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مقدمة
وضع ميثاق الآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف
َأعد اجمللس ادلويل للمتاحف (ا أليكوم) هذا امليثاق ليكون مبثابة القواعد اخلاصة ابلآداب وا ألخالقيات املهنية
ابملتاحف حبسب البيان املشار اليه يف النظام ا ألسايس ل أليكوم .ويعكس ميثاق أآداب و أأخالقيات املهنة املبادئ
العامة املتوافق علهيا دلى اجملمتع ادلويل املتحفي .ويُعترب الانضامم للمجلس ادلويل للمتاحف وتسديد اشرتااكت
العضوية الس نوية مبثابة موافقة عىل الالزتام ابلآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف اخلاصة ابجمللس ادلويل
للمتاحف (ا أليكوم).
املعيار ا ألدىن للمتاحف
يعترب ميثاق ا أليكوم للآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف معيارا أأدىن للمتاحف والعمل املتحفي .وتُمثل هذه
الآداب سلسةل من املبادئ اليت ينبغي تطبيقها يف اطار ممارسة العمل املتحفي .و يف بعض البدلان يمت حتديد
هذه املبادئ عن طريق القوانني والترشيعات احلكومية احمللية .أأما يف بعض البدلان ا ألخرى ،فقد تكون هناك
اتفاقات بشآأن احلد ا ألدىن من املعايري املهنية و تكون ىف شلك "اعامتد" أأو "تسجيل" أأو خمططات تقيمي مماثةل.
وعندما ال يتوفر تعريف لهذه املعايري عىل املس توى احمليل ،ميكن احلصول عىل املشورة من خالل ا ألمانة العامة
للمجلس ادلويل للمتاحف أأو اللجنة الوطنية أأو ادلولية املعنية .كام ميكن أأن يشلك هذا امليثاق لآداب املهنة
مرجعا تستند اليه ادلول أأواملنظامت اخملتصة واملرتبطة ابملتاحف مكرجع أأسايس لتطوير معايري اضافية.
ترمجة ميثاق الآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف
نُرش ميثاق ا أليكوم للآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف ابللغات الرمسية الثالث للمجلس ادلويل للمتاحف:
االجنلزيية والفرنس ية واالس بانية .ويُرحب اجمللس ادلويل للمتاحف (ا أليكوم) برتمجة هذه املبادئ اىل لغات
أأخرى .اال أأن الرتمجة ال تعترب "رمسية" اال اذا وافقت علهيا جلنة وطنية واحدة عىل ا ألقل يف بدل معني حبيث
تكون اللغة املُرتمج الهيا يه اللغة الرمسية ا ألوىل هبا .ويف حاةل اكنت تكل اللغة املُرتمج الهيا مس تخدمة يف أأكرث
من بدل واحد ،من املُس تحسن استشارة اللجان الوطنية يف تكل البدلان أأيضا.
وي ُس تحسن االس تعانة يف الرتمجة الرمسية بذوي اخلربة يف جمال املهنة املتحفية واللُغويني .كام جيب االشارة اىل
اللغة املس تخدمة يف الرتمجة و أأسامء اللجان الوطنية املعنية .وال تطبق هذه الرشوط عىل الرتمجة اللكية أأو اجلزئية
للآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف املس تخدمة ألغراض التعلمي أأو ادلراسة.
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القسم ا ألول
تقوم املتاحف حبامية وتفسري وتروجي الرتاث الثقايف والطبيعي لالنسانية
املبد أأ
املتاحف مسؤوةل عن حامية الرتاث الثقايف والطبيعي املادي وغري املادي .وتقع عىل عاتق السلطات املرشفة عىل
املتاحف وعىل من هيمت ابلتوجه الاسرتاتيجي لها ،هممة حامية وتمنية هذا الرتاث واملوارد االنسانية واملادية واملالية
املُوظفة لهذا الغرض.
املاكنة املؤسس ية
 1.1متكني التوثيق
يتوجب عىل الهيئة االدارية أأن حترص عىل وضع نظام أأسايس للمتحف ،أأو نظام مكتوب ومنشور ،أأو أأي وثيقة
رمسية مطابقة للقوانني الوطنية تُبني بوضوح الوضع القانوين للمتحف ،وهمامه ودوامه وطابعه اذلي ال هيدف
للرحب.
 2.1بيان املهام وا ألهداف والس ياسات
ّ
يتعني عىل الهيئة االدارية أأن تُعدّ وتنرش وتسرتشد ببيان حيدد همام املتحف و أأهدافه وس ياس ته ،وتنظمي الهيئة
االدارية وادلور املنوط هبا.
املوارد املادية
 3.1املبىن واملقر
جيب عىل الهيئة االدارية أأن توفر مباين تتوفر فهيا البيئة املالمئة للعمل حىت يمتكن املتحف من القيام بآأدواره
ا ألساس ية املنصوص علهيا يف همامه.
 4.1دخول املتحف
جيب عىل الهيئة االدارية أأن حترص عىل توفري اماكنية زايرة املتحف واالطالع عىل مجموعته املتحفية بصفة
منتظمة لاكفة الزوار خالل فرتات زمنية مناس بة ومنتظمة .كام ينبغي اعطاء اهامتم خاص ل ألشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة.
 5.1السالمة وا ألمان
جيب عىل الهيئة االدارية أأن تضمن أأن املعايري املؤسس ية املعمول هبا يف جمال السالمة وا ألمان وادلخول اىل
املتحف تنطبق عىل لك من املوظفني والزوار.
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 6.1امحلاية ضد الكوارث
ّ
تطور وتطبق س ياسات هتدف اىل حامية الزوار واملوظفني واجملموعات املتحفية
يتعني عىل الهيئة االدارية أأن ّ
ولك املوارد ا ألخرى ضد الكوارث الطبيعية والبرشية.
 7.1الرشوط ا ألمنية
ّ
يتعني عىل الهيئة االدارية أأن تضمن توفر الرشوط ا ألمنية املناس بة محلاية اجملموعات املتحفية ضد الرسقة وضد
ا ألرضار اليت قد حتدث داخل خزاانت العرض أأو خالل املعارض ،أأو داخل مناطق التخزين ،أأو يف أأماكن
العمل و أأثناء معلية النقل.
