
على نشأة وتطور العلوم والفنون والصنائع والديانات والتقاليد الخاصة
بالحضارات السابقة ،أو أي جزء أضيف إلى ذلك الشيء ،ويكون إما منقول
أو غير منقول أعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ والتراث نوعان:
وھي اآلثار المتصلة باألرض مثل الكھوف الطبيعية أو المحفورة التي كانت
مخصصة لحاجات اإلنسان القديم والصخور التي رسم عليھا أو حفر عليھا
اإلنسان القديم صورا أو نقوشا أو كتابات وكذلك أطالل المدن والمنشئات في
بطون المواقع األثرية واألبنية التاريخية كالمساجد والكنائس والكنس والمعابد
والقصور والبيوت والمشافي والمدارس والقالع والحصون واألسوار
والمالعب والمسارح والخانات والحمامات والقبور والمدافن وأنظمة المياه
كاآلبار والقنوات المشيدة والجسور والسدود وأطالل تلك المباني وما اتصل
بھا كاألبواب والنوافذ واألعمدة والشرفات واألدراج والسقوف واألفاريز
والتيجان واألنصاب والمذابح وشواھد القبور ،وتشمل ما تحت المياه الداخلية
واإلقليمية .وتتكون االثار غير المنقولة من التالية:

مواقع أثرية:
أ -تشمل جميع المواقع التي تثبت المسوحات األثرية وجود أدلة على
مراحل حضارية سابقة وتتطلب استخدام وسائل البحث العلمي
األثري في استكشافھا ،والموقع األثري يكون على شكل خربة فيھا
آثار ظاھرة وغالبا تراكماتھا الحضارية اقل من التل ،وقد تعود إلى
فترة زمنية واحدة ،وتعني أيضا ً القرية القديمة المھجورة ،والتل فيه
تراكمات حضارية أو طبيعية تضم مراحل متعددة من البناء
والتدمير.
ب -أي منطقة اعتبرت موقعا أثريا بموجب القوانين السابقة ،وأية
منطقة تقرر ادارة التراث أنھا تحوي على اثر أو أنھا ذات صلة
بأحداث تاريخية.
معالم أثرية:

تتكون من البقايا المادية األثرية ،وتظھر إما بشكل منفرد أو كجزء من الموقع
األثري ،وتكون إما مبنى ،أو منشأة ،أو معلم ذو تكوين طبيعي مثل الكھوف،
أو العناصر التي تتكون من أشغال معمارية أو صروح منحوتة ومشيدات
أثرية أو ھندسية ،باإلضافة إلى محيطھا وملحقاتھا ولوازم تركيبھا وتثبيتھا
وتجھيزھا.

مناطق تاريخية:

ھي المناطق ذات النسيج العمراني كمراكز المدن والقرى ،أو أجزاء منھا،
والتي تحتوي على عناصر عمرانية كالشوارع واألزقة والساحات والقناطر
وتعتبر بترابطھا وتجانسھا وموقعھا في المشھد ذات قيمة تاريخية أو فنية أو
علمية أو روحية.

المشھد الحضاري:

ھو البيئة التاريخية والطبيعية المحيطة بالموقع األثري ،أو العناصر التي
تعتبر بذاتھا ذات أھمية تاريخية كاألودية والسھول والطرق القديمة والتالل
والغطاء النباتي الناتجة عن التدخل المشترك للطبيعة واالنسان عبر الزمن.

التراث المنقول:

