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 مين على المتاحف: تحٍد للقي   غالقاإلحالة ضمان أمن التراث الثقافي أثناء 
 وألجهزة الشرطة

 [نتربولاإل-]توصيات المجلس الدولي للمتاحف 

في المائة من متاحف العالم  95نسبة أُجبرت ، 19-األزمة الصحية الناجمة عن كوفيد ءمنذ بد

لقي ِّمين ا هائال على تحديا تطرح تدابير العزلة الذاتية، فلى إغالق أبوابها مؤقتا لحماية زوارهاع

 واصلة ضمان أمن مجموعات تَُحفهم.على المتاحف الذين يجب عليهم م

ات سمؤسمن تلك ال لفا، ما يعني أن الحلول ستكون خاصة بكل  بيد أن لكل متحف واقعا مخت

 في الموقع، وما إلى ذلك. الَحْجر وأالخدمات األمنية،  وأمن حيث األفرقة المتناوبة، سواء 

السرقات األخيرة من متاحف في المملكة  ستنكري)المجلس(  الدولي للمتاحف لسالمجإن 

من تحسين أاالستمرار في ، المتخذة رغم تدابير العزلة، األهمية بمكانمن والمتحدة وهولندا. 

 .وتحديثه المتاحف

إلى الدعم وطوال عقود، ما برح المجلس واللجنة الدولية ألمن المتاحف التابعة له يقدمان 

وفير إسداء المشورة وتعبر حفهم المتاحف في توفير األمن لمجموعات تُ التي تُعنى بوساط األ

وأنظمة كشف الدخالء، وكاميرات  ،موظفي األمنخص ذها في ما ياألدوات التي يسهل تنفي

 واإلبالغ. ،، واالتصال الداخلي)كاميرات المراقبة( مراقبة الدارة المغلقة

المعنية باألعمال الفنية، دعم حماية التراث الثقافي على  تهويواصل اإلنتربول، من خالل وحد

 .194 نطاق بلدانه األعضاء الـ

 الدعم القائم، يوصي المجلس ]واإلنتربول[ اآلن بتطبيق أو تعزيز التدابير التالية:وإضافة إلى 

 التحقق من أنظمة األمن واإلنذار

وم بذلك، ة، أن تقل خطط حمايوتفع ِّ  األمني هالوضع بعد تحليالجرِّ يجب على المتاحف التي لم ت

 وبخاصة ما يلي:

 عدد الموظفين المدربين  أيام األسبوع على مدار الساعة وطيلةقاء على خدمات األمن باإل(

 التنقل بسهولة، قائمة استبدال(؛ المتاحين الذين يمكنهم
  ة قادرأنظمة كشف الدخالء، السيما كاميرات المراقبة وأجهزة اإلنذار، كل يجب أن تكون

 (على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوععمل بكامل طاقتها )في الداخل والخارج، على ال

 موظفو األمن منها بانتظام؛ يتحققوأن 
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  راد المعلومات بين أفلتناقُل استحداث إجراءات لضمان االتصال المنتظم وسلسلة واضحة

األمن والشخص المسؤول )األشخاص المسؤولين( عن المؤسسة )من ينبغي االتصال 

أحدث أرقام االتصال، وما إلى ذلك( وكذلك مع مقدمي توفُّر به، ووفق أي ترتيب، و

 (.ةخارجيمخازن الخدمات في الخارج )في حال استخدام 

 إجراءات التكيف

أظهر استطالع أجراه المجلس فقد منية. ومع ذلك، األحماية للخطط أصال غالبية المتاحف دى ل

في المائة من المتاحف تعتبر أن التدابير األمنية  10أن نسبة تناهز  19-مؤخرا يتعلق بأزمة كوفيد

فين تكييف اإلجراءات مع عزلة الموظالتأكد من يوصي المجلس بقوة بلذا، اإلضافية غير كافية. 

 على سبيل المثال:ووتوفرهم. 

  ظفين حصرية وواضحة بالموقوائم يجب على موظفي إدارة وأمن المتاحف وضع

ح لهم بدخول المبنى؛  المصرَّ

 وجود ب على حراس األمن التحقق من محيط المبنى/الموقع )ال سيما في حال عدم يج

 كاميرات مراقبة في الخارج(؛
 محيطة بالمبنى المنطقة المن اقتراب المركبات  ،ينبغي منع أو، إن أمكن، حصر

 )بمساعدة الشرطة(؛

 يجب تجنب إزاحة جميع األعمال الفنية؛ 
 ة المتاحف مرة واحدة في األسبوع.م تقارير أمنية إلى إداريينبغي تقد 

 

 يتيح لكمومن أن لديكم بروتوكوال واضحا ومحدَّثا يراعي السياق الحالي  واتأكد 

. ورغم على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوعإعالن حاالت الطوارئ والتعامل معها 

تدابير العزلة، يجب أن تكون المتاحف قادرة على مواجهة الظواهر الطبيعية )ارتفاع 

المياه، والرياح القوية، وما إلى ذلك(، والحرائق، والمشاكل الكهربائية، منسوب 

ر األعمال الفنية أو تعرضها للخطر، والسرقة، والتسلل ى ، وما إلإلى داخلها وتضرُّ

 ذلك.