 8.1التآأمني والتعويضات
اذا اكنت اجملموعات املتحفية خاضعة للتآأمني التجاري ،جيب عىل الهيئة االدارية أأن تتآأكد من أأن قمية التآأمني
مناس بة و أأهنا تشمل القطع اجلاري نقلها أأو اعارهتا وغريها من القطع اليت توجد حتت مسؤلية املتحف .ويف حال
وجود نظام للتعويضات ،ينبغي احلرص عىل أأن حتظى القطع اليت ال تعود ملكيهتا للمتحف بتآأمني مناسب.
املوارد املالية
 9.1المتويل
جيب عىل الهيئة االدارية أأن حترص عىل توفري ا ألموال والمتويل الاكيف للقيام بآأنشطة املتحف وتطويرها .وينغي
أأن يمت احتساب تكل ا ألموال وادارهتا بطريقة احرتافية.
 10.1الس ياسة التجارية
جيب عىل الهيئة االدارية أأن تضع ميثاقا كتابيا حتدد فيه مصادر ادلخل اليت قد تنجم عن أأنشطهتا أأو تكل اليت
تقبلها من مصادر خارجية .وهمام اكن مصدر المتويل ،جيب عىل املتاحف أأن حتافظ عىل س يطرهتا عىل حمتوى
ونزاهة براجمها ومعارضها ونشاطاهتا .وال جيب أأن يكون ل ألنشطة اجلالبة لدلخل أأي تآأثري سليب عىل معايري
املتحف أأو مجهوره ( أأنظر.)6.6
املوظفون والعاملون يف املتحف
 11.1س ياسة التوظيف والتشغيل
جيب عىل الهيئة االدارية أأن تتحقق من أأن لك اجراء يتعلق ابملوظفني مطابق لس ياسات املتحف وحيرتم
االجراءات القانونية والتنظميية.
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 12.1تعيني املدير أأو املسؤول
ان منصب مدير املتحف منصب أأسايس ،ذلا جيب عىل الهيئة االدارية عند تعيينه أأن تآأخذ يف االعتبار املهارات
واملعارف املطلوبة اليت ينبغي أأن تتوفر فيه لشغل هذا املنصب جبدارة .ينبغي أأن تتضمن تكل الصفات ،اىل
جانب القدرات الفكرية املناس بة واملعرفة املهنية ،مس توى عايل من السلوك ا ألخاليق.
 13.1االتصال ابلسلطات املرشفة
ينبغي عىل املدير أأواملسؤول عن املتحف أأن يكون مسؤوال مبارشا و أأن يكون عىل اتصال مبارش ابلسلطات
املرشفة ذات الصةل.
 14.1كفاءات موظفي املتحف
من الرضوري تشغيل موظفني مؤهلني ذوي خربة حىت يمتكنوا من الاضطالع ابملسؤوليات واملهام املنوطة هبم
( أأنظر  19.2و  24.2القسم )8
 15.1تدريب املوظفني
يتعني توفري الفرص املالمئة لتوفري التعلمي املس متر والتطوير املهين لاكفة موظفي املتحف ،هبدف احلفاظ عىل
فعاليهتم املهنية و أأداهئم.
 16.1التعارض مع أأخالقيات املهنة
مينع عىل الهيئة االدارية منعا ابت أأن تطلب من املوظفني الترصف بطريقة خمالفة للآداب وا ألخالقيات املهنية
للمجلس ادلويل للمتاحف ،أأو للقانون الوطين أأو للك قانون خاص بآأخالقيات املهنة.
 17.1العالقة بني موظفي املتحف واملتطوعني
جيب عىل الهيئة االدارية أأن تضع ميثاقا مكتواب ميكن من تعزيز عالقة اجيابية بني املتطوعني و أأعضاء همنة
املتاحف.
 18.1املتطوعون وأأخالقيات املهنة
يف حال اس تعانة الهيئة االدارية مبتطوعني للقيام بآأنشطة متحفية أأو أأعامل أأخرى ،جيب علهيا أأن تتآأكد من درايهتم
الاكفية مبيثاق الآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف للمجلس ادلويل للمتاحف وابلقواعد والقوانني ا ألخرى
املعمول هبا.
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القسم الثاين
حتتفظ املتاحف ابجملموعات لصاحل اجملمتع وتمنيته
املبد أأ
تمتثل هممة املتحف يف الاقتناء واحملافظة وتمنية مجموعته املتحفية للمسامهة يف احملافظة عىل الرتاث الطبيعي
والثقايف والعلمي .وتشلك هذه اجملموعات املتحفية تراث عاما همام ،يمتتع مباكنة خاصة يف نظر القانون وحيظى حبامية
الترشيعات ادلولية .وترتبط هذه ا ألمانة العامة مبفهوم االدارة واالرشاف للمجموعات اذلي يشمل امللكية القانونية
وادلميومة ،والتوثيق والوصول للمجموعات والنقل املسؤول مللكيهتا.
اقتناء اجملموعات املتحفية
 1-2س ياسة اجملموعات املتحفية
جيب عىل الهيئة االدارية أأن تتبىن وتنرش ميثاق ُا يوحض س ياسة املتحف اخلاصة ابقتناء واس تخدام اجملموعات
املتحفية والعناية هبا .كام جيب أأن توحض تكل الس ياسة وضع أأي قطع غري خاضعة للفهرسة أأو الصيانة أأو العرض
( 2.7و.)2.8
 2-2امللكية القانونية
ال جيوز للمتحف اقتناء أأي حتفة أأو منوذج عن طريق الرشاء أأو االهداء أأو االعارة أأو الهبة أأو التبادل ما مل يكن
متآأكدا من وجود س ند رشعي مللكيهتا .مع العمل أأن ادلليل عىل امللكية القانونية يف بدل معني قد ال تشلك
ابلرضورة س ندا للملكية الرشعية.
 3-2املصدر والزتام العناية الواجبة
ّ
يتعني عىل املتحف أأن يبذل اكفة اجملهودات الالزمة قبل اقتناء أأي حتفة أأو منوذج معروض للرشاء أأو االهداء
أأو االعارة أأوالهبة أأو التبادل ،للتآأكد من أأنه مل يمت اقتناؤها بطريقة غري رشعية ( أأو تصديرها) من بدل املنشآأ أأو بدل
العبور اذلي رمبا اكنت فيه مملوكة بطريقة رشعية (مبا يف ذكل البدل املوجود فيه املتحف) .ويف هذا الصدد يصبح
االلزتام ابلعناية الواجبة رضوراي لتحديد التارخي الاكمل للتحفة منذ اكتشافها أأو انتاهجا.