ھي اآلثار التي صنعت لتكون بطبيعتھا منفصلة عن األرض أو عن المباني
التاريخية التي يمكن تغيير مكانھا كالمنحوتات والفخاريات والمسكوكات
والصور والنقوش والمخطوطات والمنسوجات أو المصنوعات مھما كانت
مادتھا والغرض من صنعھا ووجوه استعمالھا.
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أي شيء منقول أو غير منقول مما ھو منصوص عليه في البند السابق يرجع
تاريخه إلى عھد احدث إذا رأت إدارة االتراث أن لھا خصائص تاريخية أو
فنية أو قومية ويصدر بذلك قرار وزاري.
البقايا البشرية أو الحيوانية أو النباتية التي يرجع تاريخھا إلى ما قبل 200
سنة ميالدية من الوقت الحاضر.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة )(3
ھدف القانون
يھدف ھذا القانون إلى حماية التراث في فلسطين وإحيائه وتطويره وتنميته والحفاظ عليه لألجيال القادمة.
مادة )(4
المسؤولية الرسمية والمجتمعية
تع د حماي ة الت راث وص يانته مس ؤولية رس مية ومجتمعي ة ،ويرت ب العب ث أو اإلض رار ب ه أو إتالف ه أو
تشويھه أو تغيير معالمه أو تخريبه أو االعتداء عليه المسؤولية القانونية.
مادة )(5
ملكية التراث
 -1يعود التراث القائم على أرض فلسطين أو في باطنھا أو في مياھھا اإلقليمية للش عب الفلس طيني ،ويع د
من األمالك العامة باستثناء ما تثبت ملكيته لألشخاص.
 -2ملكية األرض أو العقار أو حيازتھما ال تكسب صاحبھا حق التصرف بالتراث الموجود عل ى س طحھا
أو في باطنھا إال وفقا لألحكام الواردة في ھذا القانون.
مادة )(6
عدم قابلية التراث المملوك للدولة للتداول
يعد التراث المملوك للدولة غير قابل للتداول أو اإلھداء وال يسقط حق ملكيته بالتقادم أو بغيره.
مادة )(7
حصر التراث واسترجاعه
 .1عل ى الھيئ ة حص ر جمي ع الت راث الموج ود خ ارج فلس طين ،وال ذي ت م التص رف ب ه أو نقل ه أو تص ديره
بطريقة غير قانونية ،وإعداد سجل خاص به للعمل على استرجاعه.
 .2على الدولة الفلسطينية العمل على إعادة واسترجاع جميع الت راث ال ذي أخ رج أو انتھ ت م دة إعارت ه أو
سلب أو ھُ ّرب إلى خارج فلسطين باستخدام جميع السبل والوسائل السياسية والدبلوماس ية والقانوني ة ولھ ا
حق المطالبة بالتعويض.
مادة )(8
حق اإلستمالك
يحق للدولة استمالك التراث ألغراض المصلحة العامة مقابل تعويض عادل م ع ض مان ح ق االعت راض
وفق ا ً لق انون اإلس تمالك المعم ول ب ه واألنظم ة الص ادرة بمقتض ى أحك ام ھ ذا الق انون .وتس جل باس م
الخزينة/التراث جميع المواقع المسجلة كذلك المواقع التي يتم استمالكھا أو شراؤھا.
مادة )(9
االتفاقات والمواثيق الدولية
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تعمل الدولة الفلسطينية على االنضمام لالتفاقات والمعاھدات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي
واحترام التراث الثقافي اإلنساني بما في ذلك تراث الشعوب األخرى.
الباب الثاني
ھيئة التراث
الفصل األول
إنشاء المجلس والھيئة
مادة ) :(10مجلس التراث
أ .ينشأ مجلس التراث ويتكون من  15عضوا يرأسه وزير السياحة واالثار حسب التشكيل التالي:
 .1أربعة ممثلين عن ادارة التراث في وزارة السياحة واآلثار.
 .2أربعة ممثلين عن الھيئات والجمعيات األثرية.
 .3أربعة ممثلين عن وزارة الثقافة والتخطيط والحكم المحلي وسلطة جودة البيئة.
 .4ثالثة خبراء من األكاديميين في مجال االثار والتراث
ب .يش ترط أن ال تق ل درج ة ممثل ي ال وزارات ع ن م دير ع ام ،وأن يكون وا م ن ذوي الخب رة ف ي مج ال
التراث.
ت .يعين أعضاء مجلس التراث من خارج الوزارات بقرار من وزير السياحة واآلثار.
ث .تكون مدة عضوية األعضاء من خارج الوزارات في المجلس سنة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين.
ج .يعقد المجلس جلساته العادية مرة واحدة كل ثالث اش ھر عل ى األق ل ب دعوة م ن رئيس ه ،ويج وز عق د
اجتماع طارئ بطلب من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه أو بناء على طلب مقدم من ثلث أعض اء
المجلس ،ويتولى رئيس اإلدارة تنفيذ قرارات المجلس.
ح .يضع المجلس نظاما داخليا لتنظيم وتسيير أعماله وتجري المصادقة عليه من وزير السياحة واالثار
بتنسيب من رئيس ھيئة التراث.
خ.يختص مجلس التراث بالنظر في المسائل التالية:
 .1مناقشة وإقرار السياسة العامة الدارة التراث والرقابة على تنفيذھا.
 .2مناقشة خطط الحفاظ والتطوير المتعلقة بالتراث
 .3اقتراح اللوائح أو األنظمة الالزمة لتنفيذ القانون.
 .4اقتراح تعديل قانون التراث والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
 .5مناقشة واقرار السجل الوطني للتراث.
 .6تطوير سياسة المتاحف واقتراح انشاء متاحف جديدة.
 .7تأمين موارد اضافية للتراث الثقافي.
 .8مراقبة التراخيص الصادرة عن االدارة في مجاالت االعارة والمعارض.
 .9اقرار ترخيص مؤسسات جديدة.
 .10تطوير سياسة التعاون الخارجي.
 .11االشراف على صندوق التراث.
 .12دراسة التقرير السنوي الذي تضعه اإلدارة عن أعمالھا ووضع االقتراحات بشأن المسائل
الواردة فيه.
 .13مراقبة ممارسة الصالحيات الواردة في قانون التراث.
الفصل الثاني :ھيئة التراث
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مادة ) :(11تشكيل الھيئة ومقرھا
أ .تتشكل بمقتضى ھذا القانون ادارة عامة تسمى "الھيئة العامة للتراث" ،تتبع وزارة السياحة واالثار.
ب .يكون المقر الرئيسي للھيئة في مدينة القدس ،والمقر المؤقت في المكان الذي تح دده الس لطة الوطني ة،
ولھا أن تنشئ مكاتب في أي مكان آخر في فلسطين.
ت .يت ولى إدارة الھيئ ة العام ة للت را ث رئ يس وم دراء ع امون ل الدارات وم دراء اإلدارات والمكات ب،
ولإلدارة تشكيل لجان فنية ومتخصص ة واستش ارية دائم ة ومؤقت ة .وتس تعين االدارة بمجل س الت راث ف ي
تسيير أعمالھا.
ث .تعم ل اإلدارة عل ى تنظ يم إداراتھ ا ومكاتبھ ا ولجانھ ا وبي ان اختصاص ات تل ك اإلدارات والمكات ب
واللجان وكيفية أدائھا لمھامھا وفقا للوائح تصدر بمقتضى ھذا القانون.
مادة ) :(12مھام الھيئة
تتولى ادارة التراث وحمايته والحفاظ عليه وتطويره ،وتناط باالدارة المھام والمسؤليات التالية:
أ .وضع السياسات العامة الدارة التراث وتحديد االولويات وتنفيذ السياسة األثرية العامة للدولة.
ب .إعداد مشاريع القوانين واللوائح واالنظمة واصدار التعليمات لتنظيم العمل في مجال التراث.
ت .إدارة التراث في فلسطين واإلشراف عليه وحمايته والمحافظة عليه وتسجيله وتجميل ما حوله
وعرضه.
ث .تقدير أثرية األشياء ومواقع التراث وتقدير أھمية كل تراث.
ج .التنقيب عن اآلثار وإجراء المسوحات األثرية والكشوف األثرية والترميم واالشراف عليھا.
ح .مراقبة حيازة التراث والتصرف به وفقا ألحكام قانون التراث واألنظمة والقرارات التي تصدر
بموجبه.
خ .إصدار تراخيص التنقيب والمسح والترميم وكافة أذون البناء واالعارة والتصدير.
د .إعداد سجالت التراث وتنظيمھا وتصنيفھا في السجل الوطني.
ذ .تقرير أسماء وحدود المواقع األثرية التي يجب تسجيلھا في السجل الوطني لمواقع التراث والتراث
غير المنقول.
ر .تمثيل فلسطين في المؤتمرات االقليمية والدولية في مجال التراث.
ز .ترخيص وإدارة المتاحف األثرية واالثنوغرافية وتأسيس متاحف أخرى.
س .إصدار تراخيص للمؤسسات االھلية العاملة في مجال التراث.
ش .إصدار التقارير والنشرات العلمية والدورية.
ص .نشر الوعي األثري في المجتمع الفلسطيني وتشجيع المشاركة الشعبية في الحفاظ على التراث.
ض .فرض الرسوم وتحديد العوائد وتعديلھا واإلعفاء منھا.
ط .توفير الموارد المالية و الحوافز وتخصيصھا.
ظ .جمع وقبول الھبات والوصايا والتبرعات.
ع .تشجيع االستثمار العام والخاص لتنمية قطاع التراث وتطويره وفقا ألحكام ھذا القانون.
غ .التعاون مع المؤسسات المحلية والعربية واألجنبية بما يخدم التراث في فلسطين.
ف .العم ل عل ى اس تعادة الت راث المس روق والمھ رب والمنق ول م ن االراض ي الفلس طينية عل ى أس اس
االتفاقيات والمعاھدات الدولية.
مادة ) :(13تعيين رئيس الھيئة ومھامه
أ .يعين رئيس الھيئة العامة للتراث بق رار م ن مجل س ال وزراء بن اء عل ى تنس يب وزي ر الس ياحة واالث ار
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لم رة واح دة ،عل ى أن يك ون م ن ذوي الخب رة والكف اءة واالختص اص ف ي
مجال التراث.
ب .يعد رئيس الھيئة العامة للتراث المسؤول التنفيذي للدائرة ويكون مسؤال أم ام وزي ر الس ياحة واالث ار،
ويقوم بالمھام التالية:
ت .تنفيذ السياسات التي تقررھا الوزارة.
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ث .تسيير الشؤون اإلدارية والمالية.
ج .تمثيل اإلدارة في المناسبات والمؤتمرات الوطنية والدولية ،وأمام الجھات المختلفة.
ح .إعداد موازنة اإلدارة وحسابھا الختامي ورفعھا للوزارة.
خ .التوقيع على قرارات الصرف الصادرة عن ادارة التراث وفق بنود الموازنة.
د .تقديم تقارير عن أعمال االدارة إلى مجلس التراث صورة منتظمة.
ذ .اتخاذ التدابير المس تعجلة واإلج راءات التحفظي ة لحماي ة أي ت راث يتع رض ألخط ار تس تدعي حمايت ه
وإنقاذه.
ر .إبرام العقود واالتفاقيات بعد إقرارھا من الوزارة.

