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 1 -النماذج التطبيقية 
 

 ذاتي للمخزنالجدول التشخيصي للتقييم ال :1 رقم النموذج التطبيقي 

  .ارسم دائرة حول مجموع درجات كل عنصر 

  

 األثاث والمعدات الصغيرة المجموعة المتحفية المبنى والمساحة اإلدارة 
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 2 -النماذج التطبيقية 

 تنظيم المخزن إعادةجل أقائمة بالمواد واألدوات من  :2النموذج التطبيقي رقم  

المرحلة ات عندما تبدأ قد تحتاج إلى شرائه، الحظ أنك ستحتاج فقط إلى هذه المواد واألدو ما استخدم هذه القائمة كدليل لتحديد ما لديك أو

 .ىالثالثة أو الرابعة، مع العلم أنه قد تختلف احتياجات األفراد من مجموعة ألخر

 عدد ما لدينا
الكمية المقترحة لعدد 

 افرد   18

الكمية المقترحة لعدد 

 أفراد 2-5
 ألعضاء الفريق

 مالبسحامل  1 1 

 شماعات مالبس  5 20 

 بدل عازلة لألتربة 6 19 

 من األتربةأقنعة واقية  50 120 

 (Lقفازات طبية الالتكس/ النتريل مقاس ) 50 100 

 (M)  قفازات طبية الالتكس/ النتريل 100 300 

 (S) قفازات طبية الالتكس/ النتريل 50 60 

 قفازات جلدية  3 10 

 عبوات الصابون السائل/ مطهر اليد 2 4 

 ورقيةمناشف رول  4 10 

 سعافات أوليةإحقيبة  1 1 

    

 عدد ما لدينا
الكمية المقترحة لعدد 

 افرد   18

الكمية المقترحة لعدد 

 أفراد 2-5
 األدوات واللوازم العامة

 بيضورق أ 50 200 

 لوان مختلفة(أملونة ) ورقية بطاقات 10 50 

 قالم رصاصأ 10  20 

 لوان(أ 4سميك )عربي خط  مجموعات أقالم 3  5 

 محايات 2  5 

 اقات الالصقةعبوات من البط 2 5 

 يمترورق الرسم البياني بمقاس المل    10 30 

 (flip chart paper)حزم من ورق اللوحات القالب  1 5 

 سم( 6إلى 1فرش للرسم )عرض: من  2 4 

 مقصات 2 5 

 قواطع للورق والخشب 2 5 

 دباسات للورق 1 2 

 مسدسات تدبيس 1 2 

 صمغ 1 2 

 )سم 2رول شريط الصق )عرض:  2 5 

 )سم 4رول شريط الصق )عرض:  2 5 

 سم(2رول شريط الصق شفاف )عرض:  2 5 

 سم( 2غير المع( )عرض: شفاف رول شريط الصق ) 2 5 

 سم( 5رول شريط التغليف الالصق )عرض:  2 10 

 سم( 2صق )عرض: الللشريط ال حوامل 2 2 

 سم( 30مساطر )طول: 2 10 

 (اقدم   16 /م 5قل شريط قياس )على األ 1 5 

 مصباح يدوي 2 5 
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 مخارج كهربائية ةمشترك كهربائي مزود بخمس 1 3 

 م( 5وصالت مقابس كهربائية )طول:  1 2 

 طاوالت عمل 2 5 

 كراسي 5 19 

 رطاوالت نجارة مثبت عليها ألواح خشبية تستخدم للمنشا 1 4 

 كاميرات تصوير 1 1 

 ليآحاسب  1 1 

 ساعة 1 1 

    

 ما لديناعدد 
الكمية المقترحة لعدد 

 افرد   18

لعدد  الكمية المقترحة

 أفراد 2-5
 في المخزن المتحفيةمجموعات لتعامل مع الل

 سلم يتناسب ارتفاعه مع ارتفاع السقف 1 2 

 عجالت 4عربات نقل مسطحة، ذات  1 1 

 تينعربات نقل يدوية، ذات عجل 1 1 

 يثلينإرول البولي  1 1 

 يثلينإم البولي رول فو 1 1 

 الهوائية الفقاعات يذ رول البالستيك 1 1 

 حامل للرول 1 1 

 لتر( 100سلة قمامة كبيرة ) 1 1 

 أكياس القمامة الثقيلة 15 30 

 لتر( 5أكياس بالستيكية شفافة ) 30 50 

 لتر( 50أكياس بالستيكية شفافة ) 30 50 

 

 



 

 4 -النماذج التطبيقية 

 وتقييم التهديدات الرئيسية على المجموعة المتحفيةبيانات الغرف  :3التطبيقي رقم  نموذجال 

 امأل النموذج التالي لكل غرفة تخزين للمجموعات المتحفية.

  اسم غرفة التخزين:
 

 

 العنصر العدد األبعاد مالحظات

 ىموقع المخزن في المبن     رضي؟ في الطابق العلوي؟في البدروم؟ في الطابق األ

 الطول     

 العرض      

     العرض( ×حسب )الطول ا
رضية أجمالي مساحة إ

 المخزن

فة ارتفاع للمساحة القابلة لالستخدام داخل غر ىصافي االرتفاع = اقص
 التخزين

 صافي االرتفاع    

 عمدة في غرفة التخزيناأل     ؟اكم عدده

 رضيةاألتشطيبات      لك؟ذالخرسانة، الفينيل، السجاد، الخشب، البالط، ترابية، وما إلى 

      

وسط الطابق األ

)الميزانين(/ تغيرات في 

 رضيةمستوى األ

 الجدران المشبعة بالرطوبة   أي الجدران يظهر عليها الرطوبة؟ وما هو المصدر المحتمل لها؟ 

 تسريبات المياه   وما هو المصدر المحتمل لها؟أين توجد؟ 

   الشقوق / شروخ   ؟أين توجد؟ هل هذه الشقوق )الشروخ( حديثة أم قديمة

 النوافذ   هل جميع النوافذ مؤمنة؟

 )الخارجية( األبواب    الخارجية مؤمنة؟ األبواب هل جميع 

 )الداخلية( األبواب    الداخلية مؤمنة؟ األبواب هل جميع 

 

 المالحظات

 الحالة

 الكمية

 ؟متوفر

نظمة أالمعدات، االجهزة، 

 ىالمبن

 ىلتحتاج إ

إصالحات 

أو 

 صاتفحو

 نعم ال جيدة

 التحكم الجوي في بيئة التخزينوسائل 

 مراوح سقف ×  3 1 2 استبدال وحدتين

 مراوح قابلة للنقل  ×    

مكيف هواء قابل للنقل/ مكيف  ×  2  × التنظيف ىبحاجة إل

 الهواء الحائطي أو الثابت

 ةقابلالزالة الرطوبة إجهزة أ      

 للنقل

 نقلقابلة لل ةمدفأ      

 ميكانيكية فقطالتهوية ال      

تهوية، وتكييف التدفئة، وال      

 (HVACالهواء )
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 وسائل الحماية من الحريق

 شف الدخانكجهاز       

 شف حراريكجهاز       

هل يتم مراقبته على مدار ساعات اليوم وطوال 
 سبوع؟ وهل يتم اختباره بانتظام؟أيام األ

 قنذار للحرائإنظام      

 طفايات الحريق المحمولة      

طفاء )جافة، بالمياه، ما هو نوع رشاشات اإل
 استباقية(؟ هل يتم فحصها بانتظام؟

طفاء الحريق إنظام رشاشات      

 اي  أل

 التأمين

للتأكد من إحكام غلق جهاز       

 النوافذ واألبواب

 لحركةااجهزة كشف       

 المراقبة كاميرات      

مدار ساعات اليوم وطوال  ىعل م مراقبتههل تت
 سبوع؟أيام األ

 نظام اإلنذار     

 

 المجموعة المتحفية ىتقييم التهديدات الرئيسية عل التغييرات/ التحسينات المقترحة

 التوصيات من المتخصصين المؤهلين لذلك

 
 واطلب منهم زيارة المنشأة الخاصة بك ،طفاء المحلياتصل بقسم اإل

 بكيفية التقليل من مخاطر الحريق.المتعلقة لتوصيات إلعداد ا

 

إذا  الخاص بك أو ىفي السالمة اإلنشائية للمبن إذا كان لديك سبب للشك

ت رضية )على سبيل المثال لدعم تثبيبشأن مقدار تحمل األ اكنت قلق  

م ق(، ىضافة وحدات تخزين أخرإمكانية إاألرفف المدمجة أو للتأكد من 

 دس إنشائي لتحديد ما ينبغي القيام به. باالتصال بمهن

 

ربما يمكنك االتصال باألشخاص الذين يمكنهم تقديم المشورة لك في 

المصدر رقم  دارة الخاص بك؟ انظرالمجلس المحلي أو مجلس اإل

 .األرضيةتحمل  المتطلبات العامة لمقدار :2

 الذاكرة المؤسسية

 
انات أو حرائق في هذه فيض تاألخيرة، هل حدث اعام   نيفي الثالث

؟ وما هو مصدرها؟ أين حدثت؟ كم عدد القطع عددهاالمنشأة؟ كم 

 بها؟ المتحفية التي تأثرت  

 البصرية اتالمالحظ

 