 4-2التحف والامنذج الناجتة عن ا ألعامل امليدانية غري العلمية أأوغري املرخص لها
ال جيوز للمتاحف اقتناء التحف اليت يوجد سبب معقول لالعتقاد بآأن اقتناءها اش متل عىل أأعامل ميدانية غري
علمية أأوغري مرخص لها ،أأو تض ّمن تدمري أأو ختريب متعمد للآثر أأو املواقع ا ألثرية واجليولوجية أأو ا ألجناس
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أأو املواطن الطبيعية .كام ال جيوز ايضا اقتناء أأي حتفة مل يمت االفصاح عن اكتشافها لصاحب ا ألرض أأو للسلطات
القانونية أأو احلكومية املعنية.
 5-2التحف اليت تشلك قضية ثقافية حساسة
ال جيوز للمتحف اقتناء مجموعات متحفية تضم رفات برشية أأو مواد ذات أأمهية دينية أأو قدس ية معينة  ،اال اذا
اكن قادرا عىل حفظها بشلك أآمن واالعتناء هبا ابحرتام .وال بد أأن يمت ذكل بطريقة تتناسب مع املعايري املهنية
ومع مصاحل ومعتقدات أأفراد اجملمتع احمليل واجملموعات العرقية أأو ادلينية اليت صدرت عهنا تكل اجملموعات أأيامن
وجدت (يرىج ايضا مراجعة البند  3.7و.)4.3
 6-2الع ّينات البيولوجية أأواجليولوجية احملمية
ال جيوز للمتاحف أأن تقتين عينات بيولوجية أأو جيولوجية ّمت احلصول علهيا أأو بيعها أأو نقلها بطريقة خمالفة للقانون
احمليل والوطين واالقلميي وادلويل أأو املعاهدات املتعلقة حبامية أأجناس احلياة الربية واحلفاظ عىل التارخي الطبيعي.
 7-2اجملموعات احلية
عندما تش متل اجملموعات عىل عينات نباتية أأو حيوانية حية ،ال بد من ايالء اهامتم خاص لبيئهتا الطبيعية
والاجامتعية ا ألصلية ،ابالضافة اىل القانون احمليل والوطين واالقلميي وادلويل ،واملعاهدات املتعلقة حبامية أأجناس
احلياة الربية واحلفاظ عىل التارخي الطبيعي.
 8-2اجملموعات املس تخدمة لدلراسة أأو ألغراض نفعية أأخرى
ميكن أأن تتضمن الس ياسة املتعلقة ابجملموعات املتحفية اعتبارات خاصة للمجموعات اليت يمت فهيا الرتكزي عىل
احلفاظ عىل العملية الثقافية والعلمية أأو التقنية بدال من التحف أأو الامنذج حبدّ ذاهتا ،أأو ي ّمت حفظ تكل التحف
والع ّينات ألغراض التعلمي أأو االس تعامل العادي ( أأنظر أأيضا )1-2
 9-2االقتناء خارج الس ياسات املطبقة عىل اجملموعات املتحفية
ال جيب اقتناء حتفة أأو منوذج خارج ما هو منصوص عليه يف الس ياسة اليت يتبناها املتحف اال يف حاالت
اس تثنائية .وينبغي أأن تآأخذ الهيئة االدارية ابالعتبار الآراء املهنية املتوفرة لها وأآراء اكفة ا ألطراف املعنية .كام
جيب أأن تشمل هذه االعتبارات أأمهية التحفة أأوالمنوذج يف الرتاث الثقايف أأوالطبيعي وكذكل اهامتمات املتاحف
ا ألخرى اليت جتمع هذا النوع من القطع .غري أأنه وحىت يف هذه الظروف ،ال جيوز اقتناء التحف اليت ال تمتتع
بس ند رشعي للملكية.
 10-2اقتناء التحف من الهيئة االدارية أأو من العاملني ابملتحف
جيب تويخ احلذر الشديد دلى درس لك عرض لبيع التحف أأو التربع هبا أأو االهداء كهدية معفاة من الرضائب
من أأفراد السلطات الوصية عىل املتحف واملوظفني أأوعائالهتم أأو أأقارهبم.
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 11-2ايداع التحف كخيار أأخري
ال يوجد يف هذا القانون املتعلق ابلآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف أأي مانع من أأن يلعب املتحف دور خمزن
مرخص حلفظ الامنذج أأو التحف ذات املصدر اجملهول أأو غري الرشعي اليت ّمت مجعها يف املنطقة اليت متكل
مسؤولية قانونية علهيا.
التنازل عن اجملموعات
 12-2الصالحيات القانونية للتنازل أأو صالحيات أأخرى
اذا اكن املتحف يمتتع ابلصالحيات القانونية للتنازل عن التحف ،أأو قام ابقتناء حتف خاضعة لرشوط التنازل،
فعليه أأن يلزتم برصامة االجراءات وااللزتامات القانونية ا ألخرى .واذا اكن االقتناء ا ألويل خاضعا لقيود الزامية،
ينبغي مراعاة تكل الظروف ،ما مل يمت التعليل بوضوح اس تحاةل التقيد مبثل تكل القيود ،أأو أأهنا س تلحق رضرا
كبريا ابملتحف .وعند الرضورة ميكن القيام ابلطعن عن طريق االجراءات القانونية.
 13-2التنازل عن اجملموعات املتحفية
الي ّمت حسب حتفة أأو منوذج من مجموعة املتحف فقط بعد الفهم الاكمل ألمهيهتا وطبيعهتا (سواء اكنت قابةل
للتجديد أأم ال) ووضعها القانوين ،و أأي فقدان للثقة العامة اذلي قد ينجم عن مثل هذا الترصف.
 14-2املسؤولية عن التنازالت
تعود مسؤولية اختاذ قرار التنازل عن التحف اىل الهيئة االدارية املرشفة اليت تعمل ابلتعاون مع مدير املتحف
القمي عىل اجملموعات املعنية .وميكن تطبق ترتيبات خاصة عىل اجملموعات املس تخدمة لدلراسة أأو ألغراض
و ّ
منفعية أأخرى.
