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ــئون  ــاع الش ــة . قط ــة العام ــة . األمان ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل

ــة. ــة واالعالمي الثقافي

ــس  ــاض : مجل ــف . ـ الري ــار والمتاح ــال اآلث ــي مج ــترك ف ــل المش ــح العم لوائ

ــة ؛ 2014. ــة العام ــة، األمان ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل التع

30 ص ؛ 24 سم . 
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المشــترك / / دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
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مقدمة

انطالقــاً مــن األهــداف األساســية لمجلــس التعــاون لــدول لخليــج العربيــة 
الراميــة إلــى تحقيــق التكامــل بيــن دول المجلــس، وتوحيــد انظمتهــا ولوائــح 
ــار  ــن اآلث ــؤولون ع ــوكالء المس ــا ال ــي اتخذه ــوة الت ــي الخط ــا، تأت عمله
ــة)،  ــن (األنظم ــن القواني ــد م ــتصدار العدي ــس باس ــدول المجل ــف ب والمتاح
واللوائــح والتصــورات، المنظمــة للعمــل فــي مجــال اآلثــار والمتاحــف، كخطوة 
أساســية ضمــن منهجيــة مدروســة لتنظيــم العمــل المشــترك بيــن دول المجلــس 
فــي هــذا المجــال ، وبنــاء علــى قــرار لجنــة الــوكالء المســؤولين عــن اآلثــار 
والمتاحــف بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية، فــي اجتماعــه الرابع 
عشــر المنعقــد فــي مدينــة الريــاض، بتاريــخ 11-1434/6/12هـــ ، الموافق 21-
2013/4/22م، باعتمــاد لوائــح العمــل التنظيميــة المشــتركة فــي هــذا المجــال، 
والتوصيــة بــأن تقــوم األمانــة العامــة بطباعتهــا فــي كتــاب، يتــم توزيعــه علــى 

الــدول األعضــاء لتكــون مرجعــاً للعمــل الخليجــي المشــترك.

يســر األمانــة العامــة (قطــاع الشــؤون الثقافيــة واإلعالميــة) أن تضــع تلك 
اللوائــح بيــن أيــدي األجهــزة المختصــة عــن اآلثــار والمتاحــف والمهتميــن بهذا 
الشــأن  للعمــل وفقــاً لمــا جــاء منهــا،  فــي التعــرف علــى نظــم العمــل المختلفــة 

ـ فــي هــذه المجــاالت وهــي علــى النحــو التالــي:ـ 

ــي مجــال 1.  ــن ف ــارات للعاملي ــادل الزي ــذي لمشــروع تب  التصــور التنفي
ــف. ــار والمتاح اآلث

آلية إعارة القطع األثرية بين دول مجلس التعاون .. 2

القواعــد المنظمــة للمعــرض المشــترك لآلثــار فــي دول مجلــس . 3
التعــاون .

ــدول . 4 ــن ال ــري (بي ــح/التنقيب األث ــة المس ــد التفاقي ــوذج الموح النم
ــار). ــال اآلث ــي مج ــة ف ــة العامل ــات األجنبي ــاء والهيئ األعض

النمــوذج المعتمــد لدليــل المتاحــف الحكوميــة والخاصــة لــدول مجلــس . 5
لتعاون. ا
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ــار . 6 ــال اآلث ــي مج ــن ف ــن العاملي ــل المتخصصي ــد لدلي ــوذج المعتم النم

ــاون. ــس التع ــي دول مجل ــن مواطن ــف م والمتاح

معاييــر تكريــم المتخصصيــن والباحثيــن فــي مجــال اآلثــار والمتاحــف . 7

فــي دول مجلــس التعــاون.

                                   واهللا ولي التوفيق 
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 تصور تنفيذي ملشروع تبادل الزيارات للعاملني يف جمال اآلثار واملتاحف

ــث  ــط بحي ــاً واحــداً فق ــة المســتضيفة مندوب ــى الدول ــة إل ــث كل دول 1ـ تبع
ــط. ــن فق ــرة خمســة مندوبي ــي كل م ــدد المســتضافين ف ــون ع يك

2ـ تحدد الدولة المضيفة مجال وموضوع الزيارة.

3ـ تتحمــل الدولــة المضيفــة الســكن والمواصــالت الداخليــة، علــى أن تتحمــل 
الدولــة العضــو تذاكــر الســفر واإللتزامــات الماليــة األخــرى لمندوبيهــا.

ــة  ــى حلق ــتمل عل ــل يش ــج عم ــداد برنام ــتضيفة بإع ــة المس ــوم الدول 4ـ تق
ــاول موضــوع التخصــص أو المســؤوليات المنوطــة بالوظيفــة  نقاشــية تتن

ــة. ــؤالء الخمس ــغلها ه ــي يش الت

5ـ يعــد برنامــج زيــارات مكثــف للمواقــع األثريــة والمتاحــف المختلفــة بحيــث 
تتضمــن هــذه الزيــارات شــرحاً وافيــاً مــن قبــل متخصصيــن.

6ـ يتبــادل المندوبــون فــي جلســة خاصــة أو جلســتين علــى األكثــر الخبــرات 
والمهــارات نظريــاً مــن خــالل عــرض التجــارب الخاصــة لــكل دولــة مــن 

الــدول األعضــاء.

7ـ مدة الزيارة التقل عن خمسة أيام.

ــن  ــر ع ــاء بتقري ــدول األعض ــة وال ــة العام ــة األمان ــة المضيف ــزود الدول 8ـ ت
ــاركين. ــن المش ــة م ــات المقدم ــاً المقترح ــارة متضمن ــج الزي نتائ

9ـ تعــرض نتائــج الزيــارات علــى موقــع األمانــة العامــة لــدول المجلــس علــى 
الشــبكة العنكبوتيــة.
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آلية إعارة القطع األثرية بني دول جملس التعاون

1- إعداد نموذج عقد تضمن النقاط التالية:

 تحديد طرفي التعاقد.• 

 تحديد المواد الم عارة.• 

2- تحديد نوع اإلعارة:

بحث.• 

دراسة.• 

تصوير.• 

عرض.• 

في حالة البحث أو الدراسة يجب عمل اإلجراءات التالية:

تقديم نسخة من الدراسة أو البحث للجهة المعيرة.• 

أخــذ الموافقــة مــن الجهــة المعيــرة فــي حالــة الرغبــة فــي نشــر هــذا • 

المطبــوع.

فــي حالــة تقديــم مطبوعــات ناتجــة عــن دراســة أو بحــث تــم مــن قبــل • 

الجهــة المعيــرة، تتحمــل هــذه الجهــة مســئولية المطبــوع المنشــور.

في حالة تصوير القطع يجب عمل اإلجراءات التالية:

تحديد الغرض من التصوير.• 

الحصول على موافقة الجهة المعيرة.• 

الحصــول علــى موافقــة الجهــة المعيــرة فــي حالــة الرغبــة فــي نشــر • 

ــة. ــق خاصــة بالقطع هــذه الصــور او أي وثائ

عند عرض القطع المعارة يجب:

ذكــر إســم الــوزارة للدولــة المعيــرة, مثــال (وزارة الثقافــة - مملكــة • 

ــن). البحري
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عــرض القطــع فــي مــكان تتوفــر بــه عوامــل األمــن والســالمة الالزمــة • 
لحفــظ القطــع األثريــة.