ل هل هناك أي مواسير مياه أو صرف فوق المخزن؟ ما هو الطوالمياه: 

ياه ملهذه المواسير؟ هل هناك دورات مياه أو مصادر  اتقريب   اإلجمالي

 فوق المخزنتقع ضغط )مثل المطابخ، غرف المعدات الميكانيكية( ذات 

 مباشرة؟

 والنوافذ مؤمنة وفي حالة جيدة؟األبواب هل  التأمين: 

 
ركان أهل هناك عالمات لوجود عفن على الجدران أو في العفن: 

 باستمرار؟ االغرفة؟ هل يبدو المكان رطب  

 ات في غرفة التخزين؟هل هناك عالمات واضحة لتفشي اآلف اآلفات: 
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 التقييم

 

التي ينبغي  ىبالمبن المعلومات التي قمت بجمعها والتوصيات التي تلقيتها من المتخصصين، ما هي المشكالت الرئيسية المتعلقة ىلإا استناد  

 ؟RE-ORGالتنظيم  إعادةمعالجتها كجزء من مشروع 
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 ساحةتقييم وحدات التخزين والم :4النموذج التطبيقي رقم  

 نوان كل عمود.امأل النموذج التالي لكل غرفة تخزين للمجموعات المتحفية. وللمزيد من التعليمات، راجع الدليل اإلرشادي وشرح الحروف الموجودة أسفل ع

التبرع أو 

 االستبعاد

بقاء اإل

 والتعديل

بقاء كما اإل

 هي

امتالء وحدة التخزين 

)%( 

 مساحة سطح التخزين 

 (2قدم/ 2)م المتاحة
سطح عدد األ

 التخزينية

مقدار تغطية الوحدة 

 (2قدم/ 2)م لألرضية

 العمق

 قدم(/ )م

  الطول

 قدم(/ )م

  االرتفاع

 قدم(/ )م
كود 

 الوحدة
 نوع الوحدة

h g f e d c b a 

 A م 1.5 م 1 م 0,8 2م 0,8 7 2م 5.6 100% ×  

أل
ت ا

حدا
و

ج
درا

 

 D م 1.5 م 1 م 0,8 2م 0,8 7 2م 5.6 100% ×  

 T م 1.5 م 1 م 0,8 2م 0,8 7 2م 5.6 200% ×  

 BB م 2 م 2 م 1.5 2م 3 5 2م 15 150%  × 

 CC م 2 م 1 م 0,8 2م 0,8 6 2م 4.8 25% ×  

 DD م 1.5 م 3 م 1 2م 3 10 2م 30 80% ×  

  اإلجمالي 2م 9,2 42 2م 66.6 109% 5 1 0

           

أل
ت ا

حدا
و

ف
رف

 

           

           

           

  اإلجمالي       

ب           
الدوالي

 

           

           

  اإلجمالي       

ل           
حوام

ال
 

           

           

  اإلجمالي       

ح            
وا
ألل
ا

شبية أو 
خ
ال

ستيكية 
ال
الب

ت(
)البالتا

 

           

           

  لياإلجما       

   k       109% j       66.6 2م  i        9,2 اإلجماليالمجموع  2م  
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 التقييم

 

ام بذلك بعدة التي تحتاجها لكي يتم استيعاب القطع المكدسة في وحدات التخزين الممتلئة، ويمكنك القي اإلضافية لتحديد كم عدد الوحدات  4النموذج التطبيقي رقم  استخدم المعلومات التي قمت بجمعها في

  طرق:

 :ودة داخل وحدات تتجاوز نسبة التي تحتاجها من كل نوع لتخزين القطع الموج اإلضافية ، ومن ثم حدد عدد الوحدات ةدم نسبة امتالء كل وحدة من وحدات التخزين على ح  ي   ق وحدة تخزين تلو األخرى

أنت بحاجة إلى نصف وحدة ف%، 150نسبة االمتالء لوحدة أخرى  تضافية، وإذا كانإلي وحدة أخرى إبحاجة  أنك%، فهذا يعني 200 نسبة امتالء وحدة ما تسبيل المثال، إذا كان ى% )عل100امتالئها 

 ليها.إع %(، مما يعني أنه مازال بإمكانك نقل القط25سبيل المثال، وحدة تخزين تبلغ نسبة امتالئها  ىالوحدات غير الممتلئة )عل تخزين إضافية(. يؤخذ في االعتبار

 :الناتج إعتبر أن كل نوع وحدة تخزين يمثل مجموعة واحدة، احسب ا حسب نوع وحدة التخزين( للعمود  اإلجماليجمالي مساحة سطح التخزين المتاحةf) × دات التخزين )الناتج متوسط امتالء وح

 التي تحتاجها في هذا النوع من الوحدات التخزينية. اإلضافية مساحة تلك العملية الحسابية هو معرفة مقدار ال إجراء (، إن الهدف من gللعمود  اإلجمالي

ه لكي تخفض نسبة التكدس في (، مما يعني أن72,6=  1,09 × 66.6%، وبتطبيق العملية الحسابية السابقة )109بنسبة امتالء  2م 66.6 دراجعاله، تبلغ مساحة سطح التخزين في وحدات األأفي المثال 

 (.6=  66,6 – 72,6لمعادلة التالية )ل امن وحدات األدراج طبق   2م 6أنت بحاجة إلى مساحة سطح تخزين تبلغ تقريبا وحدات األدراج، ف

لمثال أعاله تتيح مساحة تخزينية تبلغ التي تحتاج اليها، على سبيل المثال، الوحدات ذات السبعة ادراج في ا اإلضافية ن معرفة المساحة التي تتيحها وحدات التخزين لديك، تمكنك من تقدير عدد الوحدات إ

 ، فهذا يعني أنه يتوجب عليك اضافة اثنان من الوحدات ذات السبعة أدراج.2م 6ألننا بحاجة إلى  ا، ونظر  2م 5.6

 (.10النموذج التطبيقي رقم  ليها ) إالتي تحتاج  اإلضافية حدات اذا دونت في مالحظاتك أنك بحاجة إلى استبدال بعض الوحدات التخزينية، فإنه يتوجب عليك اضافتها إلى قائمة الو :1مالحظة رقم 

عدد الوحدات التي تحتاج  على ا، وسوف يؤثر ذلك حتم  افي خطوة الحقة، سيتوجب عليك األخذ في االعتبار، عدد الوحدات التي تحتاجها الستيعاب القطع الموجودة خارج وحدات التخزين حالي   :2مالحظة رقم 

 اليها. 

 وعة المتحفية لديك.نه يظهر مساحة السطح التخزينية التي قمت باستحداثها للمجمإالتنظيم، حيث  إعادةإفادة بعد عملية  اسيكون ذ (jجمالي مساحة سطح التخزين المتاحة )إن إ :3حظة رقم مال
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 (خالي من البياناتتقييم وحدات التخزين والمساحة )نموذج  :4النموذج التطبيقي رقم  

التبرع أو 

 االستبعاد

بقاء اإل

 والتعديل

بقاء كما اإل

 هي

امتالء وحدة التخزين 

)%( 

 مساحة سطح التخزين 

 (2قدم/ 2المتاحة )م
سطح عدد األ

 التخزينية

مقدار تغطية الوحدة 

 (2قدم/ 2لألرضية )م

 العمق

 قدم(/ )م

 الطول 

 قدم(/ )م

 االرتفاع 

 قدم(/ )م
كود 

 الوحدة
 نوع الوحدة

h g f e d c b a 

           

أل
ت ا

حدا
و

ج
درا

 

           

           

           

           

           

  اإلجمالي       

           

أل
ت ا

حدا
و

ف
رف

 

           

           

           

  اإلجمالي       

ب           
الدوالي

 

           

           

  مالياإلج       

ل           
حوام

ال
 

           

           

  اإلجمالي       

ح            
وا
ألل
ا

شبية أو 
خ
ال

ستيكية 
ال
الب

ت(
)البالتا

 

           

           

  اإلجمالي       

   k   j       i      اإلجماليالمجموع  
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 دارياإلالعمل  إطارتقييم  :5النموذج التطبيقي رقم  

 .فقط من هذه النماذج اواحد   اامأل نموذج  

 المالحظات التحسينات المقترحة /التغييرات 
 مطبق

 العناصر ال نعم
 ال نعم

 الموارد البشرية

          
عن المخزن، مع وجود مستند مدون فيه  ايوجد شخص ما مسئول رسمي  

 ذلك.