 15-2التنازل عن حتف مت حسهبا من اجملموعات
جيب أأن تكون للك متحف س ياسة حتدد ا ألساليب القانونية لسحب احدى التحف من اجملموعات املتحفية،
سواء عن طريق الهبة أأو النقل أأو التبادل أأو البيع أأو االعادة اىل الوطن ا ألصيل أأو االتالف ،وتتضمن السامح
بنقل ملكية هذه التحف اىل اجلهة املس تفيدة من دون أأي قيد أأو رشط .كام ينبغي االحتفاظ بسجالت اكمةل
ومفصةل عن لك القرارات املتعلّقة ابلتنازل والتحف املعنية والتنازل عهنا .كام أأنه من املفرتض عندما يمت التنازل
عن قطعة متحفية أأن يمت تقدميها أأوال لصاحل متحف أآخر.
 16-2العائدات الناجتة عن التنازل عن اجملموعات
ي ّمت االحتفاظ ابجملموعات املتحفية بصفهتا أأمانة عامة ،والجيوز اعتبارها أأصوال قابةل للتحويل .وابلتايل ،فان أأي
أأموال أأو تعويضات الناجتة عن معلية التنازل عن اجملموعات أأوالامنذج املتحفية ينبغي أأن تُس تخدم فقط لصاحل
اجملموعات املتحفية والقتناء حتف جديدة تضاف الهيا.
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 17-2رشاء اجملموعات اليت ّمت التنازل عهنا
ال ي ُسمح ملوظفي املتحف أأو الهيئة االدارية أأو عائالهتم أأو رشاكهئم رشاء أأي قطع أأو حتف من اجملموعات اليت مت
التنازل عهنا واليت اكنت ختضع ملسؤوليهتم.
حامية اجملموعات املتحفية
 18-2اس مترارية اجملموعات
ّ
يتعني عىل املتحف أأن يضع الس ياسات ويط ّبقها ،للتآأكد من أأن اجملموعات املتحفية (ادلامئة واملؤقتة) ولك
املعلومات املتعلقة هبا واملوثّقة بعناية ،متوفّرة لالس تخدام احلايل ،وسيمت نقلها بآأفضل حاةل ممكنة اىل ا ألجيال
املقبةل ،مع مراعاة املعلومات واملوارد املتاحة.
 19-2تفويض املسؤولية عن اجملموعات
جيب أأن تُس ند املسؤوليات املهنية املرتبطة حبامية اجملموعات اىل أأشخاص يمتتعون ابملهارات واملعارف املناس بة،
أأو أأشخاص خاضعني الرشاف مناسب ( أأنظر أأيضا . )11-8
 20-2توثيق اجملموعات
يمت توثيق اجملموعات املتحفية وفقا للمعايري املهنية املتعارف علهيا .وجيب أأن يشمل هذا التوثيق التعريف
والوصف الاكملني للك حتفة وللك القطع املتعلقة هبا واملصدر واحلاةل واملعاجلات اليت أأجريت علهيا وموقعها
احلايل .كام ينبغي أأن حتفظ لك هذه البياانت يف ماكن أآمن و أأن ي ّمت دمعها بآأنظمة اس تعادة توفر ملوظفي املتحف
واملس تخدمني الآخرين املرخص هلم اماكنية الاطالع علهيا.
 21-2امحلاية من الكوارث
ينبغي ايالء اهامتم خاص العداد س ياسات هتدف اىل حامية اجملموعات يف حاةل الزناعات املسلحة أأو الكوارث
ا ألخرى الطبيعية والبرشية.
 22-2أأمن اجملموعات واملعلومات املرتبطة هبا
يتعني عىل املتحف أأن ميارس رقابة خاصة لتفادي ترسيب أأي معلومات حساسة وخشصية أأو معلومات ذات
الصةل وغريها من املسائل الرسية عندما ي ّمت توفري البياانت املرتبطة ابجملموعة اىل امجلهور.
 23-2الصيانة الوقائية
تعترب الصيانة الوقائية عنرصا هاما يف س ياسة املتاحف والعناية ابجملموعات ،ومن مسؤولية أأعضاء املهنة أأن
يعملوا بشلك أأسايس عىل توفري بيئة مالمئة لتوفري امحلاية للمجموعات املوجودة حتت رعايهتم ،سواء اكنت خمزونة
أأو معروضة أأو موجودة بشلك مؤقت.
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 24-2احملافظة عىل اجملموعات وترمميها
ّ
يتعني عىل املتحف أأن يتابع بعناية حاةل اجملموعات املتحفية ملعرفة مىت تتطلب أأي حتفة أأو منوذج معل صيانة أأو
ترممي وتدخل أأحد اخملتصني يف جمال الصيانة والرتممي ،عىل أأن يكون الهدف ا ألسايس من معلية الرتممي هو تآأمني
اس تقرار حاةل التحفة أأو المنوذج .كام ينبغي توثيق لك اجراءات معلية الصيانة أأو الرتممي مع احلرص ما أأمكن عىل
توفري اماكنية الرتاجع عهنا .كام ينبغي أأن تكون اكفة التعديالت ظاهرة بشلك يسمح بمتيزيها عن التحفة
أأو المنوذج ا ألصيل.
 25-2رفاهية احليواانت احلية
ّ
يتعني عىل املتحف اذلي حيتفظ ابحليواانت احلية أأن يتح ّمل املسؤولية الاكمةل عن حصة تكل احليواانت
ورفاهيهتا .كام ينبغي أأن يضع ويطبق قانوان خاصا ابلسالمة محلاية املوظفني والزوار وكذكل احليواانت ،يمت اعامتده
من قبل خمتص يف الطب البيطري .كام يتعني عىل املتحف أأن يقوم بتحديد واحض ألي معلية للتعديل اجليين.
 26-2الاس تعامل الشخيص للمجموعات املتحفية
اليسمح ملوظفي املتحف والهيئة االدارية و أأرسمه ورشاكهئم املقربني اس تعامل أأو اس متالك أأي حتفة من مجموعات
املتحف لغرض خشيص ،ولو بصفة مؤقتة.
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القسم الثالث
متتكل املتاحف شواهد نوعية أأولية لرتس يخ البحث واملعرفة وتعميقهام
املبد أأ
تقع عىل عاتق املتاحف مسؤوليات خاصة جلهة العناية اب ألدةل ( أأو الشواهد) ا ألولية اليت مجعوها واليت حيتفظون
هبا يف مجموعاهتم املتحفية وتوفري اماكنيات الوصول الهيا وتفسريها.