3- التأمين:

يجــب علــى الدولــة المعيــرة إعــداد ملــف متكامــل بالصــور يحتــوي على • 
الحالــة العامــة للقطعــة باإلضافــة إلــى الــوزن والقيمــة المقــدرة لها.

يجــب علــى الدولــة المســتعيرة أن تتكفــل بعمــل تأميــن شــامل للمــواد • 
المعــارة للمــدة المتفــق عليهــا حســب اتفاقيــة اإلعــارة.

ــاء النقــل مــن •  ــة المســتعيرة عمــل تأميــن خــاص أثن ــى الدول يجــب عل
ــرة. ــة المعي ــد مــن الدول ــم المع ــة المســتعيرة حســب التقيي ــى الدول وإل

ــرر •  ــة تض ــي حال ــض ف ــائلة والتعوي ــة بالمس ــود خاص ــع بن ــب وض يج
ــتعيرة. ــة المس ــد الجه ــارة عن ــة المع القطع

فــي حالــة وجــود أي تلفيــات أثنــاء النقــل أو فــي محيــط المســتعير أو • 
أيــاً كان الطــرف المســئول فيجــب اتخــاذ اإلجــراءات التاليــة:

إعالم الجهة المعيرة.§ 

تقديم تقرير مفصل عن نوع التلف الموجود.§ 

تقديم تقرير بالحادث الذي تعرضت له القطعة.§ 

عمل اإلجراءات الخاصة بصرف التعويض.§ 

تحصل الدولة المعيرة على نسخة من شهادة التأمين.• 

ــل  ــا بنق ــة قيامه ــن كيفي ــًال ع ــوراً كام ــرة تص ــة المعي ــدم الدول أن تق  -4

ــه  ــا، ويتــم بحــث هــذا التصــور والموافقــة علي القطــع وعرضهــا وحفظه
ــة. ــة مختص ــل لجن ــن قب م

تحديــد مــدة اإلعــارة (قصيــرة األمــد ـ طويلــة األمــد) تحــدد بالســنوات،   -5

ــة: ــور التالي ــاة األم ــب مراع ــد يج ــة األم ــارة طويل ــة اإلع ــي حال وف

يحــق للجهــة المعيــرة اســترجاع القطــع فــي حالــة الحاجــة إليهــا، أو إذا • 
تزامنــت مــع أي معــرض آخــر.
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تقــوم الجهــة المعيــرة ببــذل الجهــد فــي توفيــر قطعــة بديلــة مماثلــة • 
تتناســب مــع الغــرض األساســي مــن االســتعارة، وذلــك فــي حالــة طلــب 

بديــل عنهــا.

تقــوم الجهــة المعيــرة بإعــالم الدولــة المســتعيرة بالرغبــة في اســترجاع • 
القطعــة بمــدة ال تقــل عــن ثالثيــن عاماً.

تحــدد هــذه اللجنــة  المــدة الزمنيــة لإلعــارة علــى أن ال تزيــد عــن 5 • 
ســنوات (التجديــد يكــون حســب نــوع وأهميــة القطعــة األثريــة).

فــي حالــة الرغبــة فــي تمديــد مــدة اإلعــارة يجــب إرســال طلــب كتابــي • 
للجهــة المعيــرة بذلــك، ويحــق للجهــة المعيــرة القبــول أو الرفــض.

6-          أن تقدم الجهة المستعيرة تقريراً دورياً عن حالة القطعة المستعارة.

أن يرافــق وفــد  مــن الجهــة المعيــرة هــذه القطــع فــي رحلتهــا إلــى      -7

ــا أو  ــى طريقــة حفظه ــد بنفســه عل ــة المســتعيرة، ويشــرف الوف الجه
ــا. ــق عودته ــي طري ــحنها ف ــا وش ــم تغليفه ــا، ث عرضه

ــة المســتعيرة  ــا الجه ــد مــن خالله ــود خاصــة تتعه 8-          ضــرورة وضــع بن

ــرة االســتعارة. ــاء فت ــد انته بإرجــاع القطــع المســتعارة بع

أن يعــد الفريــق المختــص فــي الجهــة المســتعيرة تقريــراً مفصــًال عــن       -9

حالــة القطــع قبــل اســتعارتها، وذلــك لمقارنتهــا بــه بعــد انتهــاء فتــرة 
االســتعارة.

 10-       أن يعــد فريــق مختــص مــن الجهــة المعيــرة تقريــراً يتضمــن وصــف 

ســري للقطعــة الســتخدامه فــي المقارنــة عنــد إعــادة القطعــة المعــارة.   

ــتوى  ــى المس ــرض عل ــود مع ــال وج ــي ح ــاء ف ــدول األعض ــاة ال  11-       مراع

ــدول. ــدى ال ــي إلح ــي والخارج الداخل

 12-        يحــق للدولــة المعيــرة إلغــاء اإلعــارة وطلــب المــادة المعــارة فــي حالــة 

مخالفــة أي مــن شــروط المذكــورة أعالها.

ــدى  ــكام ل ــون االحت ــب أي يك ــي يج ــالف قانون ــود خ ــة وج ــي حال  13-        ف

ــرة. ــة المعي الدول
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القواعد املنظمة للمعرض املشرتك لآلثار

يف دول جملس التعاون

الهــدف:

ــج  ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــار دول مجل ــترك آلث ــرض مش ــة مع إقام
العربيــة يضــم آثــار جميــع الــدول األعضــاء يقــام دوريــاً بيــن الــدول األعضــاء 
بهــدف إظهــار الجانــب الحضــاري والتاريخــي والعوامــل المشــتركة منــذ أقــدم 
ــرات  ــروراً بالحضــارات والفت ــرة اإلســالمية م ــى الفت ــة حت العصــور الحضاري
ــدول  ــن ال ــة بي ــافات اآلثاري ــار واالكتش ــرزة لآلث ــفة المب ــة المكتش التاريخي
األعضــاء. ولتأكيــد أن دول المجلــس مــا هــي إال حضــارة واحــدة فــي أصلهــا 
توزعــت فــي مختلــف المناطــق الجغرافيــة بالجزيــرة العربيــة ولهــا عالقــات 
مــع الحضــارات المجــاورة، وأن هنــاك تشــابهاً فــي اللقــى اآلثاريــة بيــن موقــع 
وآخــر رغــم البعــد الجغرافــي، وضــرورة تأكيــد هــذا التشــابه فــي المعــرض 
المشــترك. وأن يبــرز المعــرض أيضــاً الجهــود العلميــة والفنيــة التــي تبذلهــا 
دوائـــر وهيئــات اآلثــار إلظهــار اآلثار المكتشــفة مــن المــدن والقــرى والمواقع 

اآلثاريــة.

ولتحقيــق هــذا يتــم إقامــة المعــرض المشــترك لآلثــار وفــق قواعــد تشــمل 
ــب التالية: الجوان

الجانب اإلداري.. 1

المكان المقترح للعرض.. 2

مواد العرض اآلثارية.. 3

التجهيزات الفنية.. 4

أ  ـ صناديق العرض.

ب ـ قوائم العرض.

5. فترة المعرض.
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6. الجانب العلمي.

7. النقل والتغليف.

8. التكاليف المالية.

9. المسؤولية.

10 التعويض.

11. الموظفين المرافقين.

12. االفتتاح. 

13. انتهاء العرض.