          
 رات بشأن المجموعات المتحفيةيملك مدير المتحف سلطة اتخاذ القرا

 وظروف التخزين

 يوجد توصيف وظيفي للموظفين يتضمن المهام المتعلقة بالمخزن          

 لمخزننشطة المتعلقة باتنفيذ جميع األ ىعل ن مدربون بشكل كاف  والموظف      

 جراءاتالسياسات واإل

 

اي جزء من المجموعة  اهل يوجد حالي  
ق مع التفويض الرسمي المتحفية ال يتواف

 القتناء المجموعات بالمتحف؟

        

 يوجد معايير واضحة القتناء المجموعات المتحفية، وتفويض رسمي

 يحدد نطاق المجموعات التي يسعي المتحف لجمعها. لالقتناء

 
 هل يطبقها جميع الموظفين؟

        
أي  ما يصف تسلسل الخطوات المطلوب اتخاذها عند ضمإجراء هناك 

 قطعة إلى المجموعة المتحفية. 

 
 هل يطبقها جميع الموظفين؟

        
و المخزن أ نقلها منما يصف كيفية تتبع حركة القطع عند  إجراءهناك 

 ليه.إعودتها 

 
م خارجه؟ أهل يحدث ذلك داخل المخزن 

         م غير خاضع له؟أهل هو خاضع لإلشراف 
ن مأفراد وصول الباحثين أو الية ما ينظم إمكان إجراءهناك سياسة أو 

 الجمهور إلى المجموعات المتحفية في المخزن.

 
معلوم لدى جميع  جراء هل هذا اإل
         الموظفين؟

 العفن. صابة القطع باآلفات أوإيصف ما ينبغي القيام به عند  إجراءهناك 

 

هل هذه الخطة معلومة لدى جميع 
     الموظفين؟

ل ئ تتضمن قائمة محدثة باالتصاللطوار السريعة ستجابةلالهناك خطة 

لمتحفية ، والخطوات األولية التي يجب اتخاذها إلنقاذ المجموعات االطارئ

 مع تحديد ألولويات اإلنقاذ.
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 الممارسات

 
خر مرة تم فيه تنظيف آ كم مرة؟ متي كانت

 المخزن؟ من يقوم بذلك؟ 
        

 ف غرف المخزن بشكل دوري.يتنظ

 
؟ هل يتم فيها حصر للقطع المتداولة كم مرة
 م حصر كامل؟أفقط 

        
 يتم حصر المجموعات المتحفية بشكل دوري.

 
 هل هو محدث؟

        
 اتوثيق   مأ اورقي   ايوجد نظام توثيق للمجموعات المتحفية )سواء كان توثيق  

 (.ارقمي  

 
 

        
ها أرقاملربط بين القطع بيوجد نظام تحديد الموقع باألكواد الذي يقوم با

 وبين الموقع الفعلي لها في المخزن.

 

 اتيتم مراقبة الرطوبة النسبية ودرجهل 
الحرارة بانتظام؟ كم مرة يتم فيها تحليل 

 البيانات؟

    

ي فالحرارة  ات( ودرجRHيتم مراقبة وتحليل بيانات الرطوبة النسبية )

 غرف المخزن بشكل دوري.

 

صة لتلك األنشطة هل هذه المساحة مخص
ن لم يكن كذلك، فهل يمكن إبشكل دائم؟ 

 توفير تلك المساحة عند الضرورة؟

    

 تقع المناطق المخصصة لألبحاث واالستشارات خارج غرف المخزن.

 
مخصصة لتلك األنشطة هل هذه المساحة 

     ؟بشكل دائم
تقع المناطق المخصصة للحجز المؤقت وإعداد القطع خارج غرف 

 .المخزن

 المجموعات المتحفيةب األنشطة المرتبطة

 

هل تتوقع أن يتغير هذا العدد في السنوات 
         المقبلة؟

 ؟اعدد المعارض الداخلية التي يتم تنظيمها سنوي  متوسط كم 

 
في السنوات العدد هل تتوقع أن يتغير هذا 

         المقبلة؟
 ؟اعارتها سنوي  إعدد القطع التي يتم متوسط كم 

 

 كم متوسط عدد األفراد في مجموعات
الزوار؟ هل تتوقع أن يتغير هذا العدد في 

 السنوات المقبلة؟

        

 ؟التي يتم تنظيمها للمخزن سنوي ا عدد جوالت الزوارمتوسط كم 

 

هل تتوقع أن يتغير هذا العدد في السنوات 
         المقبلة؟

 ن/ الجمهوروالباحث عدد الطلبات السنوية التي يتقدم بهامتوسط كم 

 ؟تحفية في المخزنللوصول إلى المجموعات الم

 

 طار الزمني مقبول؟هل هذا اإل

        

 ما هو متوسط الزمن المستغرق الستخراج قطعة ما من داخل المخزن

التحقق من زمن الوصول لمواقع القطع  ةأدا :7المصدر رقم  )انظر 

 (؟المتحفية في المخزن
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 مستقبلية في المجموعات المتحفيةمعدل الزيادة ال

 
هل تتوقع أن يتغير هذا العدد في السنوات 

المقبلة؟ )كم القطع التي يتم حيازتها 
 وماهيتها(

 ؟اعدد القطع التي يتم حيازتها سنوي  متوسط كم          

 التأمين

 
 

 
 يوجد مستند يحدد من هم األفراد المسموح لهم بدخول المخزن.        

 يوجد نظام تحكم رئيسي في فتح وغلق المخزن.          

 يوجد مفاتيح خاصة بالمخزن تختلف عن مفاتيح المناطق األخرى.          

 يقتصر الدخول إلى المخزن على موظفي المجموعات المتحفية فقط.          

 

 

 

 

 التقييم

 

ثل تلك التحسينات يمكن م؟ تذكر أن RE-ORG التنظيم إعادةالتي يجب معالجتها كجزء من مشروع  اإلداريالعمل  بإطارتعلقة المعلومات التي قمت بجمعها، ما هي المشكالت الرئيسية الم على بناء  

 .يالتنظيم الفعل إعادةتنفيذها فقط بعد 
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 التخزين: غرفة         ةالمتحفي اتتحليل المجموع :أ 6 التطبيقي رقمنموذج ال 

 ب. 6، ثم قم بتجميع نتائج النماذج لغرف المخزن في النموذج التطبيقي رقم غرفةقم بملء نموذج منفصل لكل ف تخزين،إذا كان لديك أكثر من غرفة 

جمالي عدد القطع المتحفيةإ خارج غرفة  

  التخزين
)ليست ضمن 

 العرض المتحفي( 

عدد القطع 

 المتحفية

 داخل غرفة التخزين

نعدد القطع المتحفية داخل وخارج وحدات التخزي  
 المجموعة المتحفية

خارج وحدات 

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

خارج 

وحدات 

 التخزين

 داخل وحدات التخزين

ن()استخدم المربعات في الصف الموجود أدناه مباشرة  إلضافة كود وحدة التخزي  
 القطع المتحفية ةفئ

فئات ال: 10 رقم مصدرال )انظر

 (لقطعلعشر  ياالثن

 نوع القطع المتحفية

 أ ب ج د هـ و ز ح ط ي

f e d  C B a 

صغير ثنائي االبعاد  -11 1 10   2   6  1   20   لوحات 

كبير ثنائي االبعاد -12           8 1  9   

سم( 30مسطح، صغير ) -9   78          78   مطبوعات 

سم( 100مسطح، كبير ) -9    150       10  150 10   

قيل جداث -1           5 3  8  منحوتات 

طويل -4           1   1   

ثقيل -5     5   3 15  1  23 1   

سطوانيأ -10 3            3   منسوجات 

صغير -7 34            34   مخطوطات 

                

                

                

                

                

                

                

اإلجماليالمجموع  38 10 78 150 7 - - 9 15 1 25 4 308 29  

  

 مخزن المجموعات الفنية
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  التخزين: غرفة          (خالي من البيانات)نموذج  ةالمتحفي اتتحليل المجموع :أ 6النموذج التطبيقي رقم  

 

جمالي عدد القطع المتحفيةإ خارج غرفة  

  التخزين
)ليست ضمن 

 العرض المتحفي( 

عدد القطع 

تحفيةالم  

 داخل غرفة التخزين

 عدد القطع المتحفية داخل وخارج وحدات التخزين
 المجموعة المتحفية

خارج وحدات 

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

خارج 

وحدات 

 التخزين

 داخل وحدات التخزين

ن()استخدم المربعات في الصف الموجود أدناه مباشرة  إلضافة كود وحدة التخزي  
 القطع المتحفية ةفئ

فئات ال: 10 رقم مصدرال انظر)

 (لقطعلعشر  يثناال

 نوع القطع المتحفية

          

f e d  C b a 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

اإلجماليالمجموع                 
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  )الملخص( ةالمتحفي اتتحليل المجموع :ب 6النموذج التطبيقي رقم 

 فقط من هذه النماذج اواحد   اامأل نموذج  

 د القطع المتحفيةجمالي عدإ
خارج غرفة 

  التخزين
)ليست ضمن 

 العرض المتحفي( 

عدد القطع 

 المتحفية

 داخل غرفة التخزين

 عدد القطع المتحفية داخل وخارج وحدات التخزين
 المجموعة المتحفية

خارج وحدات 

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

 غرفة: _______
 غرفة:

 مخزن المحفوظات

 غرفة:

 الفنية مخزن المجموعات
 القطع المتحفية ةفئ

فئات ال :10 رقم مصدرال )انظر

 (لقطعلعشر  يثناال

 نوع القطع المتحفية

خارج وحدات 

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

خارج وحدات 

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

خارج وحدات 

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

f e d c B a 

 لوحات بعاداأل صغير ثنائي -11 20  45     65 

  بعادكبير ثنائي األ -12  8     1  8

 مطبوعات سم( 30مسطح، صغير ) -9 78       78 

  سم( 100مسطح، كبير ) -9 150 10      150 10

 منحوتات ثقيل جدا -1  5  11   3  19

  طويل -4  1       1

  ثقيل -5 23 1      23 1

 منسوجات سطوانيأ -10 3       3 

 مخطوطات صغير -7 34  659 65    693 65

 صحف مسطح، صغير 9   1500 500   200 1500 700

 ميكروفيلم صغير -7   245     245 

 شرائط كاسيت صغير -7   318     318 

           

           

           

           

 اإلجماليالمجموع  308 25 2767 576   204 3075 804
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 (خالي من البياناتنموذج )الملخص( ) ةالمتحفي اتتحليل المجموع :ب 6ذج التطبيقي رقم النمو 

 

 جمالي عدد القطع المتحفيةإ
خارج غرفة 

  التخزين
)ليست ضمن 

 العرض المتحفي( 

عدد القطع 

 المتحفية

 داخل غرفة التخزين

 عدد القطع المتحفية داخل وخارج وحدات التخزين
 المجموعة المتحفية

وحدات  خارج

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

 فئه القطع المتحفية غرفة: _______ غرفة: _______ غرفة: _______

فئات ال :10 رقم مصدرال )انظر

 (لقطعلعشر  يثناال

 نوع القطع المتحفية

خارج وحدات 

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

خارج وحدات 

 التخزين

داخل وحدات 

 التخزين

خارج وحدات 

 خزينالت

داخل وحدات 

 التخزين

f e d c b a 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 ياإلجمالالمجموع          
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 التخزين متطلباتذات  ة)القطع المتحفي ةالمتحفي اتتحليل المجموع :ج 6 النموذج التطبيقي رقم 

  (ةالخاص

فقط من هذه النماذج اواحد   اامأل نموذج    

 ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددها؟ مالحظات

القطع المتحفية التي تحتاج إلى متطلبات تخزين 

 خاصة

يجب كما ل األول، هذه القطع في الجدو حصر)تم 

قطع العرض المتحفي، حيث  أن نضع في الحسبان

 ها في المخزن(لموقع  تخصيص ينبغي

  

)ملفتة لالنتباه،  بالنسبة للصوص عاليةذات قيمة 

يمكن  يسهل حملها ونقلها، ذات قيمة سعرية/

 المتاجرة بها(.

في المجموعة  ةالجزء األكثر أهمي
 المتحفية.

 ةلوح 43من ة تتكون يمجموعة متحف
)صغيرة الحجم( للفنان المحلي أ.ب.ج، 

 وهي تعد األكبر في الدولة.

 )قيم تاريخية، بالنسبة للمؤسسة علىاألذات القيمة 

، سعرية، دينية، محلية، قيم خاصة بسيناريو العرض

 إقليمية أو وطنية، وما إلى ذلك(.

  

ة، )األسلحة النارية والذخير لقيود القانونيةخاضعة ل

موعات السامة، والرفات البشرية، وما إلى والمج

 ذلك(.

  

بعض القطع ذات  تخضع)قد  خاص تصنيفب ذات

األهمية الوطنية إلى قيود معينة تتعلق بموقع 

 التخزين(. وظروف

  

)عينات  المهنيةوالسالمة الصحة خاضعة لمعايير 

السوائل، نترات السليلوز، األسبستوس، األجسام 

 ط، وما الى ذلك(.المشعة، عينات التحني

  

)أجزاء من  خاصة بسيناريو العرضيود خاضعة لق

اب ، ألسباالمجموعة المتحفية التي البد من بقائها مع  

متعددة، على سبيل المثال: في عهدة أو مسؤولية 

 أمين المتحف ذاته، من المتبرع ذاته، ترجع إلى نفس

 المصدر أو نفس الحقبة الزمنية، وما الى ذلك(.

  
)قطع مقدسة، رفات ثقافية خاصة  ةذات أهميقطع 

 لى ذلك(.إبشرية، وما 

بالرطوبة  اتتواجد القطع )األكثر تأثر  
النسبية( في هذه الظروف لفترات تتخطى 
الثالثين عاما، وبالتالي فهي غير معرضة 

للتشققات، وااللتواء، والتقشر،  بالضرورة
 .لى ذلكإوما 

 

الصحف )حمضية(، الميكروفيلم وشرائط 
الكاسيت عرضة للتلف الكيميائي في 

 درجة حرارة الغرفة.

  ذات نقاط ضعف خاصة ةقطع متحفي

نقاط الضعف األساسية : 8رقم المصدر  انظر 

 .في المجموعات المتحفية

 فئات أخرى )حدد تلك الفئات(  

 

 أين تقع؟

)كود الموقع في 

 المخزن(

 التلف النشط يظهر عليها عالماتالقطع المتحفية التي  ما هي؟ ؟كم يبلغ عددها

 ج5

 (ا)تم تغليفه
 تفشي الحشرات أو القوارض المنسوجات 3

 العفن   

 المتضررة من الصدأ النشط المعادن   
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 بان للذو قابلةالمالح المتضررة من األاألحجار أو السيراميك    

 

 

 

 التقييم

 

 صلت عليها:على المعلومات التي ح بناء  

  لمخزن؟ا( خارج 2( خارج وحدات التخزين 1التي تحتاجها لتخزين القطع المتحفية اإلضافية كم يبلغ عدد ونوع وحدات التخزين 

 هل تحتاج إلى تصميم وحدات تخزين خاصة، أم أن وحدات التخزين القياسية مناسبة؟ 

  قمت بتصنيفها: "اإلبقاء كما هي" أو "اإلبقاء مع التعديل" أو "التبرع  ، وقم بحساب عدد الوحدات كيفما4نموذج التطبيقي رقم ال راجع

ا لدراسة أو االستبعاد"، وذلك من أجل تقدير االحتياجات الخاصة بوحدات التخزين في مقابل تحليل القطع في المجموعات المتحفية، تمهيد  

 تجميعها. إعادةمكانية إ

 ( لتناسب تخزإ، وما منية خاصةر أبيداتالمخزن،  فيخاصة م قساأ، خاصة دواليبهل تحتاج إلى تجهيزات معينة )ين وتناول لى ذلك

 القطع المتحفية ذات المتطلبات الخاصة؟

  طة؟لنشأي قطعة تعاني من عوامل التلف امعالجة هل تحتاج إلى 
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 تقييم نظام التوثيق :7النموذج التطبيقي رقم  

 فقط من هذه النماذج. اواحد   اامأل نموذج  

 

 معايير التقييم مالحظات توصياتال

درجة االكتمال 

)بالنسبة 

 وية%(ئالم

الرئيسية المكونات  ؟متوفر

 ال نعم لنظام توثيق فعال

  

  ؟ىمقوالهل كعب السجل مصنوع من الورق 

 هل كل صفحات السجل مختومة؟ 

  القطع؟ هل يحتوي على وصف القطع الذي أرقاموتواريخ، الهل يحتوي السجل على 

 تكون منها القطع؟تبعاد، الوزن، والمواد التي يشمل األ

 ل محفوظة في موقع آخر أو مخزنة في السحابة هل هناك نسخة احتياطية من السج

  ؟ةلكترونياإل

 ها ومسجلة في سجل حيازة القطع؟ؤما هي النسبة المئوية للقطع التي تم اقتنا 

   

 سجل حيازة القطع

  

   القطع على القطع نفسها؟ أرقام دونهل ت 

 ضرار بالقطع؟، وفي نفس الوقت تقبل اإلزالة دون اإلثابتة رقامهل هذه األ 

 مكتوبة على أماكن خفية في القطع، فال يتم رؤيتها مباشرة؟ رقامل هذه األه 

 هل يوجد نظام متفرد لترقيم القطع؟ 

   

 القطع أرقام

  

  ؟أرقامهل تعرف كل وحدة تخزين بكود يتكون من أحرف أو 

  ؟ايض  أ أرقامهل تعرف المساحات الفارغة بين وحدات التخزين بأكواد من أحرف أو 

 باألكواد في كل المخزن؟ رقامبع أو تسلسل في األحرف أو األهل هناك تتا 

 ( بأكواد من أحرف أو األرففهل تعرف أسطح التخزين )؟أرقام، أوجه الحوامل 

  ي فضيفت وحدات تخزين جديدة أ  هل يمكن أن يمتد ويتوسع نظام تحديد الموقع إذا

 المخزن؟

 هل المواقع محددة باألكواد بوضوح وبشكل ظاهر؟ 

   