شواهد نوعية أأولية
 1-3اجملموعات املتحفية كشواهد ألولية نوعية
جيب أأن ّتبني س ياسة املتحف بلك وضوح أأمهية اجملموعات كشواهد نوعية أأولية .وال ينبغي أأن ختضع الس ياسة
فقط لالجتاهات الفكرية احلالية أأو الاس تخدامات املرتبطة ابملتحف.
 2-3توافر اجملموعات املتحفية
تقع عىل عاتق املتاحف بشلك خاص مسؤولية جعل اجملموعات املتحفية واملعلومات املتعلقة متوافرة قدر
االماكن ،مع ا ألخذ ابالعتبار اكفة القيود اليت قد تنجم ألس باب متعلقة مبواصفات الرسية والسالمة.
امجلع والبحث املتحفي
 3-3امجلع امليداين
ّ
يتعني عىل املتاحف اليت تآأخذ عىل عاتقها القيام بعمليات التجميع امليداين للتحف ،أأن تعمل عىل تطوير
س ياسات مطابقة للمعايريالأاكدميية والقوانني الوطنية وادلولية ذات الصةل .كام ينبغي أأن يراعي هذا العمل امليداين
وحيرتم أآراء اجملمتعات احمللية ومواردها البيئية وممارساهتا الثقافية ،ابالضافة اىل اجلهود املبذوةل لتمنية الرتاث الثقايف
والطبيعي.
 4-3امجلع االس تثنايئ للشواهد النوعية ا ألولية
يف بعض احلاالت الاس تثنائية ،قد تشلك قطعة جمهوةل املصدر يف حد ذاهتا مسامهة ابرزة الغناء املعرفة حبيث
يصبح احلفاظ علهيا من رضورات املصلحة العامة .ويبقى قبول مثل هذه التحفة يف مجموعات املتحف مرهوان
بقرار اخملتصني يف هذا اجملال ،ومن دون أأي حتزي وطين أأو دويل ( أأنظر أأيضا .)11-2
 5-3البحوث
جيب أأن تكون البحوث اليت يقوم هبا موظفو املتاحف مرتبطة مبهام املتحف و أأهدافه ،و أأن تكون مطابقة
للمامرسات القانونية وا ألخالقية والعلمية املعمول هبا.
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 6-3التحليل املتلف
اذا جلآأ املتحف اىل تطبيق التقنيات التحليلية املتلفة ،جيب وضع جسل اكمل يشمل املواد اليت ّمت حتليلها ونتاجئ
التحاليل والبحوث والنتاجئ املرتتبة عن ذكل ،مبا فهيا املؤلفات واملنشورات ،ي ّمت ادراجه يف امللف ادلامئ اخلاص
ابلتحفة املعنية.
 7-3الرفات البرشية والقطع املقدسة
ينبغي أأن ت ّمت البحوث املتعلقة ابلرفات البرشية والقطع ذات ا ألمهية ادلينية أأو الطابع املقدس مطابقة للمعايري
املهنية و أأن حترتم مصاحل ومعتقدات أأفراد اجملمتعات احمللية واجملموعات العرقية أأو ادلينية اليت صدرت عهنا تكل
اجملموعات ( .أأنظر أأيضا  5-2و.)3-4
 8-3حفظ احلقوق خبصوص املواد املرتبطة ابلبحوث
عندما يقوم موظفو املتحف ابعداد قطع للعرض أأو من أأجل توثيق حبث ميداين ،جيب أأن يكون هناك اتفاق
واحض مع املتحف املسؤول خبصوص اكفة احلقوق املتعلقة بتكل ا ألعامل.
 9-3تشارك اخلربات
يتعني عىل املهنيني العاملني يف جمال املتاحف أأن يتشاركوا مبعارفهم وخرباهتم مع زمالهئم ومع الباحثني والطلبة يف
اجملاالت ذات الصةل .كام ّ
يتعني علهيم احرتام مصدر معلوماهتم واالعرتاف بفضل من سامه ابثراء معارفهم و أأن
يقوموا مبشاركة مثل هذه التطورات التقنية واخلربات حىت يتس ىن للآخرين الاس تفادة مهنا.
 10-3التعاون بني املتاحف واملؤسسات ا ألخرى
جيب عىل املهنيني العاملني يف جمال املتاحف االقرار برضورة التعاون والتشاور بني املؤسسات اليت لها نفس
االهامتمات واملامرسات املتعلقة جبمع التحف .وينطبق هذا عىل املؤسسات اجلامعية وبعض املنشآآت العامة اليت
تؤدي حبوهثا اىل خلق مجموعات هامة ال تتوفر لها امحلاية عىل املدى الطويل.
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القسم الرابع
توفر املتاحف الفرص لتقدير وفهم وادارة الرتاث الطبيعي والثقايف
املبدأأ
دلى املتاحف واجب هام لتطوير دورها التعلميي وجذب رشاحئ أأكرب من امجلهور ،سواء اكنت من اجملمتع
أأو الساكن احملليني أأو الفئات اليت ختدهما .ويعترب التفاعل مع مكوانت اجملمتع وتمنية تراثه جزءا ال يتجز أأ من ادلور
الرتبوي للمتحف.
العرض واملعارض
 1-4العرض واملعارض وا ألنشطة اخلاصة
جيب أأن تكون العروض واملعارض املؤقتة  -املادية أأوااللكرتونية -متوافقة مع املهام والس ياسات وا ألهداف املعلن
عهنا من طرف املتحف .وال ينبغي التنازل عن جودة اجملموعات أأو العناية والصيانة املناس بة لها.
 2-4تفسري التحف املعروضة
جيب أأن حترص املتاحف عىل أأن تكون املعلومات املقدمة يف معارضها راخسة ودقيقة ،و أأن تراعي بشلك
مناسب املعتقدات وامجلاعات اليت متثلها.
 3-4عرض التحف "احلساسة"
جيب أأن ي ّمت عرض الرفات البرشية والقطع ذات الطابع املقدس طبقا للمعايري املهنية ،مع ا ألخذ بعني االعتبار
مصاحل ومعتقدات اجملمتعات احمللية – أأيامن وجدت -وامجلاعات العرقية أأو ادلينية اليت صدرت عهنا تكل
اجملموعات .كام ينبغي تقدمي تكل اجملموعات بطريقة لبقة وابحرتام تم للكرامة االنسانية للك الشعوب.