الجانب اإلداري:

يشــكل فــرق عمــل متخصــص مــن الفنييــن المؤهليــن، يحضــر للمعــرض 
ــا مــن  ــذ والعــرض وغيره ــن ســالمة التنفي ــا يضم ــذه بم ــى تنفي ويشــرف عل

ــة. ــب التنفيذي الجوان

المكان المقترح للعرض:

ــات  ــداً وذا مواصف ــرض جي ــرح للمع ــكان المقت ــون الم ــم أن يك ــن المه م
ــف  ــات المتاح ــدى قاع ــي إح ــرض ف ــون الع ــا كأن يك ــارف عليه ــة متع متحفي
ــي  ــون ف ــل أن تك ــور. ويفض ــة للجمه ــزة معروف ــرى مجه ــة أخ ــي قاع أو ف
قلــب المدينــة لســهولة زيــارة المعــرض واســتقبال عــدد كبيــر مــن الــزوار. 
ــى أن تتوفــر فــي  وأن تكــون مســاحتها مناســبة الشــتراك الــدول األعضــاء عل
القاعــة مداخــل يمكــن الســيطرة عليهــا ومتوفــر فيهــا أيضــاً اإلضــاءة العلويــة 
المتحركــة حســب الطلــب وذات منــاخ معتــدل (حســب المواصفــات). وأن تكــون 
ــق  ــتعمال صنادي ــة الس ــة القاع ــي أرضي ــرة ف ــي متوف ــار الكهربائ ــادر التي مص
العــرض المتحفيــة. ويفضــل أن تكــون األرضية مبلطــة بالرخام أو السيراميـــك 
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واالبتعــاد قــدر اإلمــكان عــن أرضيــة الســجاد. ويفضــل توفــر الصــوت للعــرض 

المتخصــص، إضافــة إلــى توفيــر أجهــزة الصــوت للنــداء العــام، وتوفيــر وســائل 

حمايــة وأمــن المعروضــات.

كذلــك توفيــر ســيارة نقــل شــوكية صغيــرة FORKLIFT آليــة أو يدويــة 

ــيارة  ــول س ــهولة وص ــة وس ــرض المتحفي ــق الع ــات وصنادي ــل المعروض لنق

الشــحن للقاعــة.

مواد العرض اآلثارية:

وتشــمل عــدد القطــع ومواصفاتهــا وفترتهــا الزمنيــة ويتولــى فريــق العمل 

المشــار إليــه فــي البنــد 1 مــن بيــن مهماتــه مــا يلــي:

ضــرورة تحديــد القطــع اآلثاريــة لــكل دولــة للمشــاركة بهــا فــي المعرض 

ــات  ــي المعروض ــر ف ــى أن تتوف ــة عل ــم القاع ــبة لحج ــون مناس ــى أن تك عل

اآلثاريــة اآلتــي:

أن تغطــي الفتــرات الحضاريــة جميعــاً، إال إذا كان المعــرض محــدد 

ومخصــص لفتــرة حضاريــة (زمنيــة) واحــدة أو أكثــر.

أن تكــون القطــع متنوعــة أي تشــمل كل المكتشــفات اآلثاريــة مثــل 

الفخاريــات المختلفــة والمــواد الحجريــة المصنعــة والمســكوكات والمشــغوالت 

الذهبيــة والفضيــة والبرونزيــة ومــن الصناعــات الحديديــة والجلــود والعظــام 

والعاج…الــخ إال إذا كان العــرض مخصــص لنــوع واحــد مــن المــواد كأن يكون 

ــًال. ــة مث ــات الحديدي ــات أو المســكوكات أو الصناع للفخاري

ــة)  ــرض المتحفي ــق الع ــرض (لصنادي ــد للع ــكان المع ــع الم ــب م أن تتناس

ويجــب أن يبتعــد عــن عــرض القطــع اآلثاريــة الضخمــة وذات األوزان الكبيــرة.

ــاذج أو  ــور ونم ــومات والص ــل الرس ــاح مث ــواد اإليض ــرض م ــمل الع يش

ــل  ــرض مث ــزة الع ــن اســتخدام أجه ــك يمك ــت) كذل ــي (ماكي مقاطــع للمبان

ــو. ــزة الفيدي ــرة وأجه ــينما الصغي ــر والس البروجكت
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التجهيزات الفنية:

ــوم) أ.  ــن (األلموني ــة م ــدة مصنوع ــون جي ــب أن تك ــرض: يج ــن الع خزائ

وجوانــب زجاجيــة بســماكة ال تقــل عــن 6 ملــم وذات مقاييــس موحــدة، 

ــزودة  ــوكية م ــة الش ــطة الرافع ــل بواس ــة والنق ــهلة الحرك ــرة وس ح

بمصــدر كهربائــي لإلضــاءة فــي الســقف والجوانــب مبطنــة بقمــاش جيــد 

ــس  ــق المقايي ــاً وف ــا محلي ــن صناعته ــن يمك ــذه الخزائ ــون. وه ــح الل فات

ــة : التالي

االرتفاع الكلي للخزانة يتراوح ما بين  210 الى 220 سم.. 1

أعلى الخزانة  مزودة بإنارة باردة ال تؤثر على المعروضات.. 2

الجزء المخصص للعرض (الزجاجي) يقسم الى ثالثة ارفف متحركة.. 3

الجــزء الســفلي (األلمنيــوم) بارتفــاع (80 ســم ) مقفــل ببــاب بــرف داخلــي . 4

ويحتــوي علــى المحــوالت الكهربائيــة.

يكــون للخزانــة عجــالت بقفــل أو أرجــل ال يزيــد ارتفاعهــا عــن (15 ســم) . 5

الســتعمال الرافعــة الشــوكية.

أن تكون مزودة بأقفال جيدة.. 6

ــن(80/100/120 . 7 ــا بي ــراوح م ــة تت ــون بمقاســات مختلف ــن تك طــول الخزائ

ــن(30/40/50 ســم). ســم), وأعمــاق مــا بي

يمكــن تصنيــع خزائــي مائلــة مــن الداخــل بارتفــاع (80 ســم) بغطــاء وجوانب . 8

زجاجيــة ارتفاعهــا (25 ســم) ال تقــل ســماكة الزجــاج عــن (6 ملم).

يمكــن اســتخدام صناديــق قصيــرة مائلــة بارتفاع بين 80ـ100ســم الســتخدام . 9

بعــض اآلثــار وعلــى األخــص المســكوكات والقطــع الصغيــرة جداً.

ــن  ــون م ــذ أن تك ــة Stand ويحب ــع األثاري ــرض القط ــد ع ــر قواع  10.توفي

ــة. ــام مختلف ــفافة ذات أحج ــتيكية ش ــات بالس مكعب
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ب. قوائــم العــرض (اســتاندات العــرض) تكــون مــن األلمنيــوم مــن نفــس مــادة 
ولــون الخزائــن وبأطــوال تتــراوح مــا بيــن ( 210 الــى 220 ســم) وعــرض 
ــط  ــومات والخرائ ــرض الرس ــفافة لع ــات ش ــم) بواجه ــى 100 س (80 ال

والصــور.

ــض  ــة لبع ــة خاص ــرض فني ــزات ع ــب تجهي ــاء طل ــدول األعض ــن لل ويمك
القطــع المميــزة مــن الدولــة المســتضيفة أو أن تصحــب الدولــة المشــاركة 
تجهيزاتهــا بنفســها لمــكان العــرض بعــد التشــاور مــع الدولــة المســتضيفة.