م تحديد الموقع نظا

 باألكواد

  

 ور هل يسمح فهرس البطاقات الرئيسي أو قاعدة بيانات المجموعات المتحفية بالعث

لقطعة أو على الموقع الفعلي لكل قطعة في المخزن، وذلك بتتبع الموقع بداية من رقم ا

 دخال األخرى في قاعدة البيانات أو فهرس البطاقات؟أي من عناصر اإل

ات فهرس البطاق   

قاعدة بيانات  /الرئيسي

 المجموعات المتحفية

  

 ى أو تعود إل تغادريسمح بتتبع موقع القطع التي  –ورقي أو رقمي –هل يوجد نظام

 المخزن؟ هل يتم استخدامه؟

 تتبع /سجل الحركة   

حركة القطع في قاعدة 

بيانات المجموعات 

 المتحفية
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 التقييم

 

 ؟RE-ORGالتنظيم  إعادةالتي يجب معالجتها كجزء من مشروع لرئيسية المتعلقة بنظام التوثيق علي المعلومات التي قمت بجمعها، ما هي المشكالت ا بناء  
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 المعدات الصغيرة قييمت :8النموذج التطبيقي رقم  

 ن هذه النماذجامأل واحدة م

 مالحظات

لى شراء أدوات إ)هل تحتاج 

 صالح المتوفر؟(إجديدة/ 

 الكمية
 متوفر؟

 داةنوع األ
 نعم ال

                          متعددة درجاتزود بكرسي م      

ل
و
ص
و
ال

                      كرسي ذو درج واحد مزود بعجالت       

 سلم      

 إلطالة سلم قابل ل      

                        سلم ذو وجهين      

 سلم متحرك مزود بمنصة للوقوف      

                 خرىأ    

 صينية() حامل مسطح      

ل
و
التنا

 

 سلة      

                 عربة نقل      

                         عربة نقل مسطحة      

                       قوف مزودة بعجالتمنصة للو      

 تينعربة نقل يدوية ذات عجل      

 عربة نقل البالتة مزودة بشوكة رافعة      

 شاحنة مزودة بشوكة رافعة      

                          أخرى    

 مكتب      

إل
ا

دارة
 

 كراسي      

 مصابيح طاولة      

 ليآحاسب       

 مكنسة      

 ممسحة تجفيف بيد      

 إلزالة األتربة منفضة      

 )تحمل باليد(كهربائية مكنسة       

                          مكنسة كهربائية      

                    أخرى    

 غطية بالستيكية أ    

عة 
و
جم
م

أ
ئ
طار

ل ال
خ
ت التد

وا
د

 

 بدلة عازلة لألتربة    

  خوذ حماية    

                  قفازات    

 نظارات حماية    

 قنعة واقية من األتربةأ    

 مناشف ورقية    

 مناشف قطنية    

 مصابيح يدوية    

                سفنجإ    

 حذية أمان مطاطيةأ    

 أوعية بالستيكية    

 كياس قمامةأ    

 دلو    

 مسدس حرارة    

 يشريط تحذير    

 قالم خطاط سميكةأ ،أقالم جاف    

 مقصات    
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                     أكياس بالستيكية قابلة للغلق    

       وليةأسعافات إحقيبة     

 أخرى    
 

 

 
 التقييم

 
 -REالتنظيم إعادة مشروع من كجزء معالجتها ينبغي التي الصغيرة بالمعدات ةالمتعلق الرئيسية المشكالت هي ما بجمعها، قمت التي المعلومات لىإ ااستناد  

ORG؟                                                



 

 23 -النماذج التطبيقية 

 الحالة تقرير نموذج :9 النموذج التطبيقي رقم 

بعض المتاحف، قد يكون ع متطلباتك، بالنسبة لا مهذا النموذج المقترح يوفر لك الوقت في إعداد التقرير، ولديك حرية التصرف لجعله متوافق  

 .أكثر تفصيال  ر ، وبالنسبة لآلخرين، قد يتطلب األمر تقديم تقريا( كافي  1الملخص التنفيذي )الجزء 

 

 

 

 )صفحة الغالف(
 

 

 

 

 

 

 

 فـــم المتحـــــاس
 تقرير حالة المخزن

 

 

 من الخارج( صورة لمبنى المتحفهنا  أضف)

 

 

 

 

 

 المؤلف

 التاريخ
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 ص     موجز المشروع  .1.1

 ص                دهايتحد المشكالت الرئيسية التي تم .1.2

 ص     التوصيات .1.3

 ص      مقدمة .2

 ص     نبذة عن المتحف .3

 ص      دارةاإل .4

 ص         ن والتخطيط المكانيوالموظف .4.1

 ص           جراءاتالسياسات واإل .4.2

 ص     لممارساتا .4.3

 ص               المشكالت الرئيسية .4.4

 ص              المتحفية اتالمجموع .5
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 ص                 الحاالت الخاصة .5.4

 ص               المشكالت الرئيسية .5.5

 ص               المبنى والمساحة .6

 ص                 المعلومات العامة .6.1

 ص     الحركة والوصول داخل المساحة التخزينية .6.2

 ص       استغالل مساحة األرضية .6.3

 ص            نظمة المبنىأالمعدات و .6.4

 ص     تقييم التهديدات الرئيسية للمجموعة المتحفية .6.5

 ص               المشكالت الرئيسية .6.6

 ص         وحدات التخزين والمعدات الصغيرة .7

 ص                  وحدات التخزين .7.1

 ص                المعدات الصغيرة .7.2

 ص              المشكالت الرئيسية  .7.3

 ص           النتائج والتوصيات .8

 

 ص       الملحقات

 (.1النموذج التطبيقي رقم  )  ملخص التقييم الذاتي للمخزن .1

 (.3النموذج التطبيقي رقم  )  غرفة التخزين وتقييم التهديدات الرئيسية للمجموعة المتحفية بيانات .2

 (.4النموذج التطبيقي رقم  ) تقييم وحدات التخزين ومساحة المخزن  .3

 (.5النموذج التطبيقي رقم  )  اإلداريتقييم اإلدارة واإلطار  .4

 (.6م النموذج التطبيقي رق )  تحليل المجموعة المتحفية .5

 (.7النموذج التطبيقي رقم  ) تقييم نظام التوثيق  .6

 (.8النموذج التطبيقي رقم  ) تقييم المعدات الصغيرة  .7

 فحص المبنى )اختياري(. .8

 .4 - 2فقية المساقط األ .9
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 التنفيذي الملخص .1
 
 المشروع موجز 1.1

تقرير الحالة  ريق()اعضاء الف ىجرأوقد  .)التاريخ(حتى خ( )التاريمن  )اسم المتحف(في  وجد( إذاتنظيم المخزن،  إعادة)اسم مشروع يمتد 

 ICCROMوم التي طورتها إيكر RE-ORGالتنظيم  إعادة، وذلك من خالل تطبيق منهجية )التاريخ(حتى  )التاريخ(لغرفة/ غرف التخزين من 

 .)التواريخ(عة بتنفيذ المشروع ، متبو)تواريخ(. عقب االنتهاء من تقرير الحالة، سيتم صياغة خطة عمل UNESCOواليونسكو 

 

 المشكالت الرئيسية التي تم تحديدها 1.2

 ا، وتتلخص فيما يلي:تتحدد النتائج الرئيسية لتقرير الحالة بدراسة غرفة/ غرف التخزين تفصيلي  

 دارةاإل

 المقترحة جراءاتاإل  المشكالت التي تم تحديدها

 1 إجراء  1المشكلة 

 2 إجراء  2المشكلة 

 3 إجراء  3مشكلة ال

 المبنى والمساحة

 المقترحة جراءاتاإل المشكالت التي تم تحديدها

 1 إجراء  1المشكلة 

 2 إجراء  2المشكلة 

 3 إجراء  3المشكلة 

 المجموعات المتحفية

 المقترحة جراءاتاإل المشكالت التي تم تحديدها

 1 إجراء  1المشكلة 

 2 إجراء  2المشكلة 

 3 جراء إ 3المشكلة 

 وحدات التخزين والمعدات الصغيرة

 ات المقترحةجراءاإل المشكالت التي تم تحديدها

 1 إجراء  1المشكلة 

 2 إجراء  2المشكلة 

 3 إجراء  3المشكلة 

 

 التوصيات 1.3

ات إلى المجموع تنظيم المخزن، وذلك لتحسين ظروف الحفظ والوصول عادةالتنظيم بوضع خطة عمل متكاملة إل إعادةيوصي فريق 

 تية:المتحفية، وذلك بمعالجة المشكالت اآل

تنظيم المساحة  ةعادالوصول إلى المجموعات المتحفية، وتعالج هذه المشكالت عن طريق التنفيذ الفعلي إل التي تعوقالمشكالت الملحة  (1

 التخزينية.

 على المدى الطويل.تفعيل وظائف غرفة )غرف( التخزين  إعادةالتحسينات المتوسطة المدى من أجل  (2

 ويتطلب مثل هذا المشروع توفر التالي:

  مؤقتة/ دائمةمساحة إضافية. 