 4-4حسب معروضات من العروض املتحفية العامة
ّ
يتعني عىل املتحف أأن يس تجيب عىل وجه الرسعة وبعناية واحرتام ألي طلب لسحب الرفات البرشية أأو القطع
املقدسة من العرض ،اذا اكن موهجا من ِقبل امجلاعات اليت صدرت عهنا تكل اجملموعات .ويمت التعامل ابلطريقة
عيهنا مع أأي مطالب السرتجاع تكل اجملموعات .وينبغي أأن حتدد س ياسات املتحف بشلك واحض ،الطريقة
املالمئة للتعامل مع مثل هذه املطالب.
 5-4عرض قطع جمهوةل املصدر
جيب عىل املتاحف أأن تتجنب عرض أأو اس تعامل القطع اليت يشلك مصدرها موضع شك أأو جمهوةل املصدر .كام
ينبغي أأن يدرك املتحف أأن عرض مثل هذه القطع أأواس تخداهما قد يُعترب مبثابة تغايض أأومسامهة يف
االجتارغرياملرشوع ابملمتلاكت الثقافية.
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املوارد ا ألخرى
 6-4النرش
يتعني أأن تكون اكفة املعلومات اليت تنرشها املتاحف ،همام اكنت الوسائل املسخرة ذلكل ،حصيحة ،مربرة
وموضوعية و أأن تآأخذ يف الاعتبار بشلك مسؤول التخصصات العلمية واجملمتعات أأواملعتقدات املعروضة .كام ال
متس اصدارات املتحف مبعايري املؤسسة املتحفية.
جيب أأن ّ
 7-4النسخ
جيب أأن تلزتم املتاحف ابحرتام سالمة وكامل القطع ا ألصلية عند اعداد نسخ مطابقة أأو مناذج أأو نسخ لقطع من
اجملموعة .وال بد أأن ت ّمت االشارة دامئا اىل أأن تكل القطع يه نسخ مطابقة ل ألصل.
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القسم اخلامس
تسامه موارد املتاحف بتوفري اماكنية تقدمي خدمات ومزااي اضافية عامة
املبد أأ
املتخصصني واملهارات واملوارد املادية اليت تتعدى أأمهيهتا نطاق
تس تعني املتاحف مبجموعة متنوعة وواسعة من ّ
اختصاص املتحف .وقد يؤدي ذكل لتقامس املوارد أأولتقدمي خدمات عند الطلب اكمتداد ألنشطة املتحف ،وال
متس مبهمة املتحف ا ألساس ية املعلنة.
بد من تنظمي تكل ا ألنشطة بطريقة ال ّ
خدمات التثبت والتعريف
 1-5التثبت من القطع املقتناة بطرق غري مرشوعة
عندما تقدم املتاحف خدمة التثبت من قطع معينة ،جيب أأال تترصف بآأي طريقة قد تويح بآأهنا تس تفيد بشلك
مبارش أأو غري مبارش من مثل هذا النشاط .وال جيوز االعالن عن حتديد أأصل القطع اليت يشتبه أأنه ّمت اقتناهئا
أأو نقلها أأو تصديرها بصورة غري رشعية ،اال بعد اعالم السلطات اخملتصة.
 2-5التثبت من ا ألصاةل وتمثني القمية (التقيمي)
جيوز للمتاحف تقيمي مجموعاهتا لغاايت وضع تآأمني مناسب لها .وال ي ّمت حتديد القمية املالية لقطع أأخرى اال بناء عىل
طلب رمسي تتقدم به متاحف أأخرى أأوسلطات قانونية أأو حكومية أأو سلطات معومية أأخرى خمتصة .ويف حال
اكن املتحف هو املس تفيد من هذه القطعة أأو المنوذج ،فان ختمني قمية التحفة أأو المنوذج جيب أأن يمت عن طريق
اللجوء خلدمات خرباء مس تقلني.
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القسم السادس
تعمل املتاحف يف تعاون وثيق مع اجملمتعات احمللية اليت يه مصدر مجموعاهتا املتحفية ،وكذكل مع
الفئات اليت تتوىل خدمهتا.
املبد أأ
تعكس اجملموعة املتحفية الرتاث الثقايف والطبيعي للمجمتعات احمللية اليت يه مصدر تكل القطع .وتبعا ذلكل،
تتسم هذه اجملموعات بطابع يتعدى امللكية العادية ،قد يتضمن تقاراب قواي مع الهوية الوطنية واالقلميية واحمللية
والعرقية وادلينية أأو الس ياس ية .وابلتايل مفن املهم أأن تآأخد س ياسة املتحف هذا الوضع يف الاعتبار.
مصدر اجملموعات
 1-6التعاون
جيب أأن تشجع املتاحف تبادل املعارف والوثئق واجملموعات مع املتاحف واملؤسسات الثقافية املتواجدة يف
ادلول ا ألخرى واجملمتعات اليت صدرت عهنا اجملموعات .كام جيب البحث عن اماكنية تطوير الرشااكت مع ادلول
أأو اجلهات اليت فقدت جزءا هاما من تراهثا.
 2-6اعادة املمتلاكت الثقافية
جيب أأن تكون املتاحف عىل اس تعداد للحوار بشآأن اعادة املمتلاكت الثقافية اىل ادلوةل أأو الشعب ا ألصيل .وال
بد أأن ت ّمت هذه العملية بطريقة متجردة ،ترتكز يف ا ألساس عىل مبادئ علمية وهمنية وانسانية ووفقا للترشيعات
احمللية والوطنية وادلولية السارية املفعول (بدل القيام ابالجراءات عىل املس توى احلكويم أأو الس يايس فقط).
 3-6رد املمتلاكت الثقافية
يف حال طالبت دوةل ما أأو جممتع حميل أأصيل برد حتفة أأو منوذج ميكن االثبات بآأنه مت تصديره أأو نقهل بعد خرق
ملبادئ االتفاقيات ادلولية والوطنية ،أأو ثبت كذكل أأنه جزء من الرتاث الثقايف أأو الطبيعي لهذا البدل أأو لهذا
اجملمتع احمليل ،فعىل املتحف املعين ،اذا اكنت دليه االماكنية القانونية ذلكل ،أأن يتخذ االجراءات الالزمة للتعاون
من أأجل رده.
 4-6املمتلاكت الثقافية الآتية من بدل حمتل
جيب عىل املتاحف أأن متتنع عن رشاء أأو اقتناء ممتلاكت ثقافية صادرة عن أأرايض حمتةل و أأن حترتم ابلاكمل
القوانني واالتفاقيات املتعلقة ابس ترياد وتصدير ونقل املمتلاكت الثقافية أأو الطبيعية.