فترة العرض:

  أ. فترة المعرض ال تقل عن شهر.

ــة  ــاس كل دول ــى أس ــس عل ــج ( ولي ــكل مدم ــرض بش ــم المع ــم تنظي  ب. يت
علــى حــدة ويكــون عــرض اآلثــار حســب التسلســل التاريخــي مــن أقــدم 

ــا. ــى أحدثه الحضــارات إل

الجانب العلمي:

ــائل أ.  ــار ووس ــة باآلث ــوفات الخاص ــدة الكش ــى ح ــة عل ــز كل دول تجه
اإليضــاح علــى بطاقــات ورقيــة وقــرص كمبيوتــر (يتفــق علــى البرنامــج 

ــي: ــات التال ــن البطاق ــى أن تتضم ــد) عل الموح

 اســم الدولــةـ  المدينــةـ  اســم الموقــعـ  وصــف الموقــعـ  فترتــه الزمنية 
ـ الطبقــة اآلثاريــة رقــم القطعــة اآلثاريــة ـ وصــف القطعــة اآلثاريــة ـ 

لمراجع. ا

ويراعــى االختصــار فــي الشــرح ويجــب أن تتضمــن البطاقــة أيضــاً صــورة 
أو رســمة عــن الموقــع أو القطعــة.

يقتبــس مــن البطاقــة المعلومــات المختلفــة التــي توضــع فــي الصناديــق ب. 
ــة  ــن كاف ــل يتضم ــف كام ــة لكش ــة باإلضاف ــع اآلثاري ــرح القط لش
ــرض  ــل الع ــة قب ــة المضيف ــا للدول ــخة منه ــل نس ــات ترس المعروض

ــاركة. ــة المش ــات الدول ــة لمعروض ــون مصاحب ــرى تك وأخ
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ــة ووســائل  ــة وشــرح القطــع اآلثاري تعتمــد فــي عــرض المــادة العلمي ج.   

ــية. ــة والفرنس ــة اإلنجليزي ــى اللغ ــة إل ــة باإلضاف ــة العربي ــاح اللغ اإليض

ــة  ــور توضيحي ــومات وص ــط ورس ــرض خرائ ــة المع ــرورة مصاحب ض د.   

للدولــة أو المدينــة والموقــع ولبعــض القطــع اآلثاريــة ويمكــن أن تكون 

ــدود: ــي ح ــومات ف ــور والرس ــط والص ــس الخرائ مقايي

100×100سم.  .1     

100×80 سم.  .2   

80×80 سم.   .3   

4.     80×60 سم.  

5.     60×40 سم.  

ــاة  ــارات مغط ــت اإلط ــم وإذا كان ــم أو 40×30 س 40×40 س  .6  

عاكــس. غيــر  الزجــاج  يكــون  أن  المناســب  فمــن  بالزجــاج 

النقل والتغليف:

ــرعة  ــو لس ــق الج ــن طري ــات ع ــة والمعروض ــع اآلثاري ــل القط ــون نق يك

الوصــول وضمـــان ســالمة المعروضــات أو عــن طريــق البــر ويكــون علــى نفقة 

الدولــة المشــاركة. ويكــون وصــول المعروضــات إلــى بلــد العــرض قبــل مــدة 

ال تقــل عــن 7 ـ 10 أيــام مــن افتتــاح المعــرض.

التغليف :

ــة  ــرة قليل ــع الصغي ــا القط ــع أم ــض القط ــف لبع ــى بالتغلي ــب أن يعتن  يج

الــوزن والمهمــة فتحمــل باليــد بمعيــة مندوبــي الدولــة. أمــا الكبيــرة فــال بــد 

ــدن  ــق خشــبية أو مــن المع ــة مناســبة باســتخدام صنادي ــف بطريق مــن أن تغل

ــزازات  ــات واالهت ــة للصدم ــواد مانع ــح ويراعــى وضــع م ــة والفت ســهلة التعبئ

لمنــع تكســر وتلــف اآلثــار. ويجــب أن تكــون الصناديــق مهيئــة للنقــل بواســطة 
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ــة  ــام مختلف ــن أحج ــدوق م ــوذج لصن ــراح نم ــن اقت ــوكية، ويمك ــة الش الرافع

ــي: كالتال

ــرض  ــم وع ــن 100ـ120س ــول بي ــكل بط ــب الش ــدوق مكع ــون الصن يك

60ـ130ســم وارتفــاع بيــن 50ـ80 ســم وفــي نهايتــه الســفلية فتحــة بارتفــاع 

ــة. ــتخدام الرافع ــم الس 15س

التكاليف المالية:

تكــون التكاليــف الماليــة علــى البلــد المشــارك مــن تجهيــز وتعبئــة ونقــل 

وتأميــن وغيرهــا للمعروضــات حتــى وصولها إلــى المطــار أو النقطــة الحدودية 

ــتضيفة  ــة المس ــل الدول ــرض. وتتحم ــتضيف للمع ــد المس ــا البل ــي يحدده الت

التكاليــف الماليــة مــن نقطــة الوصــول إلــى المعــرض وطــوال فتــرة العــرض 

ثــم اإلعــادة حتــى مطــار أو الحــدود البريــة للدولــة المشــاركة، أو إلــى بلــد 

ــي  ــل). ويدخــل ف ــاون (إذا كان المعــرض متنق ــس التع ــدان مجل آخــر مــن بل

ذلــك إعــادة التعبئــة والنقــل والتأميــن بنفــس القيمــة الماليــة المقــدرة لآلثــار 

والمعروضــات التــي حددتهــا الدولــة المشــاركة.

المسؤولية:

  أ. تتحمــل الدولــة المســتضيفة للمعــرض المســؤولية األمنيــة، وحمايــة األفراد 

والمرافقيــن واآلثــار والمعروضــات عنــد دخولهــم إليهــا وحتــى خروجهــم 

مــن حدودهــا عنــد نهايــة المعــرض.

 ب. ال تقــوم إدارة الجمــارك بتفتيــش المــواد المرســلة للمعــرض إال فــي مــكان 

العــرض، وتقــوم بســرعة انهــاء إجــراءات التخليــص الجمركــي.

التعويض:

ــرقة أو  ــت للس ــا تعرض ــار إذا م ــض اآلث ــن تعوي ــركات التأمي ــل ش تتحم

ــن  ــكل م ــة أي ش ــة المضيف ــل الدول ــور، وال تتحم ــن األم ــا م ــف وغيره التل

ــا. ــن عليه ــم التأمي ــا ت ــى م ــكال مت األش
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الموظفين المرافقين:

ــرض  ــي المع ــاركة ف ــة مش ــن كل دول ــراد م ــن 3ـ5 أف ــدد بي ــارك ع يش

ــكن  ــر س ــم وتوفي ــهيل أموره ــتضيفة بتس ــة المس ــوم الدول ــترك. وتق المش

مناســب لهــم قريــب مــن المعــرض مــع تحمــل المواصــالت فقــط (ويتحمــل 

ــة). ــفر واإلعاش ــات الس ــاركون نفق المش

االفتتـــاح:

مــن المهــم أن يكــون االفتتــاح مناســبة كبيــرة فــي البلــد المســتضيف وأن 

ــار والمتاحــف  ــوزراء المســؤولون عــن الثقافــة واآلث ــاح ال يشــارك فــي االفتت

ــن  ــن والمتخصصي ــع المهتمي ــار م ــة واآلث ــون بالثقاف ــس المعني ــدول المجل ب

باآلثــار فــي الــدول المشــاركة.