 .ميزانية خاصة بالمشروع 

 التنظيم. عادةفريق إل 

 ةـــمقدم .2
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  ظيمالتن عادة( الخطة التنفيذية إل3  ( تقرير حالة المخزن2  ( الشروع في البدء1إلى أربع مراحل:  RE-ORGالتنظيم  إعادةتنقسم منهجية 

وتقوم بدراسة أربعة محاور رئيسية للمخزن: اإلدارة، والمجموعة المتحفية، والمبنى والمساحة، ووحدات  ،تنظيم المخزن إعادة( تطبيق خطة 4

 .التخزين والمعدات الصغيرة

اور األربعة ور من المحالذي يفحص كل مح RE-ORGالتنظيم  عادةفي التقييم الذاتي إل ،المرحلة األولىفي الخطوات  أولى تتمثل إحدى

وء على نتائج ذكر أسماء الغرف وسلط الضا)اسم المتحف( )غرف التخزين في  /تم التوصل إلى أن غرفة (، وقد1 ويرتبها )انظر الملحق رقم

 .التقييم الذاتي(

انية الوصول إلى مكإالمناسبة و التي تتمتع بالكفاءة وتوفر ظروف الحفظ -، تستوفي غرفة التخزينRE-ORGالتنظيم  إعادةووفق ا لمنهجية 

 تية:المعايير اآل -القطع

 يتولى مسؤولية المخزن موظف مؤهل لذلك.  .1

 تقتصر غرف المخزن على احتواء قطع المجموعات المتحفية فقط. .2

 ميةمنتالة، والورش، ومخازن للمعدات واألدوات األخرى )العناصر غير اإلداريتخصص مساحات محددة لتحتوي على: المكاتب  .3

 للمجموعات المتحفية(.

 يحظر وضع القطع المتحفية على األرض مباشرة. .4

 تحديد موقع بعينه لكل قطعة داخل المخزن، يمكن الوصول إليه خالل ثالث دقائق. .5

 الوصول لكل قطعة بدون تحريك أكثر من قطعتين. .6

 تنظيم القطع حسب التصنيف. .7

 قة.موجودة ومطب جراءاتالتأكد من أن السياسات العامة واإل .8

 يوفر المبنى وغرف المخزن حماية مالئمة للمجموعة المتحفية. .9

 التأكد من خلو كل القطع من عوامل التلف النشطة لتكون جاهزة لالستخدام في األنشطة المتحفية. .10

 .المعايير المستوفاة( أرقامذكر ا)المعايير  )اسم المتحف(في  )اسم غرفة التخزين(، تستوفي يفي الوقت الحال

لمشكالت ير حالة المخزن التالي، استقصاء مفصل عن غرفة التخزين يتضمن وصف ا لخصائصه األساسية، باإلضافة إلى بعض اوفي تقر

 الرئيسية التي تؤثر على حفظ المجموعات المتحفية والوصول إليها.

 

 اإلشغال الحالي للمساحة التخزينية(: 4هنا صورة المسقط األفقي رقم  أضف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن المتحفنبذة ع .3
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ذكر التفاصيل ذات الصلة حول الهيكل التنظيمي أو ا) محلي/ إقليمي/ قومي أو وطني/ خاصوهو متحف  )سنة(في  )اسم المتحف( ئنش  أ  

)في بيئة حضرية . يقع المتحف (وأصبح متحف ا في )العام(/ افتتح كمتحف في )العام) )العام(، وقد أنشئ المبنى الذي يضم المتحف في (اإلداري

)أي ، في )في المبنى الرئيسي/ في مبنى ملحق(. تقع غرفة التخزين التي تخضع للدراسة )عدد من الطوابق(و)بدروم( ويتكون من  أو ريفية(

 _____ من القطع. )محدد/ تقريبي(، ويضم المخزن عدد طابق؟(

 

 ()أضف هنا الصور ذات الصلة، أو قم بإضافتها في الملحقات
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 (5النموذج التطبيقي رقم )استعن بدارة اإل .4

 .4لمزيد من التفاصيل، انظر الملحق رقم 

 

 ن والتخطيط المكانيوالموظف 4.1

التخزين على  ، وتقع مسئولية غرفةن؟(و)كم عدد الموظفين، بدوام كامل، بدوام جزئي، متطوععدد من الموظفين  )اسم المتحف( يعمل في

منتمية للمجموعة ال ، ورشة العمل، مخزن للعناصر غيرالموظفين تبامك)مساحات الدعم التالية: . ويتبع للمخزن )االسم والمسمى الوظيفي(عاتق 

  م المخزن.. يركز التقييم التالي لمحور اإلدارة على الجوانب الرئيسية التي قد يكون لها تأثير على تنظيالمتحفية، وما إلى ذلك(

 

 جراءاتالسياسات واإل 4.2

 في المتحف الجوانب التالية: جراءاتتشمل السياسات واإل

 سناد الرسمي لمسؤولية المخزن.اإل 

 .السلطة الممنوحة لمدير المتحف في اتخاذ قرارات تمس حالة المجموعة المتحفية والمخزن 

  ا المهام المتعلقة بالمخزن.مدون به التوصيف الوظيفي متضمن   مستندوجود 

 متحف لجمعها.يحدد نطاق المجموعات التي يسعي ال لالقتناء فويض رسميوجود معايير واضحة القتناء المجموعات المتحفية وت 

  ما يصف تسلسل الخطوات المطلوب اتخاذها عند ضم أي قطعة إلى المجموعة المتحفية.  إجراءوجود 

  ليه.إالمخزن أو عودتها  نقلها منتتبع حركة القطع عند 

  وعات المتحفية في المخزن. وصول الباحثين أو أفراد من الجمهور إلى المجمالإمكانية 

 .كيفية التعامل مع القطع المصابة باآلفات أو العفن 

 .االستجابة السريعة للحاالت الطارئة 

 .التأمين: الدخول إلى المخزن، التحكم في مفاتيح الدخول وعناصر التأمين 

 .توثيق المجموعات المتحفية 

  ؟ال يتم تطبيقهاأم  جراءاتهذه السياسات واإل تطبقهل 

 

 الممارسات 4.3

 ن بالممارسات التالية:ويقوم الموظف

 .)تنظيف غرف المخزن )المعدل الدوري؟ من الذي يقوم به؟ 

  الجرد؟(. اجري فيها خر مرةآجرد المجموعات المتحفية )المعدل الدوري؟ من الذي يقوم به؟ تاريخ 

 

 المشكالت الرئيسية 4.4

، ويتوجب المخزن يمكانية الوصول فإلية باعتبار أن لها عواقب على ظروف الحفظ وقام أعضاء فريق المشروع بتحديد المشكالت التا

 التنظيم: إعادةمعالجتها أثناء مشروع 

  المشكالت التي تم تحديدها العواقب المحتملة المقترحة التي يتوجب اتخاذها جراءاتاإل

قد يكون لديك اآلن بعض األفكار العامة حول 

شكالت، وذلك كيفية حل بعض من تلك الم

على الرغم من عدم قيامك بعد بإعداد خطة 

عمل المشروع، وهو ما ستقوم به في المرحلة 

 شرح هنا باختصار تلك الحلول.االثالثة. 

اشرح هنا باختصار العواقب المحتملة التي 

إذا ظلت  بالمجموعات المتحفيةيمكن أن تلم 

 هذه المشكالت بدون معالجة

ت الرئيسية/ اشرح هنا باختصار المشكال

أوجه القصور التي سبق أن حددتها بأقسام 

 "التقييم" في النماذج التطبيقية

   

   

 

 ()أضف هنا الصور ذات الصلة، أو قم بإضافتها في الملحقات

 (7، 6، 5 أرقام)استعن بالنماذج التطبيقية المجموعات المتحفية  .5
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 .6، 5، 4 أرقاملمزيد من التفاصيل، انظر الملحقات 

 

 وصف المجموعات المتحفية 5.1

، وتوجد من القطع )عدد(، تشتمل المجموعات المتحفية على . إجماال  )أنواع القطع(بشكل أساسي من  )اسم المتحف(تتكون مجموعات 

ويقع  عام، المجموعة المتحفية بعدد قطع يبلغ ____ كل تزود٪ منها في المخزن. في المتوسط، ____ ___٪ منها بالعرض المتحفي بينما_

غرف /غرفةى ويستوجب إعادتها إل ،عدد ____ من القطع على األرض مباشرة بينما يقع عدد ____ من القطع في الوقت الحالي خارج المخزن

 التخزين.