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احرتام املتاحف للمجمتعات احمللية اليت ختدهما
 5-6اجملمتعات احمللية املعارصة
عندما تتضمن أأنشطة املتحف ارشاك جممتع حميل معارص أأومكوانت تراثه ،فان معليات اقتناء القطع جيب أأن ال
تمت اال عىل أأساس اتفاق مس بق واحض ومتبادل ،دون اس تغالل للامكل أأو الرواة .كام تعطى ا ألولوية الحرتام
رغبات اجملمتع احمليل املعين كهدف أأمسى.
 6-6متويل أأ أأنشطة اجملمتعات احمللية
يرض ذكل مبصاحل هذا اجملمتع
يف حال البحث عن متويل ألنشطة متحفية تشمل جممتعا حمليا معارصا ،ال ينبغي أأن ّ
( أأنظر أأيضا .)10-1
 7-6اس تخدام مجموعات عائدة للمجمتعات احمللية املعارصة
جيب أأن خيضع اس تخدام املتحف جملموعات أآتية من جممتعات حملية معارصة الحرتام مبادئ الكرامة االنسانية
والعادات والثقافات للمجمتع احمليل ا ألصيل .كام جيب اس تخدام هذا النوع من اجملموعات لتوفري الرفاهية والتمنية
االجامتعية والتسامح واالحرتام ،وذكل من خالل تشجيع أأنواع التعبري اجملمتعي والثقايف واللغوي املتعددة ( أأنظر
أأيضا.)3-4
 8-6دمع املنظامت يف اجملمتع
جيب أأن تعمل املتاحف عىل توفري الظروف املالمئة دلمع اجملمتع احمليل (مثال عن طريق مجعيات أأصدقاء املتاحف
وغريها من منظامت ادلمع) واالعرتاف مبسامههتا ،وتعزيز العالقات املتنامغة بني اجملمتع احمليل وموظفي املتحف.
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القسم السابع
تعمل املتاحف بطريقة قانونية
املبدأأ
جيب عىل املتاحف أأن تلزتم ابلترشيعات ادلولية ،واالقلميية والوطنية واحمللية وااللزتامات املرتتبة عن املعاهدات.
كام ّ
يتعني عىل الهيئة االدارية املرشفة عىل املتحف أأن تس تجيب للك االلزتامات القانونية أأو أأي رشوط أأخرى
تتعلق بآأي من اجلوانب اليت هتم املتحف ومجموعاته ومعلياته.
االطار القانوين
 1-7الترشيع احمليل والوطين
جيب عىل املتاحف أأن تلزتم باكفة القوانني الوطنية واحمللية يف املاكن اذلي تتواجد فيه ،و أأن حترتم ترشيعات
ادلول ا ألخرى اليت قد تكون لها عالقة بآأنشطهتا.
 2-7الترشيع ادلويل
جيب عىل س ياسة املتاحف أأن تلزتم ابلترشيعات ادلولية اليت ّ
تشلك معيارا لتفسري ميثاق الآداب وا ألخالقيات
املهنية ابملتاحف اخلاص ابجمللس ادلويل للمتاحف (ا أليكوم) ويه اكلتايل:
اتفاقية حامية املمتلاكت الثقافية يف حاةل الزناعات املسلحة (الربوتوكول ا ألول التفاقية الهاي)1954( ،
والربوتوكول الثاين (.)1999
اتفاقية اليونسكو بشآأن الوسائل اليت تس تخدم حلظر ومنع اس ترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلاكت الثقافية بطرق
غري مرشوعة (اليونسكو.)1970
االتفاقية حول التجارة ادلولية ألصناف النباتت واحليواانت املهددة ابالنقراض (واش نطن .)1973
اتفاقية ا ألمم املتحدة حول التنوع البيولويج (ا ألمم املتحدة .)1992
اتفاقية اليونسكو املتعلقة ابملمتلاكت الثقافية املرسوقة أأو املصدرة بطرق غري مرشوعة (يونيدروا.)1995
اتفاقية اليونسكو محلاية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه (اليونسكو.)2001
اتفاقية اليونسكو محلاية الرتاث الثقايف غري املادي (اليونسكو.)2003
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القسم الثامن
تعمل املتاحف بطريقة احرتافية
املبدأأ
يلزتم املهنيون العاملون ابملتاحف ابحرتام املعايري والقوانني املعمول هبا ،واحملافظة عىل كرامة همنهتم ورشفها .كام
جيب علهيم حامية امجلهور ضد أأي سلوك همين غري رشعي أأو خمالف ألخالقيات املهنة .وجيب أأن يس تغلوا لك
الفرص املتاحة لتوعية وتثقيف امجلهور حول أأهداف وطموحات املهنة ،وذكل من أأجل توعيته ابلغىن اذلي
تشلكه املتاحف للمجمتع.
السلوك املهين
 1-8معرفة الترشيعات ذات الصةل
جيب أأن يكون مجيع أأعضاء املهنة املتحفية عىل املام ابلترشيعات ادلولية والوطنية واحمللية املالمئة وبرشوط
توظيفهم .كام جيب علهيم أأن جيتنبوا أأي مواقف ميكن أأن ت ُّفرس عىل أأهنا سلوكيات غري الئقة.
 2-8املسؤولية املهنية
يلزتم أأعضاء املهنة املتحفية بتطبيق س ياسات واجراءات مؤسس هتم .غري أأنه جيوز هلم أأن يعرتضوا عىل املامرسات
اليت تبدو هلم مرضة ابملتحف أأو ابملهنة أأو خمالفة ل ألخالقيات املهنية.
 3-8السلوك املهين
تشلك الزناهة ازاء الزمالء واملتحف واجبا همنيا هاما ،جيب أأن يرتكز عىل احرتام املبادئ ا ألخالقية ا ألساس ية
اليت تطبق عىل املهنة بصفة عامة .كام يتعني عىل املتحفيني أأن حيرتموا ميثاق الآداب وا ألخالقيات املهنية
ابملتاحف للمجلس ادلويل للمتاحف (ا أليكوم) و أأن يتعرفوا عىل لك القوانني ا ألخرى أأو الس ياسات اليت تتعلق
ابلعمل املتحفي.
 4-8املسؤوليات الأاكدميية والفكرية
جيب عىل أأعضاء املهنة املتحفية تشجيع البحث وحفظ اجملموعات املتحفية وحامية اس تعامل املعلومات املتعلقة هبا.