انتهاء المعرض:

ــة المســتضيفة والــدول المشــاركة -  ــى الدول ــد انتهــاء المعــرض عل عن

المســارعة فــي نقــل معروضاتهــم مــن القاعــة خــالل مــدة ال تتجــاوز 

يوميــن مــن غلــق المعــرض، وفــق جــدول محــدد لتالفــي تداخــل القطع 

األثريــة للــدول المشــاركة مــع بعضهــا.

تقــوم الدولــة المســتضيفة للمعــرض بعقــد اجتمــاع مــع الفريــق الفنــي - 

المعنــي بإعــداد المعــرض، إلعــداد تقريــر يشــتمل علــى تقريــرـ تقييــم 

شــامل لتنفيــذ المعــرض.

التغطية اإلعالمية والنشر:

تقــوم الدولــة المســتضيفة للمعــرض بالتغطيــة اإلعالميــة الالزمــة وإصدار 

دليــل يتضمــن المحتويــات التالية:

ـ نبذة تاريخية وأثرية عن كل دولة باللغة اإلنجليزية والعربية

ـ ما يحتويه المعرض من صور وتعرف لكل قطعة.

(هــذه الالئحــة مخصصــة لمعــرض اآلثــار فقــط وليــس لمعــرض التــراث 

الشــعبي).
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النموذج املوحد التفاقية املسح / التنقيب األثري
 (بني الدول األعضاء واهليئات األجنبية العاملة يف جمال اآلثار)

حــرر هــذا االتفــاق فــي تاريــخ    /    /   14هـ الموافــق    /   /   20م، بين كل من 

( أسم الجهة التي ستوقع االتفاق )1. 

طرف أول  عنوانها        

وممثلها 

( اسم الهيئة أو البعثة األجنبية )2. 

طرف ثاني  عنوانها        

وممثلها 

تمهيد : 

ــم ..........  ــه رق ــرف األول بخطاب ــدم للط ــد تق ــي ق ــرف الثان ــث أن الط وحي
وتاريــخ ....................... للقيــام بأعمــال المســح/التنقيب األثــري فــي موقــع 

ــرف األول، ــع الط ــاون م ...................................... بالتع

ــه  ــار إلي ــب المش ــة الطل ــة ومراجع ــام بدراس ــد ق ــرف األول ق ــث أن الط وحي
أعــاله ووافق عليــه وفقــاً لـــ................................................................،

عليه، فقد إتفق الطرفان على إبرام هذه اإلتفاقية وفقاً لما يلي: 

المادة األولى:

يعتبر التمهيد أعاله جزًء ال يتجزأ من هذه االتفاقية

المادة الثانية:

ــع  ــي موق ــري ف ــب األث ــال المســح / التنقي ــذ أعم ــي بتنفي ــوم الطــرف الثان يق
...................... لمــدة .................. ابتــداء مــن تاريــخ توقيــع هــذه االتفاقية، 
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وفقــاً لتصريــح المســح/ التنقيــب الممنــوح لــه مــن الطــرف األول، وفــي حــال 
ــذه  ــاء ه ــرف األول إلغ ــوز للط ــدد يج ــخ المح ــي التاري ــل ف ــه العم ــدم بدئ ع

االتفاقيــة.

المادة الثالثة:

ال يجــوز للطــرف الثانــي االســتمرار فــي أعمــال المســح/ التنقيــب األثــري 
بعــد انتهــاء الفتــرة المصــرح لــه بهــا فــي المــادة (2) أعــاله مــن هــذه االتفاقية، 
وفــي حــال الرغبــة فــي االســتمرار فــي أعمــال المســح / التنقيــب األثــري فــي 
نفــس الموقــع أو فــي موقــع آخــر فعليــة الحصــول علــى تصريــح جديــد مــن 
الطــرف األول الــذي لــه الحــق فــي اســتمرار التعــاون مــع الطــرف الثانــي أو 

التوقــف.

المادة الرابعة:

ــع الطــرف  ــون م ــن يعمل ــع م ــى جمي ــة الطــرف األول عل يشــترط موافق
الثانــي فــي أعمــال المســح / التنقيــب األثــري أو األعمــال المســاندة، ولــه حــق 
ــف أي  ــالد أو يخال ــة الب ــزم بأنظم ــو ال يلت ــتمرار أي عض ــى اس ــراض عل االعت

مــادة مــن مــواد هــذه االتفاقيــة.

المادة الخامسة:

ــب  ــدف التدري ــالب به ــن الط ــدد م ــاب ع ــي اصطح ــرف الثان ــوز للط يج
ويلتــزم المرافقــون بهــدف التدريــب بالتزامــات الطــرف الثانــي وال يجــوز أن 
تــؤدي مشــاركتهم فــي النهايــة إلــى رســالة جامعيــة للماجســتير أو الدكتوراه 

إال بعــد موافقــة الطــرف األول.

المادة السادسة:

ــاص  ــك خ ــا مل ــع كله ــي الموق ــفة ف ــة المكتش ــة المنقول ــع األثري القط
ــاج للترميــم أو للدراســة فيســلم  للطــرف األول وتســلم لــه فــوراً إال مــا يحت
بعــد االنتهــاء مــن عمليــة ترميمــه أو دراســته والتــي تتــم داخــل البــالد، ويحــدد 

الطــرف االول مــدة الترميــم أو الدراســة).
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المادة السابعة:

فــي حالــة الحاجــة إلــى ترميــم قطعــة أثريــة مكتشــفة أو أكثــر خــارج البــالد 
فعلــى الطــرف الثانــي طلــب إذن خــاص بذلــك مــن الطــرف األول الــذي لــه 

حــق اإلذن فــي ذلــك أو الرفــض).

المادة الثامنة:

للطــرف الثانــي أن يطلــب اســتعارة قطعــة أو قطــع أثرية مــن معثــورات الموقع 
مثــل كســر الفخــار أو كســر األحجار أو الحبــوب أو المــواد المتفحمــة إلجراء 
بحــوث مخبريــة عليهــا فــي بــالده عندمــا ال يتيســر مثــل هــذه المختبــرات فــي 

البــالد وتكــون الحاجــة ماســة إلجــراء مثــل هــذه البحــوث المخبرية.

المادة التاسعة:

ال يحــق للطــرف الثانــي استنســاخ أي قطــع أثريــة ثابتــة أو منقولــة أو صنــع 
نمــاذج لهــا إال بعــد موافقــة الطــرف األول.

المادة العاشرة:

ُيقــر الطــرف الثانــي أنــه ليــس لــه وال ألي مــن أعضــاء الفريــق أي نشــاط فــي 
األراضــي العربيــة المحتلــة، ويجــوز للطــرف األول إلغــاء هــذه االتفاقيــة فــوراً 

إذا ثبــت عكــس ذلــك).

المادة الحادية عشرة:

التزامات الطرف الثاني:

احتــرام أنظمــة المجتمــع وتعليماتــه وقيمــه، واجتنــاب التعــرض لألمــور   -1 

الداخليــة أو القيــام بــأي نشــاط مــن شــأنه اإلســاءة إلــى ســمعة البــالد أو 
عالقتهــا مــع الــدول األخــرى أو القيــام بــأي نشــاط غيــر مســموح بــه.