 

 نظام التوثيق  5.2

 ويتضمن نظام التوثيق المحاور التالية:، القطع المتحفية بنسبة _____٪ حصر بشكل عام، اكتمل

 مكتمل بنسبة %(. سجل حيازة القطع( 

 القطع )مكتمل بنسبة %(. أرقام 

 .)% نظام تحديد الموقع باألكواد )مكتمل بنسبة 

 .)% فهرس البطاقات الرئيسية/ قاعدة البيانات الرقمية )مكتمل بنسبة 

 .)% سجل الحركة/ تتبع موقع القطع في قاعدة البيانات )مكتمل بنسبة 

عدة في الفهرس الرئيسي/ قاكواد لمخزن بكود مكون من رقم/ حرف، وتدرج جميع األوتعرف كل وحدة تخزين وكل سطح تخزين في ا

 بيانات المجموعات المتحفية.

 القطعة من المخزن حوالي _____ دقيقة. استخراجفي المتوسط، يستغرق 

 

 المجموعات المتحفيةب األنشطة المرتبطة 5.3

دد ______ وم بإعارة عدد ______ من القطع كل عام. كما يتلقى المتحف ع_____ معرض داخلي، ويق يقارب منما  )اسم المتحف(ينظم 

أثناء حدث  /)حسب الطلب/ سنوي اطلب من باحثين أو أفراد من الجمهور للوصول إلى المجموعة المتحفية، وتنظم جوالت في غرفة التخزين 

 .يتضمن زيارة ألقسام المتحف(

 

 الحاالت الخاصة 5.4

 خاصة تخزين تقطع ذات متطلبا 5.4.1

 خاصة، وهي تنتمي للفئات التالية:تخزين ذات متطلبات  اتتضمن المجموعات المتحفية قطع  

 (.؟قطع ذات قيمة عالية )ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددها 

 (.؟قطع خاضعة للقيود القانونية )ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددها 

  (.؟دهاتصنيف خاص )ما هي تلك القطع وكم يبلغ عد ذاتقطع 

 (.؟قطع خاضعة لمعايير الصحة والسالمة المهنية )ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددها 

  (.؟)ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددها مرتبطة بسيناريو العرض المتحفيقطع خاضعة لقيود 

 (.؟قطع ذات أهمية ثقافية خاصة )ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددها 
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 قطع ذات نقاط ضعف خاصة 5.4.2

 تضمن المجموعات المتحفية بعض أنواع القطع ذات نقاط الضعف الخاصة، وتكون عرضة للتأثر بشكل خاص:ت

 (.؟مناسبة )ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددهاالغير  لمعدالت الرطوبة النسبية 

  (.؟مناسبة )ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددهااللدرجات الحرارة غير 

 (.؟لغ عددهالآلفات )ما هي تلك القطع وكم يب 

 (.؟لبهت األلوان )ما هي تلك القطع وكم يبلغ عددها 

 القطع التي يظهر عليها عالمات التلف النشط 5.4.3

 من القطع التالية: اوأعداد   اتتضمن أنواع  

 .المتضررة من تفشي الحشرات أو القوارض 

 .المتضررة من العفن 

 .المعادن المتضررة من الصدأ النشط 

 ك المتضرر مع األمالح القابلة للذوبان.األحجار أو السيرامي 

 

 المشكالت الرئيسية 5.5

ن، ويتوجب مكانية الوصول في المخزإقام أعضاء فريق المشروع بتحديد المشكالت التالية باعتبار أن لها عواقب على ظروف الحفظ و

 التنظيم: إعادةمعالجتها أثناء مشروع 

 المشكالت التي تم تحديدها اقب المحتملةالعو المقترحة التي يتوجب اتخاذها جراءاتاإل

قد يكون لديك اآلن بعض األفكار العامة حول 

كيفية حل بعض من تلك المشكالت، وذلك 

على الرغم من عدم قيامك بعد بإعداد خطة 

عمل المشروع، وهو ما ستقوم به في المرحلة 

 شرح هنا باختصار تلك الحلول.ا الثالثة

لمحتملة التي اشرح هنا باختصار العواقب ا

إذا ظلت  بالمجموعات المتحفيةيمكن أن تلم 

 هذه المشكالت بدون معالجة

اشرح هنا باختصار المشكالت الرئيسية/ 

أوجه القصور التي سبق أن حددتها بأقسام 

 "التقييم" في النماذج التطبيقية

   

   

 

 ()أضف هنا الصور ذات الصلة، أو قم بإضافتها في الملحقات
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 وفحص المبنى في حالة وجوده( 4، 3 أرقام)استعن بالنماذج التطبيقية  مبنى والمساحةال .6

 )اختياري(. 8، 3، 2 أرقامنظر الملحقات المزيد من التفاصيل، 

 

 المعلومات العامة 6.1

لتنظيم، وهي ا عادةوع إلضمن هذا المشر )اسم/ أسماء غرفة/ غرف التخزين(تخزين، وقد تم تقييم  ةغرف )عدد(على  )اسم المتحف(يحتوي 

أبواب داخلية،  )عدد(ة . تمتلك المساحة/ المساحات التخزيني)أي موقع بالمبنى؟ مثال: البدروم، العلية، الطابق األرضي، الطابق األول(تقع في 

 نوافذ.  )عدد(أبواب خارجية و )عدد(باإلضافة إلى 

، والمساحة (م/ قدم) بينما يبلغ ارتفاعها ____ (م/ قدم)وعرضها ____  ،(قدم م/)____  )اسم/ أسماء غرفة/ غرف التخزين(يبلغ طول 

مياه/ الصرف عن تسرب المياه على الجدران، وتبعد أنابيب ال و/ أو. ال تظهر عالمات الرطوبة (2قدم /2م)الكلية ألرضية المخزن هي ____ 

 من األعمدة في المساحة التخزينية. عدد()، وهناك )وصف األرضية(رضية مصنوعة من . األ)المسافة(المخزن بحوالي 

 

 الحركة والوصول داخل المساحة التخزينية 6.2

 .هولة الحركة()تخلو الممرات من أي قطع، فهي تسمح بسهولة الحركة داخل المساحة التخزينية/ تتكدس الممرات بالقطع مما ال يسمح بس

لمجموعة تمية للمجموعة المتحفية، فهي آمنة لوصول الموظفين إلى اأو أي عناصر غير من )تخلو أرضية المخزن من أي قطع متحفية

ية للمجموعة منتمالالمتحفية والتعامل معها داخل المساحة التخزينية/ تحتوي أرضية المخزن على عدد من القطع المتحفية والعناصر غير 

 مل معها(.المتحفية، ما يجعلها غير آمنة لوصول الموظفين إلى المجموعة المتحفية والتعا

 

 استغالل مساحة األرضية 6.3

حوالي ____٪ ب، وتمثلها نسبة مئوية تقدر ( )مقدار تغطية الوحدات لألرضية(2قدم /2)متشغل وحدات التخزين مساحة أرضية تبلغ ____ 

 (.2قدم /2__ )مالتي تبلغ __، وذلك من إجمالي مساحة أرضية غرفة التخزين )النسبة المئوية لمساحة األرضية التي تشغلها وحدات التخزين(

ى حد يمكن أن )النسبة المئوية ألقصبينما يقدر الحد األقصى من مساحة األرضية التي يمكن أن تشغلها وحدات التخزين بحوالي ____٪ 

حاليا، يستغل و ، وذلك بمراعاة أنواعها المستخدمة في هذه الغرفة وتحقق الوصول اآلمن إلى المجموعات المتحفية،تشغله وحدات التخزين(

 من هذه النسبة. رضية()النسبة المئوية لالستخدام الفعلي لمساحة األبالفعل ____٪ 

 إلى المساحة التخزينية. يمكن إضافة وحدات أخرى/ ال يمكن إضافة وحدات أخرىوعليه، فإنه 

 

 المعدات وأنظمة المبنى 6.4

 وسائل التحكم الجوي في بيئة التخزين 6.4.1

 :جيدة/ سيئةتية، وهي بحالة لتحكم اآلتتوفر أجهزة ا

 .مروحة سقف 

 .مروحة قابلة للنقل 

 .مكيف الهواء حائطي/ قابل للنقل 

 .أجهزة إزالة الرطوبة القابلة للنقل 

 .مدفأة قابلة للنقل 

 .التهوية الميكانيكية فقط 

 ( التدفئة والتهوية وتكييف الهواءHVAC.) 

 وسائل الحماية من الحريق 6.4.2

 :جيدة/ سيئةتية، وهي بحالة الحماية من الحريق اآل تتوفر معدات

 .جهاز كشف الدخان 

 .جهاز كشف حراري 
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  نذار للحرائق.إنظام 

 .طفاية حريق محمولة 

  ا  ألينظام رشاشات إطفاء الحريق. 

 التأمين 6.4.3

 :جيدة/ سيئةتية، وهي بحالة تتوفر معدات التأمين اآل

  والنوافذ. األبواباألقفال على 

  كد من إحكام غلق النوافذ واألبوابللتأجهاز. 

 .أجهزة كشف الحركة 

 .كاميرا المراقبة 

 .نظام اإلنذار 

 

 تقييم التهديدات الرئيسية للمجموعة المتحفية 6.5

 لخص النتائج التي توصلت إليها هنا.