الفصل الثالث
المالية والرقابة

مادة ) :(14موازنة اإلدارة وأموالھا
أ .يكون لإلدارة موازنة محددة ضمن موازنة وزارة السياحة واالثار.
ب .تع د أم وال الھيئ ة أم واالً عام ة وتحص ل وف ق ق انون تحص يل األم وال العام ة الس اري المفع ول ف ي
فلسطين.
مادة ) :(15إنشاء صندوق التراث
ت .ينشأ بمقتضى ھذا القانون صندوق يسمى "صندوق الت راث" بغ رض ت وفير الم وارد المالي ة الالزم ة
لحماية التراث وتطويره ،وتحدد أھدافه وإدارته وموارده وكيفية اإلنفاق منه بموجب الئح ة تع د وفق ا
ألحكام القانون.
ث .ال يجوز استخدام موارد الصندوق لتغطية النفقات الدورية لإلدارة.
مادة ) :(16موارد الھيئة
تتكون موارد الھيئة من:
أ .مخصصات الھيئة من موازنة الوزارة.
ب .العوائد المباشرة من الخدمات.
ت .المنح والھبات واإلعانات التي ترد للھيئة.
ث .القروض التي يقرھا مجلس الوزراء.
ج .الرسوم.
ح .الغرامات المالية التي تفرض بموجب ھذا القانون.
خ .أية موارد أخرى تقرھا الوزارة.
مادة ) :(17تدقيق حسابات الھيئة
أ .تقوم الھيئة بتنظيم حساباتھا وسجالتھا وفقا ألصول ومبادئ المحاسبة الموحدة في فلسطين.
ب .ت دقق حس ابات الھيئ ة وس جالتھا م ن قب ل وزارة الس ياحة واآلث ار ووزارة المالي ة ودي وان الرقاب ة
اإلدارية والمالية.
ت .ت ورد م دخوالت وإي رادات اإلدارة إل ى حس اب خ اص بالھيئ ة تح ت إش راف وزارة الس ياحة واالث ار
ووزارة المالية يتبع الخزينة العامة.
مادة ) :(18اإلعفاء من بدل االستخدام

7

باستثناء ما يقرره وزير السياحة واالثار بتنسيب من رئيس الھيئة من إعفاءات ،ال تعفى أية دائرة
حكومية أو مؤسسة رسمية أو أھلية أو أي شخص من الرسوم واألجور وبدل االستخدام التي تتحقق أو
تفرض لقاء الخدمات التي تقدمھا االدارة بمقتضى ھذا القانون.

الباب الثالث
حماية التراث

الفصل االول :السجل الوطني
مادة )(19
إعداد سجل التراث الوطني
تعد الھيئة السجل ال وطني للت راث وفق ا لم ا تض عه م ن أس س ومع ايير بحي ث يش مل مراجع ة المس وحات
والسجالت الس ابقة والقي ام ب التوثيق والتص نيف والدراس ات الالزم ة .ويش تمل القي د ف ي الس جل ال وطني
على كافة البيانات حول التراث بموجب نظام خاص بالسجل الوطني.
مادة )(20
مشتمالت قرار القيد في سجل التراث الوطني
يشتمل قرار القيد في سجل التراث الوطني على البيانات الخاصة التي تتضمن وصفا للتراث بحيث يشمل
أسمه وحدوده وموقعه وتصنيفه وملكيته وأھميته والمناطق المحيطة به إن وجدت.
مادة )(21
قرار القيد في سجل التراث الوطني وإعالنه وتبليغه
 -1يجري قيد التراث في سجل التراث الوطني بقرار من الھيئة.
 -2على الھيئة إعالن ق رار قي د الت راث ف ي س جل الت راث ال وطني ف ي ص حيفتين ي وميتين وعب ر وس ائل
اإلعالم المختلف ة ،وعليھ ا تعلي ق الق رار ف ي مق ر الھيئ ات المحلي ة أو ف ي مك ان ظ اھر ب القرب م ن موق ع
التراث.
 -3على الھيئة تبليغ المالك أو الحائز للتراث قرار قيد التراث ف ي س جل الت راث ال وطني خ الل ش ھر م ن
تاريخ صدوره.
مادة )(22
التظلم على قرار القيد في سجل التراث الوطني
 -1للمالك أو الحائز أو لصاحب المصلحة االعتراض لدى اإلدارة على قرار قيد التراث في سجل التراث
الوطني خ الل س تين يوم ا م ن ت اريخ ،وعل ى الھيئ ة أن تق رر س حب الق رار أو تأيي ده خ الل م دة أقص اھا
تسعون يوما من تاريخ تقديم االعتراض.
 -2للمالك أو الحائز أو لصاحب المصلحة الطعن قضائيا بالقرار لدى المحكمة المختصة خالل ستين
يوما من تاريخ التبليغ.
مادة )(23
نشر سجل التراث الوطني في الوقائع الفلسطينية
ينش ر ق رار قي د الت راث ف ي س جل الت راث ال وطني وم ا يط رأ علي ه م ن ح ذف أو إض افة أو تص حيح ف ي
الوقائع الفلسطينية.
مادة )(24
التأشير في سجالت األراضي
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على الھيئة طلب تسجيل قرار قيد التراث في سجل التراث ال وطني ف ي دوائ ر األراض ي )الط ابو( أو أي ة
دائرة أخرى مختصة ،ويتوجب على تلك الدوائر تدوين إشارة في سجالتھا تبين ذلك.
مادة )(25
وضع اإلشارات والشواخص الدالة على التراث المسجل
عل ى الھيئ ة بالتع اون والتنس يق م ع الجھ ات المعني ة وض ع اإلش ارات والش واخص الالزم ة للدالل ة عل ى
وجود التراث المسجل.
مادة )(26
آثار القيد في سجل التراث الوطني
تسري عل ى الت راث بع د قي ده ف ي س جل الت راث ال وطني األحك ام الخاص ة ب التراث المس جل المنص وص
عليھا في ھذا القانون.

الفصل الثاني
االحكام الخاصة بالتراث المسجل

أوال :االعمال المحظورة

مادة ) :(27األعمال المحظورة
يحظر القيام بأي من األعمال التالية:
أ .تدمير أو تشويه أو تغيير أو التأثير على معالم أي عنصر من التراث.
ب .تزوير التراث المنقول.
ت .إلقاء النفايات أو المخلفات أو األتربة في أي من مناطق التراث.
ث .تداول أو التصرف بأي مادة من التراث بالبيع أو االعارة أو ال رھن أو نق ل الملكي ة أو االھ داء ب دون
ترخيص أو إذن أو علم الھيئة وفق أحكام ھذا القانون.
ج .يحظ ر عل ى الجھ ات المختص ة إص دار الت راخيص إلقام ة المش اريع والمنش آت أو القي ام بأعم ال أو
تص رفات أو نش اطات أو تجدي د الت راخيص الس ابقة المتعلق ة ب التراث والمن اطق المحيط ة ب ه ،دون
الحصول على موافقة مسبقة من الھيئة.
ح .يحظر إتالف اآلثار المنقولة أو غير المنقولة أو تحويرھ ا أو إلح اق الض رر بھ ا أو تش ويھھا بالكتاب ة
عليھ ا أو تغيي ر معالمھ ا أو فص ل ج زء منھ ا ،كم ا يحظ ر إلص اق اإلعالن ات أو وض ع الالفت ات ف ي
المناطق األثرية وعلى األبنية التاريخية المسجلة.
ثانيا :االعمال والتصرفات
الخاضعة للتراخيص واالذون