ــم  ــي يت ــة الت ــبة للعمال ــل بالنس ــام) العم ــون (نظ ــكام قان ــزام بأح االلت  -2 

اســتخدامها ألغــراض تنفيــذ هــذه االتفاقيــة.

ــة لمعالجــة  ــق األســاليب الحديث ــا وف ــة وترميمه معالجــة القطــع األثري  -3 

ــة. ــة الضروري ــى بالعناي ــار وأن تحظ اآلث
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ــى  ــر حت ــد الحف ــاء وبع ــي أثن ــن مبان ــه م ــف عن ــم الكش ــا يت ــم م ترمي  -4 

ــه. ــف عن ــم الكش ــا يت ــاء لم ــتمرارية والبق ــق االس تتحق

تقديــم خطــة عمــل قبــل بدايــة كل موســم مســح / تنقيــب العتمادهــا مــن   -5 

الطــرف األول.

ــل  ــى تمثي ــث يتول ــروع حي ــر للمش ــة كمدي ــاء البعث ــد أعض ــن أح تعيي  -6 

الفريــق أمــام الطــرف األول ويتولــى أعمــال إدارة الموقــع، كمــا يكــون 
ــد  ــن التقي ــرة ع ــؤول مباش ــو المس ــع ه ــي الموق ــروع ف ــر المش مدي
بالتعليمــات والضوابــط المضمنــة فــي تصريــح المســح / التنقيــب وهــذه 
ــة  ــات المتعلق ــي والجه ــة أعضــاء الطــرف الثان ــل كاف ــة مــن قب االتفاقي
ــه،  ــة ب ــال المناط ــأن األعم ــؤولية بش ــو المس ــل كل عض ــع تحم ــا، م به
وكــذا المســؤولية عــن النشــر العلمــي الكامــل لنتائــج المســح / التنقيــب 

ــع. ــي الموق ف

أن يكــون مــن بيــن فريــق الطــرف األول خبــراء آثــار ومهندســين   -7 

ومســاحين ورســامين ومصوريــن ومحللــي فخــار ومختصيــن ذوي عالقــة 
ــروع. ــة المش ــب حاج حس

ــن  ــع شــركة تأمي ــل م ــي ضــد حــوادث العم ــن جماع ــد تأمي ــم عق تقدي  -8 

ــع  ــمل جمي ــالد تش ــي الب ــة ف ــات المختص ــن الجه ــدة م ــة معتم محلي
العامليــن.

ــة)  ــن (أنظم ــه قواني ــص علي ــا تن ــب م ــفرية حس ــف الس ــل المصاري تحم  -9 

البــالد ولوائحهــا لمنــدوب أو أكثــر ُيعيــن مــن قبــل الطــرف األول تبعــاً 
ــازل الطــرف  لحجــم العمــل وعــدد أعضــاء الفريــق العامــل, مــا لــم يتن

ــذا الحــق. األول عــن ه

ــغ  ــة وإشــعار الطــرف األول مســبقاً بالمبل ــات المالي ــع النفق تحمــل جمي  -10 

ــن  ــروع يتضم ــة المش ــفاً بموازن ــالد وكش ــي الب ــل ف ــص للعم المخص
مقــدار المخصصــات المــراد صرفهــا فــي الموقــع، ويكــون تحويــل كافــة 

ــالد. ــي الب ــوك ف ــق أحــد المصــارف أو البن ــن طري ــة ع ــغ المالي المبال
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ــل  ــن العوام ــفة م ــي المكتش ــة المبان ــة لحماي ــوات الالزم ــاذ الخط اتخ  -11 

الطبيعيــة (الريــاح، األمطــار، الرطوبــة).

االهتمــام بقضايــا تهيئــة الموقــع للنشــاط الســياحي إذا كان مــن المواقــع   -12 

القابلــة للتنميــة الســياحية.

ــري،  ــع األث ــي الموق ــل ف ــي العم ــة ف ــة الحديث ــاليب العلمي ــاع األس إتب  -13 

ويشــمل ذلــك المســح/ التنقيــب والتســجيل والتصويــر والرفــع المعماري 
ــة. ــات العلمي ــوث والدراس ــة والبح ــع األثري ــف القط ــم وتصني والترمي

إقامــة إشــارات تحذيريــة علــى الموقــع والتقيــد بتعليمــات األمــن   -14 

والموقــع. للعمــال  والســالمة 

ــة  ــه والجه ــع وتاريخ ــن الموق ــات ع ــن معلوم ــات تتضم ــب لوح تركي  -15 

المنفــذة للمشــروع.

المحافظة على البيئة والقوانين (األنظمة) واألحكام المتعلقة بذلك.  -16 

تمكيــن مندوبــي الطــرف األول المشــاركين مــن متابعــة العمــل، والعمــل   -17 

علــى حــل أيــة مشــكالت إداريــة أو فنيــة فــي موقــع المشــروع، وتقديــم 
تقريــر مفصــل عــن مجريــات األحــداث وســير العمــل فــي الموقــع خــالل 
المــدة التــي أمضوهــا، وتمكينهــم مــن متابعــة مــا يتــم اســتخراجه مــن 
المكتشــفات األثريــة وتأمينهــا فــي أماكــن ُتعــد لذلــك مــن أجــل حفظها 
ــي  ــا أن ممثل ــاص، كم ــجل خ ــي س ــجيلها ف ــالمتها، وتس ــا وس ورعايته
الطــرف األول هــم المســؤولين عــن تســليم اآلثــار للجهــة المختصــة لــدى 

الطــرف األول.

تعويــض مالــك األرض التــي يجــري فيهــا العمــل (إذا كانــت مملوكــة   -18 

ملكيــة خاصــة) عــن األضــرار الناتجــة عــن العمــل حســبما يقــرره الطرف 
األول.

عدم إزالة أي مباني أثرية إال بعد موافقة الطرف األول.  -19 
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 20-  تقديم التقارير التالية:

ــن  ــرف األول ع ــع الط ــم م ــبوعين بالتفاه ــبوعي أو كل أس ــر أس أ/  تقري
ــع. ــي الموق ــه ف ــدة بقائ ــب وم ــاء المســح/ التنقي ــل أثن ســير العم

ب/ تقريــر علمــي موثــق عــن النتائــج األوليــة للمســح / التنقيــب فــي كل 
موســم ويراجــع وينشــر مــن قبــل الطــرف األول، وال يجــوز التصريــح 
ــات عــن المشــروع لوســائل اإلعــالم  ــة معلوم أو اإلفصــاح أو إعطــاء أي
المختلفــة إال بعــد التنســيق مــع الطــرف األول وموافقتــه علــى المضمــون.

ج/ تقريــر علمــي أولــي عــن نتائــج كل موســم يقــدم فــي نهايتــه وتشــفع 
بــه المخططــات والرســومات والصــور والشــرائح الملونــة والمســودات, 
مــع االلتــزام بتعبئــة البطاقــات الخاصــة بالســجل الرقمــي لآلثــار يضاف 
إلــى ذلــك ســجل خــاص يبيــن جميــع القطــع األثريــة المكتشــفة, وتقدم 
هــذه الوثائــق علــى شــكل أقــراص (CD) وأوراق مطبوعــة لتحفــظ لــدى 
الطــرف األول، علــى أن تكــون أحــد النســخ باللغــة اإلنجليزيــة بالنســبة 
للبعثــات األجنبيــة، ويحــق للطــرف األول نشــر التقريــر األولــي فــي أي 

وعــاء نشــر يــراه مناســباً.