 

 أجهزة الشرطة بانتظامالتواصل مع 

التي تقف عند خط المواجهة في هذه األزمة ألن احترام تدابير جهات أجهزة الشرطة هي من ال

ع جميضرورة مطلقة لمكافحة هذه الجائحة. ويشجع المجلس ]واإلنتربول[ هو ر الصحي الحجْ 

ى علو مديري المتاحف على البقاء على تواصل وثيق مع جهات اتصالهم داخل جهاز الشرطة

 تبادل المعلومات بانتظام مع وزارتهم المعنية/المشرفة، إذا كان ذلك مناسبا.

أصالً  يشكالنالسريع للمعلومات بين جهات االتصال المعينة  المنتظم والتبادلَ  إن التواصلَ 

نظام يعتمده المجلس واإلنتربول وشركاؤهما الدوليون مثل منظمة الجمارك العالمية  يْ ركيزتَ 
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 )اليونيدروا(. ولهذا السبب، يحث المجلسُ  و والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاصواليونسك

المتاحَف التي تقع ضحية سرقة على االتصال فوراً بجهاز الشرطة المناسب حتى يتمكن هذا 

اإلنتربول  وحدةبوفي بلدانها األخير من االتصال بالمكتب المركزي الوطني التابع لإلنتربول 

عمال الفنية المسؤولة عن تسجيل المسروقات من األعمال الفنية في قاعدة بياناتها المعنية باأل

 .الدولية

إن تاريخنا وثقافتنا محفوظان في المتاحف. ويتعين علينا اليوم، أكثر "

ن من أي وقت مضى، أن ن األمنية لحماية تراثنا من تدابير ونعزز الحس ِّ

فحة بمكاالتزاما قويا وجشع المجرمين. إن اإلنتربول ملتزم  اتاالعتداء

االتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي كان وما زال مرتبطا 

 ارتباطا وثيقا بالجريمة المنظمة وتمويل اإلرهاب".

 ستيفن كافانا، المدير التنفيذي للخدمات الشرطية باإلنتربول

 ألخرى التي تواجه الصعوبات عينهاالتعاون مع المؤسسات الثقافية ا

 والمواقع والمكتبات والمباني الدينية المعالمفمن يتأثر بهذه األزمة، وحدها ليست المتاحف هي 

. وتشكل المسائل األمنية في الوقت الحاضر مصدر قلق كبير لكل هذه هي أيضا عرضة لها

كن يمأعاله. وبينة لول المعلى الحالجهات األخرى المؤسسات. ونتيجةً لذلك، ينبغي إطالع 

يسمح بتوفير بعد التشاور مع رؤساء هذه المؤسسات، أن ، لتواصل مع الشرطةخصوصا ل

 زة حول المناطق الغنية بشكل خاص بالتراث الثقافي.مراقبة معزَّ 

 إشراك الجيران والمجتمع المحلي

تشكل المتاحف منبرا اجتماعيا حيويا داخل مجتمعاتها. وعندما يقع متحف ما في منطقة سكنية، 

داخل منازلهم، بضرورة إبالغ الشرطة في حال هم أنفسهم  المعزولينيمكن توعية السكان 

 للشبهة في المتحف أو حوله. إن التأكدَ  ةمثيراعهم ضجة حركة مرور مشبوهة أو سممشاهدتهم 

لم عمن أنهم  بسرعة في حال حصول نشاط مشبوه هما هم بمن عليهم االتصال به وتصرفَ لى عِّ

 إجراءان وقائيان هامان.

 ابدأوا التفكير في الغد ...

يها فتح ف ونالتفكير في الطريقة التي ستعيدأن تبدأوا "نصيحتي هي 

 وابدأأن ت م. ينبغي لكلذلك عندما يحين الوقت المناسب محفكاأبواب مت

ى الوضع . فالعودة السريعة إلمحفكاتطبيق ذلك في متكيفية التفكير في 

 الطبيعي هي أفضل تدبير أمني يمكن للمرء أن يتخذه!"

 )أنيت هانسن، رئيسة اللجنة الدولية ألمن المتاحف(

 ال يمكن، ألسباب -وحتى غير مسبوقة  -يتم إبالغ المجلس بانتظام بمبادرات أمنية محددة 

في زمن األزمة هذا، يجب أن نشكر جميع األفراد الذين بيد أنه، . عالن عنهاواضحة، اإل
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حتى يظل الجمهور محفوظة بأمان  تحفالمجموعات لتبقى يعملون داخل المتاحف وخارجها 

 . أشكركم على تفانيكم.غالقاإل ةحالإنهاء ثلى بمجرد مُ  قادرا على الوصول إليها في ظروف  