 

 المشكالت الرئيسية 6.6

ن، ويتوجب مكانية الوصول في المخزإعلى ظروف الحفظ وقام أعضاء فريق المشروع بتحديد المشكالت التالية باعتبار أن لها عواقب 

 التنظيم: إعادةمعالجتها أثناء مشروع 

 المشكالت التي تم تحديدها العواقب المحتملة المقترحة التي يتوجب اتخاذها جراءاتاإل

قد يكون لديك اآلن بعض األفكار العامة حول 

كيفية حل بعض من تلك المشكالت، وذلك 

دم قيامك بعد بإعداد خطة على الرغم من ع

عمل المشروع، وهو ما ستقوم به في المرحلة 

 شرح هنا باختصار تلك الحلول.االثالثة. 

اشرح هنا باختصار العواقب المحتملة التي 

إذا ظلت  بالمجموعات المتحفيةيمكن أن تلم 

 هذه المشكالت بدون معالجة

اشرح هنا باختصار المشكالت الرئيسية/ 

تي سبق أن حددتها بأقسام أوجه القصور ال

"التقييم" في النماذج التطبيقية، وفحص 

 المبنى في حالة وجوده.

   

   

 

 ()أضف هنا الصور ذات الصلة، أو قم بإضافتها في الملحقات

 

 

 

 

 

 

 

 (8، 6، 4 أرقام)استعن بالنماذج التطبيقية  وحدات التخزين والمعدات الصغيرة .7
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 . 7، 5، 3 أرقامات لمزيد من التفاصيل، انظر الملحق

 

 وحدات التخزين 7.1

 نواع التالية لوحدات التخزين في هذه الغرفة:ستخدم األت  

  لي ____٪ (، وتقدر نسبة هذه المساحة بحوا2قدم /2)عدد( وحدات أدراج، وهي تتيح مساحة سطح تخزين للمجموعات تبلغ ____ )م

 من المساحة الكلية ألسطح التخزين.

  بحوالي  (، وتقدر نسبة هذه المساحة2قدم /2، وهي تتيح مساحة سطح تخزين للمجموعات تبلغ ____ )مكشوفةم)عدد( وحدات أرفف

 ____٪ من المساحة الكلية ألسطح التخزين.

 من (، وتقدر نسبة هذه المساحة بحوالي ___2قدم /2)عدد( دواليب، وهي تتيح مساحة سطح تخزين للمجموعات تبلغ ____ )م ٪_

 ة ألسطح التخزين.المساحة الكلي

 من (، وتقدر نسبة هذه المساحة بحوالي ____2قدم /2)عدد( حوامل، وهي تتيح مساحة سطح تخزين للمجموعات تبلغ ____ )م ٪

 المساحة الكلية ألسطح التخزين.

 من ____ (، وتقدر نسبة هذه المساحة بحوالي2قدم /2)عدد( بالتات، وهي تتيح مساحة سطح تخزين للمجموعات تبلغ ____ )م ٪

 المساحة الكلية ألسطح التخزين.

 ___٪._، وتقدر نسبة امتالئها (2قدم /2)موفي المجمل، تتيح هذه الوحدات مساحة إجمالية ألسطح تخزين المجموعات تبلغ ____ 

ت التخزين ظ وحدا)يمكن للوحدات أن تستوعب المزيد من القطع/ تمتلئ الوحدات بالقطع ألقصى درجة ممكنة من االستيعاب/ تكتلذلك، 

عددها؟( وهي  ها/ تقع العديد من القطع خارج وحدات التخزين )كم يبلغئبالقطع، ومن الضروري إضافة وحدات أخرى للتخفيف من درجة امتال

 .للتخزين( امناسب   تتطلب حال

 .رج وحدات التخزين(وللقطع خا ،المكدسة )ضع في االعتبار الوحدات المطلوبة للقطعالمطلوبة كالتالي: اإلضافية يقدر عدد وأنواع الوحدات 

 

 المعدات الصغيرة 7.2

كافية/ غير كافية وغير (، أنها )8جرد لمختلف أنواع المعدات واللوازم للعمل مع المجموعات المتحفية )انظر الملحق رقم إجراء تبين بعد 

  ا(. لغرف المخزن تحديد   مخصصة
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 المشكالت الرئيسية 7.3

ن، ويتوجب مكانية الوصول في المخزإروع بتحديد المشكالت التالية باعتبار أن لها عواقب على ظروف الحفظ وقام أعضاء فريق المش

 التنظيم: إعادةمعالجتها أثناء مشروع 

 المشكالت التي تم تحديدها العواقب المحتملة المقترحة التي يتوجب اتخاذها جراءاتاإل

قد يكون لديك اآلن بعض األفكار العامة حول 

كيفية حل بعض من تلك المشكالت، وذلك 

على الرغم من عدم قيامك بعد بإعداد خطة 

عمل المشروع، وهو ما ستقوم به في المرحلة 

 شرح هنا باختصار تلك الحلول.االثالثة. 

اشرح هنا باختصار العواقب المحتملة التي 

إذا ظلت  بالمجموعات المتحفيةيمكن أن تلم 

 هذه المشكالت بدون معالجة

شرح هنا باختصار المشكالت الرئيسية/ ا

أوجه القصور التي سبق أن حددتها بأقسام 

 "التقييم" في النماذج التطبيقية.

   

   

 

 ()أضف هنا الصور ذات الصلة، أو قم بإضافتها في الملحقات
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 النتائج والتوصيات .8

تي ينبغي معالجتها ، وقد سلطت الضوء على العديد من المشكالت اليخ()التارإلى )التاريخ( الدراسة المفصلة لغرف المخزن من  أ جريت هذه

تقليل أشد التهديدات و ،والوصول اآلمن إلى المجموعات المتحفية ،فيما يتعلق بتوفر مساحة التخزينللتغلب على بعض التحديات والقيود الحالية 

 ا.إليها حالي   التي تتعرض

 التحسينات الالزمة.جراء إل)اسم غرفة التخزين(  التنظيم في إعادةوصى بمشروع وعليه، ي  

احة، والتي يمكن التنظيم الفعلي للمس إعادةوصى بحل المشكالت الفورية المتعلقة بإمكانية الوصول للمجموعات من خالل كخطوة أولى، ي  

 :ها(ختر من النقاط ما يتطابق مع حالة المخزن لديك، أو أضف ما تراه يتناسب معا)أن تتضمن التالي 

  /استخدام( وحدات التخزين. إعادة)شراء/ صنع 

 .تطبيق أفكار وحدات التخزين المخصصة أو حلول التخزين ذات المتطلبات الخاصة 

 التخزينية. توزيع المجموعات داخل غرفة التخزين الواحدة/ عبر عدة غرف في المبنى الستخدام أكثر كفاءة للمساحة إعادة 

 غرف( التخزين.جميع القطع إلى غرفة ) إعادة 

  منتمية للمجموعات من المخزن. الإزالة العناصر غير 

 توصيات أخرى؟ 

)اختر من ات متوسطة المدى التالية، لتحسين إمكانية الوصول وظروف الحفظ للمجموعالالتحسينات إجراء وفي الخطوة الثانية، يوصى ب

 عها(:النقاط ما يتطابق مع حالة المخزن لديك، أو أضف ما تراه يتناسب م

 إصالحات/ تطوير( )طفيفة/ كبيرة( في المبنى، مثل _____. إجراء( 

  .٪_____ تسجيل ما تبقى من قطع المجموعة المتحفية، وتقدر نسبتها 

 .دمج السجالت الورقية في قاعدة بيانات المجموعات المتحفية 

 .المعالجة لإلصابات الحشرية/ العفن 

 توصيات اخرى؟ 

 فر التالي:يتطلب مثل هذا المشروع توا

  حة عرض مؤقت ا/ إغالق مسا، فقد يتم القصير/ الطويل، والتي قد تؤثر على عمل المتحف على المدى مؤقتة/ دائمةمساحة إضافية

 تخصيص المساحات الحالية بشكل دائم أو مؤقت لتخزين المجموعات المتحفية. إعادة

  (اخارجي   لها المتحف/ تتطلب تمويال)ضمن الميزانية السنوية/ ميزانية إضافية ويموميزانية مخصصة. 

  التنظيم  إعادةفريقRE-ORG موظفي المتحف/ المتطوعين/ الطالب/ العمال المتعاقدين، يتكون من. 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

 االسم، التوقيع          التاريخ  ،الموقع
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 ياجات التخزين من وحدات التخزين والمعدات الصغيرةاحت :10رقم  التطبيقيالنموذج   

 .امأل واحدة من هذه النماذج

 

 

 

 

الغرض المرجو من 

 االستخدام

أو  صنع

 عديلت

وحدات 

تستخدم 

 كما هي

شراء 

 جديد
 الكمية

 وحدات أو حلول للتخزين

 النوع/ الوصف
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 .امأل واحدة من هذه النماذج

 

 

الغرض المرجو من 

 االستخدام

أو  صنع

 تعديل

وحدات 

تستخدم 

 كما هي

شراء 

 جديد
 الكمية

 المعدات الصغيرة

 النوع/ الوصف

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

      

      