مادة ) :(28منح التراخيص واألذون
تمنح الھيئ ة الت راخيص أو األذون الالزم ة ألعم ال الحف اظ والت رميم ومختل ف أش كال التص رف بموج ب
الئحة تنفيذية تصدر بمقتضى أحكام ھذا القانون.
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مادة ) :(29تقييد بعض األعمال والتصرفات بالحصول على ترخيص أو إذن
أ .تتطلب األعمال اآلتي ذكرھا والمتعلقة بالتراث الحصول عل ى ت رخيص أو إذن م ن الھيئ ة وف ق أحك ام
ھذا القانون:
 (1أعمال الصيانة و الحفاظ والترميم وإعادة البناء و إعادة التأھيل و اإلضافة.
 (2أعمال البنية التحتية مثل شبكات الكھرباء ،والھاتف ،والغاز ،والماء ،والمج اري ،والط رق،
وأنظمة النقل ،والكابالت ،ومكبات النفايات.
 (3أعم ال المس ح أو التنقي ب أو إزال ة األترب ة ف ي المواق ع األثري ة أو أي م ن من اطق االث ار
والتراث.
 (4أعمال التقليد والنسخ.
 (5أية أنشطة صناعية أو تجارية أو زراعية أو علمية.
 (6أعمال االستثمار.
 (7إنشاء المتاحف.
ب .تتطل ب األعم ال والتص رفات اآلت ي ذكرھ ا والمتعلق ة ب التراث الحص ول عل ى إذن م ن الھيئ ة يم نح
بالتنسيق والتعاون مع الجھات المختصة:
 (1أعمال تقسيم األراضي.
 (2أعمال التجريف.
 (3أعم ال وض ع الالفت ات واليافط ات وع رض اإلعالن ات التجاري ة أو تركي ب الھوائي ات أو
األنابي ب المرئي ة عل ى الواجھ ات أو األس قف أو إلص اق اإلش ارات أو الرم وز ف ي أي م ن
مناطق التراث أو المناطق المحيطة به.
 (4أعمال تنظيم معارض التراث.
 (5نقل ملكية التراث واالعارة والرھن واالھداء
 (6تغيير المكان أو النقل.
 (7اعارة التراث.
مادة ) :(30اإلشراف على تنفيذ األعمال المرخصة أو الممنوح بھا إذن
 -1تت ولى الھيئ ة اإلش راف عل ى تنفي ذ األعم ال الم رخص بھ ا أو الممن وح بھ ا إذن والمتعلق ة ب التراث،
ويمكن للھيئة أن تأذن لمؤسسات علمية في حقل التراث أن تقوم ببعض ھذه المھام.
 -2تتولى الھيئات المحلية تنفيذ األعمال المرخص بھا أو الممن وح بھ ا إذن والمتعلق ة ب التراث ذو األھمي ة
المحلية تحت اشراف الھيئة.
مادة ) :(31وقف أو إلغاء التراخيص واألذون
للھيئة وقف أو إلغاء الترخيص أو اإلذن في حال مخالفة شروط الترخيص أو اإلذن.
الفصل الثالث :أعمال التصرف
شراء واعارة واستيراد وتصدير التراث

مادة ) :(32تصدير التراث المنقول الى الخارج
ال يجوز تصدير التراث المنقول الى الخارج اال بموافقة الھيئة ،ولھا ان تحدد شروط ورسوم التصدير.
مادة ) :(33تسليم التراث المضبوط
على إدارة الجمارك ونقاط الحدود تسليم التراث المستورد من الخارج والمضبوط والمھرب بصورة
غير قانونية الى الھيئة بغية تسجيله ومتابعته.
المادة ) (34شروط اإلعارة
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يجوز إعارة التراث لمؤسسات علمية داخل فلسطين وخارجھا مؤقتا بمراعاة الشروط التالية:
أ .أن تكون اإلعارة ألغراض العرض االثري أو البحث العلمي أو الصيانة والترميم.
ب .الحصول من الھيئة على إذن يرد فيه وصف تفصيلي للمواد المعارة وأسباب ومبررات إعارته.
ت .حصول الھيئة على ضمان كاف لرده وتأمينه ضد المخاطر بما فيھا الضرر والسرقة.
مادة ) :(35تھريب التراث
أ .للھيئة حق التحفظ على أي تراث يجري ضبطه أثناء محاولة تھريبه مع مصادرته لمصلحة اإلدارة.
ب .للھيئة حق حجز التراث المستورد أو الذي نقل إلى فلسطين أيا كان سبب نقله دون ترخيص وإعادت ه
إلى دولة المنشأ مع مراعاة ما يلي:
 (1مبدأ المعاملة بالمثل.
 (2أن تدفع الدولة المطالبة ب التراث تعويض ا ع اجال للمش تري حس ن الني ة أو للمال ك بس ند
صحيح.
 (3أن تقدم الدولة المطالبة بالتراث األدلة والوثائق الالزم ة الت ي تثب ت ش رعية طلبھ ا لف ك
الحجز وإعادته.
 (4أن تتحمل الدولة المطالبة بالتراث جميع المصاريف المترتبة على إعادته.
 (5أن ال تفرض أية رسوم جمركية أو غيرھا من الرسوم على إعادة التراث.
مادة ) :(36استيراد التراث
يج وز اس تيراد الت راث بت رخيص م ن الھيئ ة وف ق الئح ة تنفيذي ة تح دد إج راءات وش روط م نح رخ ص
االستيراد والرسوم المفروضة ،وبما يتوافق مع قوانين الدول المصدرة.
مادة ) :(37اإلبالغ عن ضياع التراث
على المالك أو الحائز للتراث إبالغ الھيئة في حال ضياعه أو اختفائه ،وعلى اإلدارة اتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة لضبطه واسترداده ،ويحق للمالك المطالبة به بعد سداد النفقات والمصاريف التي
أنفقت السترداده.
مادة ) :(38منع االتجار بالتراث
يمنع االتجار بالتراث في منطقة السلطة الوطنية الفلسطينية لحين صدور قانون بذلك ،وتعتبر جميع
رخص االتجار باآلثار ملغاة عند نفاذ ھذا القانون.
المادة ) :(39تداول التراث عقب قرار المنع
أ .للھيئة أن تشتري بعض أو جميع التراث الموجود بحيازة مالكه مقابل تعويض مناسب.
ب .إذا لم تقم الھيئة بشراء التراث فيجوز لحائزھا نقل ملكيتھا إلى الغير على أن يتم ذلك بمعرفة الھيئة
وتحت إشرافھا ،وخالل مدة ال تزيد عن سنة من تاريخ نفاذ ھذا القانون.
مادة ) :(40نسخ التراث أواالثار وتقليده
ال يجوز نسخ أو تقليد التراث بدون ترخيص ،وتحدد الھيئة في موافقتھا الشروط الالزمة لكل عمل.
الفصل الرابع
أعمال المسح والتنقيب واالكتشاف بالمصادفة
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مادة ) :(41تقييد أعمال التنقيب والحفر
أ .تتولى الھيئة اإلشراف المباشر ومراقبة أعمال المسح والتنقيب والحفر في المواقع األثرية ولھا أن تقوم
بتلك األعمال بنفس ھا ،ولھ ا أن ت رخص لجھ ات أخ رى القي ام ب ذلك وف ق الئح ة تنفيذي ة تح دد اإلج راءات
وش روط م نح ال رخص والرس وم المفروض ة وال يج وز ألي جھ ة أو ش خص القي ام بھ ذه األعم ال دون
ترخيص.
ب .مع مراعاة الفقرة )أ( من ھذه المادة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التنقيب عن اآلثار في
أي مكان حتى ولو كان مملوكا له.
ت .على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأية حفريات
في المواقع األثرية بحثا عن الدفائن الذھبية أو أية دفائن أخرى.
مادة ) :(42شروط تراخيص التنقيب والمسح األثري
يشترط لمنح التراخيص ألغراض التنقيب والمسح األثري ما يلي:
أ .أن تتوافر لدى طالب الترخيص الكفاءة العلمي ة والفني ة والمالي ة الالزم ة عل ى أن تعام ل معامل ة واح دة
وفقاً لما تحدده الھيئة وفقا لنظام خاص.
ً
أن تمنح رخصة التنقيب لمدة سنة واحدة تكون قابلة للتجديد وفقا للشروط التي تحددھا الھيئة.
ب.
إذا لم يباشر بأعمال التنقيب خالل سنة من تاريخ م نح الت رخيص أو توق ف خ الل موس مين ف ي
ت.
سنتين متتاليتين دون عذر فعلى الھيئة أن تلغي الترخيص ولھا أن تم نح ترخيص ا بالتنقي ب ف ي المنطق ة
نفسھا ألية جھة أخرى دون أن يترتب على ذلك أية حقوق للجھة األولى التي الغي ترخيصھا.
التزام الم رخص ل ه بالمحافظ ة عل ى الموق ع ،وإع ادة الوض ع إل ى م ا ك ان علي ه قب ل التنقي ب أو
ث.
الحفر إذا تبين عدم وجود مصلحة أو أھمية في الحفاظ على المكتشفات غير المنقولة.
التزام المرخص له بالمحافظة على ما تم اكتشافه من مواد أثرية في مكان الئق وت أمين س المتھا
ج.
لحين تسليمھا للھيئة.
التزام المرخص له بتقديم ثالث نسخ من التقرير األولي ألعمال التنقيب وما يتض منه م ن ص ور
ح.
ومخططات خالل شھر من انتھاء األعمال إلى الھيئة.
التزام المرخص له بنشر نتائج التنقي ب والمس ح خ الل م دة ال تتج اوز ع امين م ن انتھ اء أعم ال
خ.
التنقيب ،ويحق للھيئة تمديد ھذه الفترة لسنة أخرى أو إحالتھا لجھة أخرى للقيام بذلك.
دفع الرسوم المقررة ،وأية مبالغ أو تكاليف أخرى تقررھا الھيئة.
د.
أية شروط أخرى تحددھا الھيئة.
ذ.
مادة ) :(43مخالفة شروط الترخيص
أ .إذا خالفت الجھة المرخص لھا التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القانون فعلى الھيئة باإلضافة
إلى اإلجراءات المنصوص عليھا فيه وقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة وللھيئة أن تلغي
الترخيص.
ب .للھيئة أن توقف أعمال التنقيب إذا رأت أن سالمة البعثة المنقبة أو مقتضيات األمن تتطلب ذلك.
مادة ) :(44ملكية االثار المكتشفة
جميع اآلثار المكتشفة التي تعثر عليھا الجھة المرخص لھا سواء كانت محلية أو أجنبية ھي ملك للدولة.
مادة ) :(45االستيالء المؤقت ألغراض المسح أو التنقيب أو الحفر
ف ي ح ال ع دم االتف اق م ع المال ك أو الح ائز عل ى إج راء المس ح أو التنقي ب أو الحف ر ف ي أرض ملكيتھ ا
خاصة ،لإلدارة حق االستيالء المؤقت على تلك األرض لمدة ال تزيد عن سنة ف ي مقاب ل تع ويض ع ادل،
وإعادة األرض إلى أصحابھا بحالتھا األصلية باستثناء األراضي الت ي ي ؤدي المس ح أو التنقي ب أو الحف ر
فيھا إلى الكشف عن آثار تقرر الھيئة الحفاظ عليھا.
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مادة ) :(46التنقيب اإلنقاذي
أ .إذا تم الكشف عن مواقع أثرية أو آثار أو غير ذلك مما يش كل تراث ا أثن اء قي ام أي ش خص أو جھ ة بأي ة
أعم ال إنش ائية أو أعم ال بني ة تحتي ة أو حف ر أو تجري ف أو أي ة أنش طة أو أعم ال أخ رى س واء م ن فع ل
اإلنس ان أو الطبيع ة فعل ى اإلدارة القي ام بأعم ال التنقي ب االنق اذي أو التوثي ق بغي ة الحف اظ عل ى اآلث ار
والتراث وحمايته ،وفي سبيل ذلك وقف تلك األعمال أو األنشطة لمدة محددة.
ب .يتحمل الشخص أو الجھة التي تقوم بتلك األعمال المسببة للكشف عن اآلثار أية تكاليف تترت ب عل ى
أعمال التنقيب أو التوثيق.
الفصل الخامس :المتاحف
مادة ) :(47ادارة المتاحف
أ .لھيئة التراث ترخيص و إدارة المتاحف األثرية والتراثية والموافقة على تأسيس متاحف جديدة،
بموجب نظام خاص بالمتاحف.
ب .ويجوز للھيئة بموجب ترخيص خاص أن تسمح للھيئات العلمية والجمعيات المحلية والبلديات إنشاء
متاحف خاصة بھا تحت اشراف الھيئة ووفقا للشروط التي تضعھا.
ب .تعتبر كافة المجموعات المتحفية ملكا للدولة ،وال يجوز نقلھا أو عرضھا أو بيعھا أو إھدائھا أو
التصرف بھا باي وجه كان بدون موافقة الھيئة وتحفظ في الھيئة سجالت باآلثار المعروضة في المتاحف
والموجودة في مخازنھا.

الباب الرابع
الحفاظ والتنمية
الفصل االول
تدابير الحفاظ
مادة ) :(48إعداد خطط الحفاظ والتطوير
أ .على الھيئة إعداد خطط حفاظ وتطوير لمواقع االث ار والت راث تب ين توجھ ات الحماي ة واألحك ام العام ة
والخاصة والمناطق المحيطة بھا بمشاركة الجھات المعنية.
ب .على الجھات المختصة عند وض ع مش اريع تخط يط الم دن والق رى أو تع ديلھا مراع اة خط ط الحف اظ
والتطوير المتعلقة بالتراث والتنسيق بشأنھا مع االدارة.
ت .على الھيئة إعداد الئحة تبين إجراءات إعداد خطط الحف اظ والتط وير واألحك ام التنظيمي ة الت ي يج ب
أن تتضمنھا.
مادة ) (49تنفيذ خطط الحفاظ والتطوير واإلشراف عليھا
أ .تتولى الھيئ ة اإلش راف عل ى تنفي ذ خط ط الحف اظ والتط وير المتعلق ة ب التراث .ولھ ا أن تعھ د للمال ك أو
الحائز تنفيذ خطط الحفاظ والتطوير المتعلقة بالتراث المنقول بإشراف اإلدارة.
ب .للھيئة الحق في إيقاف أية أعمال تتعارض وخطط الحفاظ والتطوير المتعلقة بالتراث.
مادة ) (50إعداد وتنفيذ خطط الصيانة والترميم
أ .تعد خطط الصيانة والترميم من قبل الھيئة أو أية جھات مختصة ومؤھلة ومعتمدة من قبلھا.
ب .على الھيئة إعداد الئحة تبين إجراءات إعداد خطط الصيانة والترميم ومشتمالتھا واألحك ام التنظيمي ة

13

التي يجب أن تتضمنھا.
ت .تقع على الھيئة مسؤولية تنفيذ خطط الصيانة والترميم المتعلقة بالتراث.
ث .للھيئة الحق في إيقاف أية أعمال تتعارض وخطة الصيانة والترميم المتعلقة بالتراث.
مادة ) (51المناطق المحيطة بالتراث
أ .تع ين المن اطق المحيط ة ب التراث غي ر المنق ول وفق ا ألھميت ه ومتطلب ات الحف اظ والحماي ة عل ى أن ال
تتجاوز  200متر من ح دود الت راث ،ول إلدارة عن د االقتض اء توس يع ھ ذه المنطق ة أو تض ييقھا أو تع ديل
أحكام الحفاظ والحماية الخاصة بھا.
ب .تحل األحكام التنظيمية للمناطق المحيطة محل األحكام في مخططات التنظيم إن وج دت ،وتع د ج زءا
منھا وفقا للمصلحة التي تمليھا حماية التراث والحفاظ عليه.
ت .على الھيئة إعداد الئحة للمناطق المحيطة تبين معايير اختيارھا وحدودھا واألحكام التنظيمية لھا.
مادة ) (52التدابير الوقائية وأعمال الصيانة
أ .للھيئ ة اتخ اذ الت دابير الالزم ة لحماي ة الت راث ،بم ا ف ي ذل ك القي ام بأي ة أعم ال وقائي ة ك اغالق المنطق ة
ووضع األسيجة حول المواقع.
ب .للھيئة القيام بكل ما تتطلبه حماي ة الت راث م ن أعم ال الص يانة والبح ث والتجدي د واإلع ادة واإلرج اع
والتحسين والحفاظ والتعديل والمراقبة والعرض وفقا لالئحة تصدر بمقتضى ھذا القانون.

الفصل الثاني
تنمية وإدارة التراث
مادة )(53
ضوابط التنمية
تراعى الضوابط التالية في تنمية التراث الثقافي:
 .1أن يحقق االستثمار التنمية والتطوير في التراث المستثمر.
 .2أن يكون االستثمار في التراث الثقافي موائما لطبيعته واستخداماته.
 .3أن يخضع لرقابة وإشراف الھيئة المستمرين.
 .4أن يساھم االستثمار في تعزيز وتطوير دور التراث في المجتمع الفلسطيني.
مادة )(54
اإلشراف على االستثمار في مجال التراث
تتولى الھيئة اإلشراف على أعمال االستثمار في مجال التراث سواء كان ذلك من القطاع العام أو الخاص
بما يحقق نماءه وتطوره والحفاظ عليه.
مادة )(55
ترخيص االستثمار وتنظيمه
 -1يخضع العمل باالستثمار في التراث إلى ترخيص من الھيئة يمنح لمدة محددة.
 -2تص در وفق ا ألحك ام ھ ذا الق انون الئح ة بتنظ يم أوج ه االس تثمار ف ي الت راث ومتطلب ات الت رخيص
واإلج راءات والرس وم ،واألش خاص الم ؤھلين ،والس جالت والبيان ات والمس تندات المطلوب ة ،والعق ود
الالزمة لالستثمار.
مادة )(56
تطبيق حوافز وتسھيالت قانون االستثمار
فيما ال يتع ارض م ع أحك ام ھ ذا الق انون ،تنطب ق جمي ع الح وافز والتس ھيالت المق ررة ف ي ق انون تش جيع
االستثمار المعمول به في فلسطين على المشاريع االستثمارية العاملة في مجال التراث.
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الباب الخامس
التفتيش والتدابير المستعجلة