كام جيب علهيم الامتناع عن القيام بآأي نشاط أأو الوقوع يف أأي ظرف قد يتسبب يف فقدان مثل هذه املعطيات
الأاكدميية والعلمية.
 5-8االجتار غري املرشوع
جيب عىل أأعضاء املهنة املتحفية االمتناع عن دمع االجتار أأوالتسويق غري املرشوع للممتلاكت الطبيعية أأوالثقافية.
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 6-8الرسية
جيب عىل أأعضاء املهنة املتحفية حامية رسية املعلومات اليت حيصلون علهيا يف اطار ممارسة معلهم .كام تعترب
املعلومات اليت ختص القطع اليت ي ّمت تسلميها اليل املتحف هبدف التحقق مهنا ،معلومات رسية ال جيب نرشها
أأو ابالغها اىل مؤسسة أأخرى أأو أأي خشص أآخر دون ترخيص خاص من املاكل.
 7-8أأمن املتحف واجملموعات
جيب عىل موظفي املتحف التقيد حبامية رسية املعلومات املتعلقة بآأمن املتاحف واملقتنيات واملواقع اخلاصة اليت
زاروها خالل ممارس هتم ملهاهمم.
 8-8اس تثناء يف الالزتام ابلرسية
ال مينع االلزتام ابلرسية من أأداء الواجب القانوين ملساعدة الرشطة أأو غريها من السلطات العمومية اخملتصة اليت
تقوم ابلتحقيق يف ممتلاكت قد تكون مرسوقة ،أأو مت اقتناؤها أأو نقلها بطريقة غري مرشوعة.
 9-8االس تقاللية الشخصية
ابلرمغ من أأنه حيق ألعضاء املهنة املتحفية بيشء من االس تقاللية الشخصية ،اال أأن علهيم أأن يدركوا أأنه ال ميكن
فصل أأي نشاط خاص أأومعل همين عن أأنشطة مؤسس هتم بشلك اكمل.
 10-8العالقات املهنية
يقوم أأعضاء املهنة املتحفية خبلق عالقات معل مع أأكرب عدد ممكن من ا ألشخاص داخل أأو خارج مؤسس هتم.
ويُتوقع مهنم أأن يؤدوا خدماهتم املهنية بكفاءة ومس توى عاليني.
 11-8االستشارات املهنية
يتعني عىل املهنيني العاملني يف املتحف االلزتام ابلواجب املهين اذلي يفرض علهيم استشارة زمالهئم داخل
أأو خارج مؤسس هتم املتحفية ،يف حال مل اكنت اخلربة الرضورية الختاذ القرارات املناس بة غري اكفية.
تنازع املصاحل
 12-8الهدااي واخلدمات واالعارات أأو االمتيازات الشخصية ا ألخرى
مينع عىل العاملني ابملتحف قبول الهدااي أأو اخلدمات أأو قروض أأو أأي امتيازات خشصية أأخرى تقدم هلم بشلك
مرتبط مبهاهمم يف املتحف .غري أأنه يف بعض ا ألحيان قد تتطلب اجملامةل املهنية تقدمي أأو قبول الهدااي ،اال أأن هذا
جيب أأن ي ّمت فقط ابمس املؤسسة املتحفية.
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 13-8وظائف خارجية أأو مصاحل جتارية
جيب عىل العاملني ابملتحف ،رمغ أأهنم يمتتعون بيشء من الاس تقاللية الشخصية ،أأن يدركوا أأنه ال ميكن فصل
أأي نشاط خاص أأومعل همين فصال تما عن مؤسس هتم .وال جيوز هلم أأن يش تغلوا يف وظيفة أأخرى بآأجر أأو
قبول ماكفآآت خارجية تكون أأو تبدو متعارضة مع مصاحل املتحف.
 14-8االجتار ابلرتاث الثقايف أأو الطبيعي
ال جيب عىل أأعضاء املهنة املتحفية املشاركة  -بصفة مبارشة أأو غري مبارشة  -يف جتارة (بيع أأو رشاء هبدف الرحب)
ختص قطعا من الرتاث الثقايف أأو الطبيعي.
 15-8التعاون مع التجار
الجيب عىل أأعضاء املهنة املتحفية قبول أأي هدية أأو ضيافة أأو أأي شلك من املاكفآآت من أأي تجر أأو دالل أأو
أأي خشص أآخر همام اكنت طبيعهتا ،واليت قد تشلك حافزا لرشاء أأو تنازل عن حتف أأو دافعا الختاذ اجراءات
رمسية او االمتناع عن ذكل .كام يُمنع علهيم اقرتاح أأي تجر أأو دالل أأو خبري عىل أأي خشص من العامة.
 16-8اجملموعات اخلاصة
ال جيوز أأن يتنافس العاملون يف املتحف مع مؤسس هتم سواء يف جمال اقتناء التحف أأو من خالل نشاط خشيص
لتجميع التحف .ويتعني عىل الهيئة االدارية ولك موظف يف املتحف يرغب يف القيام بنشاط خشيص لتجميع
التحف أأن يربموا اتفاقا يمت تنفيذه بدقة تمة.
 17-8اس تخدام امس وشعار اجمللس ادلويل للمتاحف
ال جيوز ألعضاء اجمللس ادلويل للمتاحف اس تخدام امس اجمللس ادلويل للمتاحف أأو شعاره أأو امسه اخملترص
(ا أليكوم) بغرض الرتوجي ألي منتج أأومعلية ذات هدف جتاري.
 18-8تضارب مصاحل اخرى
يف حاةل حدوث أأي تضارب للمصاحل بني أأي خشص واملتحف ،ينبغي أأن تكون ا ألولوية ملصاحل املتحف.
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مت طبع هذه النسخة العربية من طرف ا أليكوم العريب بدمع من اجمللس ادلويل للمتاحف.
مت الانهتاء من طبع هذه النسخة من ميثاق ا أليكوم للآداب وا ألخالقيات املهنية ابملتاحف للمجلس ادلويل للمتاحف يف يناير 2017
عدد النسخ املطبوعة 2000 :نسخة.

اجمللس ادلويل للمتاحف -ا أليكوم العريب
دار اليونسكو 1 ،زنقة ميوليس ،7532 ،ابريس س يديكس  ،5فرنسا
الهاتف0033147340500 :
الفاكس0033143067862 :
الربيد الالكرتوينsecretariat@icom.museum :
املوقع الالكرتوينwww.icom.museum :
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