ــطحية  ــه الس ــاده ومعالم ــل وأبع ــع العم ــدود موق ــن ح ــات تبي د/ مخطط
ــه. ــفة في ــة المكتش ــار المعماري واآلث

هـــ/ دراســة مفصلــة لجميــع المواســم بعــد انتهــاء مــدة االتفاقيــة وال يجوز 
تجديــد االتفاقيــة مــا لــم يقــدم الطــرف الثانــي تلــك الدراســة.

ــي  ــر ف ــم للنش ــكل موس ــل ل ــج العم ــن نتائ ــة ع ــة مفصل ــر علمي و/ تقاري
ــاء نشــر  ــأي وع ــة أو ب ــة واإلنجليزي ــن العربي ــة خاصــة باللغتي مطبوع

ــراه مناســباً. ي

المادة الثانية عشرة:

ــع  ــي الموق ــب ف ــرة موســم التنقي ــل فت ــأن ال تق ــي ب ــزم الطــرف الثان يلت
ــكل موســم. ــة أشــهر ل الواحــد عــن ثالث
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المادة الثالثة عشرة:

يقــوم الطــرف الثانــي اثنــاء موســم التنقيــب بتدريــب عــدد مــن العامليــن 
لــدى الطــرف األول علــى أســاليب التنقيــب المتبعــة. 

المادة الرابعة عشرة:

يلتــزم الطــرف الثانــي فــي نهايــة كل موســم مــن مواســم التنقيــب، بــأن 
ــار  ــليم اآلث ــل وتس ــف ونق ــه وبإشــراف الطــرف األول بتغلي ــى نفقت ــوم عل يق
المنقولــة والمكتشــفة إلــى المــكان الــذي يعينــه الطــرف األول، ويجــب عليــه 

اتخــاذ كافــة االحتياطــات الالزمــة للمحافظــة عليهــا عنــد نقلهــا. 

المادة الخامسة عشرة:

للطــرف األول أن يأمــر بوقــف أعمــال التنقيــب إذا رأى أنهــا تهــدد ســالمة 
العامليــن لــدى الطــرف الثانــي أو ســالمة الغيــر. 

المادة السادسة عشرة:

يجــب علــى الطــرف الثانــي أن يحافــظ علــى جميــع االثــار التــي يكتشــفها، 
ــة  ــك - حراس ــرف األول ذل ــه الط ــب من ــر أو طل ــى األم ــم - إذا اقتض وأن يقي
علــى الحفريــات، كمــا يلتــزم بالمحافظــة علــى الموقــع بالحالــة التــي يوافــق 

عليهــا الطــرف األول. 

المادة السابعة عشرة:

تكون جميع اآلثار التي يكتشفها الطرف الثاني ملكاً للطرف األول. 

المادة الثامنة عشرة:

ــن دون  ــنتين متتاليتي ــي س ــمين ف ــالل موس ــي خ ــرف الثان ــع الط إذا انقط
عــذر مقبــول عــن مواصلــة التنقيــب فللطــرف األول أن يلغــي الترخيــص كمــا 
يجــوز لــه أن يمنــح الترخيــص بالتنقيــب فــي المنطقــة نفســها أليــة هيئــة أو 
جمعيــة أو بعثــة آخــري دون أن يكــون للطــرف الثانــي حــق االعتــراض علــى 

ذلــك. 
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المادة التاسعة عشرة:

ــرف  ــع الط ــة م ــة المبرم ــذه االتفاقي ــخ ه ــي فس ــق ف ــرف األول الح للط

ــا  ــن مواده ــادة م ــي ألي م ــرف الثان ــة الط ــة مخالف ــي حال ــي ف الثان

المادة العشرون:

ــص  ــي تن ــه الت ــه والتزامات ــن حقوق ــازل ع ــي التن ــرف الثان ــق للط ال يح

عليهــا هــذه االتفاقيــة إلــى أي جهــة أخــرى أو تكليفهــا القيــام بالعمــل نيابــة 

عنــه

المادة الحادية والعشرون:

ــدى  ــا ل ــول به ــح المعم ــن أو اللوائ ــة أو القواني ــوص األنظم ــق نص تطب

الطــرف األول فــي مجــال التنقيــب عــن االثــار فــي حالــة تعــارض هــذا االتفــاق 

معهــا. 

المادة الثانية والعشرون:

ــن  ــن الطرفي ــور بي ــذي يث ــزاع ال ــى الن ــرف االول عل ــن الط ــق قواني تطب

حــول هــذا االتفــاق كمــا وتختــص محاكــم الطــرف األول بنظــر هــذا النــزاع.

المادة الثالثة والعشرون:

حــرر هــذا االتفــاق باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة وتكــون العبــرة بالنــص 

العربــي فــي حالــة وجــود خــالف حــول تفســيره أو تطبيقــه. 

المادة الرابعة والعشرون:

ــظ كل  ــن واحتف ــن أصليتي ــختين متطابقتي ــن نس ــاق م ــذا االتف ــرر ه ح

ــن.  ــا الطرفي ــل بموجبه ــا للعم ــه منه ــخه موقع ــرف بنس ط
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النموذج املعتمد لدليل املتاحف احلكومية واخلاصة لدول جملس التعاون 
ـ اسم المتحف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ الهدف من إنشاء المتحف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تاريخ افتتاح المتحف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تاريخ تشييد المتحف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مساحة المتحف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مبنى المتحف: (           ) حديث (           ) قديم: مرسم (              ) مجدد (              )

ـ موقع المتحف بالنسبة للمدينة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عدد األدوار (الطوابق) التي يتألف منها المتحف: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عدد قاعات المتحف:

ـ نبذة مختصرة عن كل قاعة:

ـ األقسام التي يتألف منها المتحف:

2 ـ     1 ـ        

4 ـ     3 ـ       

6 ـ     5 ـ        

8 ـ     7 ـ       

ـ مقتنيات المتحف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مصدر مقتنيات المتحف ؟

    (    ) إهداء (    ) شراء (    ) إعارة (    ) تنقيب   (   ) أخرى

ـ نوع المتحف (    ) عام (    ) متخصص (    ) علمي (    ) تراث شعبي

ـ طريقة العرض في المتحف هل هي تتبع الطرق التالية:

    (    ) التسلسل التاريخي (    ) حسب نوع المادة (    ) حسب الحضارات  (    ) أخرى: توضح

ـ وسائل اإليضاح الموجودة بالمتحف؟

    (    ) صور (    ) أصلية (    ) مجسمات  (    ) أفالم (    ) أشرطة فيديو

    (    ) أشرطة كاسيت (    ) بانوراما (    ) ديوراما  (    ) رسومات توضيحية ومخططات (    ) أخرى: 
توضح

ـ عدد األدالء (دليل المتحف أو المرشد؟ 

ـ عدد العاملين في المتحف:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ هل للمتحف مكتبة خاصة به ؟ (    ) نعم (    ) ال يوجد

ـ عدد الكتب الموجودة بالمكتبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومجاالتها؟

4ـ 3ـ    2ـ    1ـ   

8ـ 7ـ    6ـ    5ـ   

ـ   12 11ـ    10ـ    9ـ   
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ـ الجهة التي يتبع لها المتحف؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ما هو متوسط عدد زوار المتحف؟