الفصل األول
التفتيش
مادة )(57
منح موظفي الھيئة صفة مأموري الضبطية القضائية
 -1تنفيذا ألحكام ھذا القانون ،يكون لموظفي الھيئ ة الع املين ف ي الرقاب ة والتفت يش وغي رھم مم ن تتطل ب
طبيعة عملھم ذلك ممن يسميھم مجلس إدارة الھيئة صفة مأموري الضبطية القضائية.
 -2لموظفي الھيئة المنصوص عليھم في الفقرة السابقة سلطة الدخول إلى أماكن التراث إلج راء التفت يش
والكشف والمعاينة ،ولھم في سبيل ذلك الحق في طلب المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بھا وإجراء
الفحوصات الالزمة والضرورية ألخذ العينات والقيام بأية أعمال أخرى ضرورية.
مادة )(58
تنظيم محاضر الضبط
على موظفي الھيئة المنصوص عليھم في المادة ) (82من ھ ذا الق انون ل دى قي امھم بض بط أي ت راث بم ا
في ذلك أي قط ع أو نق ود أو أدوات أو آث ار م زورة أو مس روقة أو مھرب ة تنظ يم محاض ر بالمض بوطات
وأماكن ضبطھا ،ويكون لتل ك المحاض ر الحجي ة ف ي اإلثب ات أم ام جمي ع الس لطات واللج ان بم ا ف ي ذل ك
سلطات التحقيق والقضاء في كل ما تتضمنه من وقائع وبيانات ما لم يثبت العكس.
مادة )(59
تقييد دخول أماكن السكن
يحظر الدخول إلى أماكن السكن لغايات التفتيش دون الحصول على إذن طبقا ً لقانون اإلجراءات الجزائية
الساري المفعول.
الفصل الثاني
التدابير المستعجلة
مادة )(60
اإلعالن عن المواقع أو المناطق المعرضة للخطر
للرئيس اإلع الن ع ن أي ة مواق ع أو من اطق ت راث تك ون معرض ة للخط ر أو االنھي ار ف ي أي م ن وس ائل
اإلعالم ،وله استعمال أية إشارات أو شواخص للدالة على وجود الخطر.
مادة )(61
إغالق مواقع أو مناطق التراث
للرئيس سلطة إغالق مواقع أو مناطق التراث الثقافي أمام الجمھور إلجراء الصيانة الض رورية أو القي ام
بما من شأنه منع الخطر ،مع ضرورة إبالغ رئيس مجلس الھيئة المحلية ومركز الشرطة اللذين يتبع لھما
ذلك المكان.
مادة )(62
القرارات المستعجلة
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 -1للرئيس اتخاذ قرار مستعجل بقيد تراث في سجل التراث الوطني مؤقتا إذا تعرض ذلك التراث الثقافي
لخط ر يس تدعي الت دخل الس ريع لحمايت ه وإذا ك ان الحف اظ علي ه يش كل مص لحة وطني ة عام ة ،وف ي ھ ذه
الحالة على الھيئة إبالغ المالك أو الحائز بذلك القرار فور اتخاذه.
 -2ك ل ت راث ت م قي ده مؤقت ا وفق ا ألحك ام الفق رة األول ى م ن ھ ذه الم ادة يخض ع ألحك ام الت راث الثق افي
المسجل المنصوص عليھا في ھذا القانون ،وعلى الھيئة تسجيل ذلك التراث الثقافي على نح و دائ م بإتب اع
إجراءات التسجيل المنصوص عليھا في ھذا القانون خالل مدة أقصاھا أربعة أشھر من قرار قي ده مؤقت ا،
وإال اعتبر ذلك القرار الغيا.
الباب السادس
الحوافز
مادة )(63
دفع مكافآت
للھيئ ة وفق ا للمع اييرالتي تح ددھا دف ع مكاف أة ألي ش خص اكتش ف تراث ا بالمص ادفة وأبل غ عن ه أو ق دم
معلومات تؤدي إلى اكتشاف تراث وفقا ألحكام ھذا الق انون ،وك ذلك لم ن ي دلي بمعلوم ات تس ھم ف ي من ع
وقوع االعتداء أو األضرار بالتراث الثقافي.
مادة )(64
الخصم من ضريبة الدخل
تخصم مصاريف أعمال الصيانة والترميم للت راث م ن ض ريبة ال دخل بق رار م ن الھيئ ة بع د التنس يق م ع
الجھات المعنية على أن ال يشمل ھذا الخصم المنشآت واإلضافات الجديدة.
مادة )(65
مساھمة الھيئة في تدابير صيانة التراث وترميمه
تسھم الھيئة بما ال يتجاوز نسبة  %50من قيمة األعمال والمصاريف الالزم ة لص يانة الت راث وترميم ه،
على أن تحدد نسبة المساھمة لكل حالة على حدة بمراعاة أھمي ة الت راث وحالت ه ووفق ا لم ا تض عة الھيئ ة
من معايير.
مادة )(66
إعفاءات ضريبية للھيئة والمتاحف والمؤسسات المرخصة العاملة في التراث
تعفى الھيئة والمتاحف بأنواعھا المختلفة والمؤسسات المرخصة العاملة ف ي مج ال الت راث م ن الض رائب
بأنواعھا ويخضع جميع م ا تس تورده م ن أجھ زة ومركب ات وآالت وأث اث وكت ب ومخطوط ات ومقتني ات
وغيره لإلعفاء الجمركي.
مادة )(67
حوافز موظفي الھيئة
تضع الھيئة الئحة للحوافز المادية والمعنوية للموظفين فيھا بما يكفل تحقيق األھداف وتحسين األداء على
أن تتضمن ھذه الالئحة فئات الحوافز المادية وشروط منحھا.
الباب السابع
العقوبات
مادة )(68
مصادرة التراث المضبوط أثناء التھريب
يعاقب كل من ضبط أثناء محاولته تھريب التراث الوطني إلى خ ارج ال بالد أو ثب ت قيام ه ب ذلك
.1
بمدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف دينار .مع التحفظ عل ى الت راث الثق افي أو
مصادرته.
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يعاقب كل من ضبط أثناء محاولة إدخاله التراث األجنبي إلى فلسطين بشكل غير شرعي بمدة ال
.2
تق ل ع ن خم س س نوات وبغرام ة ال تق ل ع ن عش رة آالف دين ار .م ع ال تحفظ عل ى الت راث الثق افي أو
مصادرته.
مادة )(69
 -1مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد منصوص عليھا في أي قانون آخر ،تسري العقوبات الواردة في ھ ذا
الفصل على الجرائم الواقعة على التراث.
 -2كل من خالف أحكام ھذا القانون أو أية لوائح أو تعليمات أو قرارات أو غير ذل ك مم ا ص در بمقتض اه
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن شھر أو بغرامة ال تزيد عن خمس مائة دين ار أردن ي أو م ا يعادلھ ا بالعمل ة
المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.
 -3إضافة إلى ما ورد في ھذا القانون م ن عقوب ات أو أي ة ل وائح ص درت بمقتض اه يحك م بإزال ة الض رر
وإع ادة الت راث إل ى م ا ك ان علي ه عل ى نفق ة المحك وم علي ه ومص ادرة الم واد مح ل الجريم ة واألدوات
المستخدمة فيھا ومواد التراث التي تم ضبطھا.
مادة )(70
التزوير والتقليد
كل من قام بأحد األفعال اآلتية يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات:
 .1زور تراثا بقصد تغيير حقيقته أو مدلوله.
 .2زور أو قلد ختم ا ً أو دمغ ة أو عالم ة أو إمض اء أو تقري راً أو ش ھادة تس تعملھا الھيئ ة ف ي س بيل القي ام
بأعمالھا أو استعمل مزوراً بعلمه.
 .3قلد أو نسخ تراثا ً دون ترخيص بقصد تسجيله أو االتجار به أو إعالنه على غير حقيقته.
مادة )(71
مخالفة أحكام المادة ) (38من القانون
كل من خالف أحكام الفقرتين أ ،ب من المادة ) (30من ھذا القانون يعاقب ب الحبس م دة ال تق ل ع ن ث الث
سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار أردني أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانونا.
مخالفة أحكام المادة ) (72من القانون
كل من خالف تعليمات الھيئة الصادرة وفق أحكام المادة ) (31من ھذا القانون يعاقب بالحبس م دة التزي د
عن سنة و بغرامة ال تقل عن ألف دينار أردني أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانونا.
مادة )(73
االعتداء على التراث أو تدميره
كل من اعتدى أو خرب أو دمر أو اتلف تراثاً ،وكل من قام بعمل أو تصرف أو نش اط م ن ش أنه المس اس
أو اإلضرار بالتراث ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دين ار أردن ي
أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين.
مادة )(74
المسح أو التنقيب أو االستثمار خالفا ألحكام القانون
كل من نقب أو قام باستغالل أو استثمار أي ارض أو موقع من مواقع التراث خالفا ألحكام ھذا القانون أو
دون الحصول على ترخيص مسبق من الھيئة يعاقب بالحبس م دة ال تق ل ع ن س نة أو بغرام ة ال تق ل ع ن
خمسة آالف دينار أردني أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين.
مادة )(75
عدم اإلبالغ عن التراث المكتشف
كل من إكتشف تراثا أو علم باكتشافه ول م يعم ل عل ى إب الغ الھيئ ة أو أي م ن الجھ ات المعني ة ،وك ل م ن
امتنع عن تقديم معلوم ات أو بيان ات أو وث ائق للھيئ ة أدى إل ى اإلض رار ب التراث يعاق ب ب الحبس م دة ال
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تزيد عن شھر أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلھ ا بالعمل ة المتداول ة قانون ا أو بكلت ا
العقوبتين.
مادة )(76
إعاقة عمل الموظفين
كل من منع أو عطل أو أعاق عمل الموظفين أو المص رح لھ م بمقتض ى ھ ذا الق انون م ن القي ام بأعم الھم
يعاقب بالحبس مدة ال تقل ع ن ش ھر أو بغرام ة ال تق ل ع ن خمس مائة دين ار أردن ي أو م ا يعادلھ ا بالعمل ة
المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين ،وتضاعف العقوبة في حال استعمال العنف.
مادة )(77
إقامة أو إزالة العالمات واليافطات
كل من أقام أو أزال أي عالمة أو لوحة أو يافطة أو إشارة أو جھاز ف ي مواق ع أو من اطق الت راث الثق افي
دون إذن من الھيئة ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن أسبوع أو بغرامة ال تقل ع ن مائ ة دين ار أردن ي أو م ا
يعادلھا بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين.
مادة )(78
إقامة منشآت دون ترخيص
ك ل م ن أق ام منش أة أو بن اء ف ي مواق ع أو من اطق الت راث دون ت رخيص م ن الھيئ ة ،يعاق ب ب الحبس م دة
التزيد عن سنة أو بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار أردني أو م ا يعادلھ ا بالعمل ة المتداول ة قانون ا أو
بكلتا العقوبتين.
مادة )(79
إدخال تغييرات على التراث دون ترخيص
كل من ادخل تغييراً على تراث أو أضاف عليه ،وكل من أقام جداراً أو بنا ًء مالصقا للت راث أو حاجب ا ل ه
أو نقل تراثاً أو نزعه من مكانه دون ترخيص ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر أو بغرامة ال تقل
عن ألف دينار أردني أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين.
مادة )(80
مخالفة شروط الترخيص
ك ل م ن تج اوز ش روط الت راخيص أو األذون الممنوح ة بمقتض ى ھ ذا الق انون أو أي الئح ة ص ادرة
بمقتضاه ،يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن شھر أو بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار أردن ي أو م ا يعادلھ ا
بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين وازالة ما قام بة من تعد وما ترتب علية من أثار.
مادة )(81
إلقاء النفايات والمخلفات الصناعية
كل من ألقى أو تسبب في إلقاء النفايات أو المخلفات أي ا ً ك ان نوعھ ا م ن أص حاب المص انع أو ال ورش أو
الفنادق أو المطاعم أو المستشفيات أو الجامعات أو المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية أو المزارع أو
الحظائر وغيرھا ف ي مواق ع الت راث أو المن اطق النائي ة أو أي ة أم اكن أخ رى دون تنس يق م ع الھيئ ة وأي ة
جھات معنية أخرى والحصول منھا على األذن الالزم ،يعاقب بالحبس م دة ال تق ل س نة أو بغرام ة ال تق ل
عن خمسة آالف دينار أردني أو ما يعادلھا بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين.
مادة )(82
إلقاء األتربة والجثث النافقة
كل من ألقى أو تسبب في إلقاء نفايات أو أتربة أو جثث حيوانات نافقة أو غيرھا من المخلف ات ف ي مواق ع
التراث يعاقب بالحبس مدة ال تق ل ع ن ش ھر أو بغرام ة ال تق ل ع ن خمس مائة دين ار أردن ي أو م ا يعادلھ ا
بالعملة المتداولة قانونا أو بكلتا العقوبتين.
مادة )(83
عقوبة موظفي الھيئة والسلطات العامة األخرى
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تضاعف العقوبات المنصوص عليھا في ھذا الق انون إذا ك ان مرتك ب الجريم ة م ن م وظفي الھيئ ة أو أي
من السلطات أو الھيئات العامة أو المحلية المختصين أو المكلفين بالحفاظ على التراث.

الباب الثامن
األحكام الختامية واالنتقالية
مادة )(84
سريان أحكام القانون في حالة الطوارئ
تسري أحكام ھذا القانون في حال إعالن الطوارئ وال يجوز تعطيلھا ،كما ال يجوز القيام بأية أعمال أو
تصرفات مادية أو قانونية يكون من شأنھا المساس أو اإلضرار بالتراث في فلسطين.
مادة )(85
نقل صالحيات دائرة اآلثار وغيرھا
 -1تؤول إلى الھيئة جميع السلطات والصالحيات المنوطة بدائرة اآلثار التي تمنحھ ا التش ريعات الس ارية
المفعول قبل نفاذ ھ ذا الق انون ،وعل ى الھيئ ة اس تيعاب جمي ع الم وظفين والع املين ف ي دائ ره األث ار وفق ا
لدرجاتھم وأوضاعھم الوظيفيه كما تنقل إليھا جميع ممتلكات تلك الدائرة.
 -2ت ؤول إل ى الھيئ ة جمي ع الس لطات والص الحيات المتعلق ة ب التراث الت ي تمنحھ ا التش ريعات الس ارية
المفعول قبل نفاذ ھذا القانون.
مادة )(86
اإلبالغ عن التراث وإيداعه
 -1على المالك أو الحائز ألي تراث أن يعلم الھيئة عنه خالل سنة من تاريخ نفاذ ھذا القانون.
 -2يجوز اإلبقاء على الت راث تح ت تص رف مالك ه أو ح ائزه قب ل نف اذ ھ ذا الق انون عل ى س بيل اإلي داع،
باستثناء ما يستوجب حماية خاصة ،وللھيئة الحق في استرجاعه.
مادة )(87
أحكام حافظة
 -1تعد جميع األذون والتراخيص والمصادقات واالتفاقات الص ادرة بموج ب الق وانين واألنظم ة الس ارية
المفعول قبل نفاذ ھذا القانون صحيحة ونافذة على أن يتم توفيق أوضاعھا وفق أحكامه خالل مدة أقص اھا
سنة من نفاذه.
 -2تعد قوائم التراث الثقافي بما فيھا أية قوائم متعلقة بالمواقع األثري ة أو األم اكن التاريخي ة أو المحمي ات
الطبيعي ة أو الغاب ات أو أن واع الكائن ات المحمي ة وأي ة خط ط أو مخطط ات متعلق ة بھ ا الص ادرة بموج ب
القوانين واألنظمة السارية المفعول قبل نفاذ ھذا القانون صحيحة ونافذة على أن يتم توفيق أوضاعھا وفق
أحكامه.
مادة )(88
حق األولوية والشفعة
يكون للھيئة حق األولوية أو الشفعة في شراء التراث إذا رغب مالكه ف ي بيع ه وفق ا لإلج راءات القانوني ة
المتبعة.
مادة )(89
االختصاص والقانون المطبق
تختص المحاكم الفلسطينية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتراث ،ويكون القانون الس اري المفع ول ف ي
فلسطين مرجعا للحكم فيھا.
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مادة )(90
وضع التشريعات الثانوية
على الھيئة وضع اللوائح والتعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام ھذا القانون ،وتص در الل وائح بق رار
من مجلس الوزراء.
مادة )(91
إلغاء الھيئة
ال يجوز إلغاء الھيئة إال بقانون يحدد اإلجراءات الخاصة بذلك.
مادة )(92
إلغاءات
 -1تلغى التشريعات التالية:
أ -قانون اآلثار القديمة الباب  5لسنة  ،1929وتعديالته.
ب -قانون اآلثار القديمة رقم  51لسنة  ،1966وتعديالته.
ج -نظام استثناء اآلثار القديمة لسنة 1933.
 -2كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام ھذا القانون.
مادة )(93
تنفيذ القانون ونفاذه
على الجھات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام ھذا القانون ،وينشر في الوقائع الفلس طينية ،ويعم ل ب ه
بعد ثالثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في مدينة

بتاريخ:
الموافق:
محمود عباس)أبو مازن(
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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