اليومي   ـــــــــــــــــــــــــ. 1

الشهري  ـــــــــــــــــــــــــ. 2

السنوي  ـــــــــــــــــــــــــ. 3

ـ زوار المتحف حسب الجنس/ الجنسية/ الفئة العمرية؟

ـ التسهيالت التي يقدمها المتحف لعموم الزوار ولذوي االحتياجات الخاصةــــــــــــــــــــــــ

ـ رسم الدخول للمتحف؟

    (    ) مجاناً (    ) رسم دخول

ـ المطبوعات التي يصدرها المتحف؟

2 ـ    1 ـ        

4 ـ     3 ـ       

6 ـ     5 ـ        

    1 ـ ساعات الدوام الرسمي للمتحف

    2 ـ أيام وساعات زيارة المتحف

               صباحاً من ــــــــــــــــــــــــــــــ إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــ

               مســـاًء من ــــــــــــــــــــــــــــــ إلى ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عنوان المتحف؟

ـ تليفون: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تلكس: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ فاكس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ رقم صندوق البريد: ـــــــــــــــــــ

ـ البريد اإللكتروني: ــــــــــــــــــ

ـ موقعة على شبكة المعلومات العالمية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ نشاطات المتحف في مجال التوعية

ـ العضوية في المنظمات الدولية:

ـ الجوائز التي حصدها المتحف محلياً ودولياً

ـ األمور المطلوبة مع االستبيان:

    1. صورة للواجهة الرئيسية للمتحف                                   2. صورة للمتحف من الداخل

    3. مخطط المتحف (SITEPLAN)           4. صور للمعروضات

مالحظة: بعض األسئلة تحتاج فقط إلى وضع عالمة (         ) لإلجابة عليها
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النموذج املعتمدلدليل املتخصصني العاملني يف جمال اآلثار واملتاحف
 من مواطني دول جملس التعاون

االسم

المؤهل العلمي

الرئيسي:                                    الفرعي:التخصص

جامعة التخرج

سنة التخرج

اللغات التي يجيدها

الخبرات العلمية والعملية

سنوات الخدمة:أ. 

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ب.المشاركة والنشاطات العلمية:

   ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

المؤلفات واألبحاث المتخصصة المنشورة

المؤلفات:ب. 

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ب.األبحاث المتخصصة المنشورة:

   ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

شهادات التقدير

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

الجهة التي يعمل بها المتخصص

الوظيفة الحالية:

رقم االتصال:

العنوان البريدي:
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 معايري تكريم املتخصصني والباحثني يف جمال اآلثار واملتاحف 

يف دول جملس التعاون

أوًال ـ الهدف من التكريم:

1)إبــراز الــدور المهــم والكبيــر لهــؤالء المتخصصيــن والباحثيــن فــي مجال 
ــار والمتاحف.   اآلث

2) تشجيع الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي والهام.

ــافات  ــال االكتش ــي مج ــاهماتهم ف ــى مس ــوء عل ــليط الض ــار وتس 3) إظه
ــم.  ــي دوله ــف ف ــم للمتاح ــة وتطويره ــات اآلثاري والتنقيب

ثانيًا ـ  معايير وشروط التكريم.

    أن يستوفي المرشح كل أو بعض المعايير والشروط التالية :-

1) أال يقل عمره عن 35 عاماً.

2)أن يكون قد أمضى ما ال يقل عن 10 سنوات في مجال عمله.

3) المســاهمة فــي أعمــال وإنجــازات بــارزة فــي مجــال تخصصــه ووظيفتــه 
كمــا يلــي : ـ

ــة  ــم وصيان ــه ـ ترمي ــافات آثاري ــب ـ اكتش ــار (تنقي ــال اآلث ــي مج      أ. ف
ــا).  وغيره

   ب. في مجال المتاحف (إنشاء ـ تطوير ـ إدارة وغيرها). 

4) المشــاركة الفعالــة فــي المؤتمــرات، والنــدوات، واالجتماعــات المحليــة 
أو اإلقليميــة أو الدوليــة ذات الصلــة فــي مجــال اآلثــار والمتاحــف.

ــة  ــة العربي ــري المكتب ــات تث ــة ومؤلف ــهامات بحثي ــه إس ــون ل 5) أن يك
ــف. ــار والمتاح ــال اآلث ــي مج ــة ف والعالمي
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ــف  ــار والمتاح ــال اآلث ــي مج ــي ف ــر الوع ــي نش ــة ف ــاهمة الفعال 6)المس

ــيخ  ــى ترس ــل عل ــة، والعم ــن والمنطق ــراث الوط ــخ وت ــف بتاري والتعري

ــالل  ــن خ ــي م ــى اإلرث الوطن ــة عل ــوة للمحافظ ــة والدع ــة الوطني الهوي

ــة. ــالم المختلف ــائل اإلع وس

ــات  ــث اســتخدام وســائل وتقني ــر وتحدي ــي تطوي ــة ف 7) المســاهمة اإليجابي

وآليــات العمــل فــي مجــال اآلثــار والمتاحــف (تقنيــات، حاســب آلــي، نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة، أســاليب العــرض).

8) اإلســهامات اإليجابيــة فــي تطويــر خطــط التدريــب والعمــل علــى جــذب 

الكفــاءات الوطنيــة، وإعدادهــا للعمــل فــي مجــال اآلثــار والمتاحــف وإعــداد 

الدراســات المتخصصــة والبحــث العلمــي لتطويــر العمــل فــي هــذا المجــال.

9) تطويــر خبــرات المرشــح العلميــة والعمليــة مــن خــالل المشــاركة فــي 

ــة  ــة واإلقليمي ــارات المحلي ــة، والزي ــدورات التدريبي ــا، وال الدراســات العلي

ــة. والدولي

 ثالثًا ـ  آليات الترشيـــــح .

1) تقوم كل دولة بترشيح شخصين ممن تنطبق عليهم المعايير.

2) توافــي الــدول األعضــاء األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون بأســماء 

المرشــحين فــي موعــد أقصــاه ثالثــة أشــهر قبــل عقــد اجتمــاع الوكالء 

المســؤولين عــن اآلثــار والمتاحــف بــدول المجلــس حتــى يتســنى للدولة 

المســتضيفة الجتمــاع الــوكالء إقامــة حفــل تكريــم.

ــم  ــة للمرشــحين وأعماله ــة الســير الذاتي ــة بمراجع ــة العام ــوم األمان 3) تق

والتأكــد مــن مطابقتهــا للمعاييــر وفــي حالــة عــدم مطابقة المرشــحين 

للمعاييــر وشــروط التكريــم يتــم إخطــار الدولــة المرشــحة للمكرميــن 

بذلــك.

رابعًا ـ  التكريـــــم:

تعلــن األســماء قبــل فتــرة كافيــة مــن موعــد الحفــل وتبلــغ الــدول ) 1

األعضــاء بهــا.
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ــة ) 2 ــهادة تقديري ــه) ش ــي مجال ــة (كل ف ــن كل دول ــرم م ــح المك يمن
مــع منحــه مكافــأة ماليــة ال تقــل عــن =/20.000 ألــف (عشــرون ألــف 

ريــال ســعودي) تقدمهــا الدولــة المضيفــة.

يتــم تغطيــة حفــل التكريــم إعالميــاً عــن طريــق الصحافــة واإلذاعــة ) 3
والتلفزيــون، وتقــوم الدولــة المســتضيفة بطباعــة كتيــب عــن 

ــرم. ــازات كل مك إنج
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية


