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ABSTRACT  
In light of the risks and challenges faced by museums which may hinder its cultural role, 
must take policies and procedures which qualifies them to perform their role towards their 
holdings and visitors, and this is by preserve them  and protection from external risk factors, 
and provide security and safety to the perimeter of the external building first before taking 
care of the museum itself, where good design of the museum's layout is the first line of 
defense against any infiltration and penetration. Perhaps the first challenges are security and 
protection is the museum's location choice, preferably away from vital installations and 
security of the city with the availability of a specific external road network and access routes 
to the museum, preferred to surround the museum by a large garden give an aesthetic 
appearance and used for outdoor museum display, more importantly to provide a clear view 
of surveillance and insurance through the void space between the layout fence and the 
museum itself. 
The aim of the research is to monitor and study a variety of design methods for layout 
elements providing means of protection and insurance by reviewing some design 
requirements to provide. 
 
KEY WORDS : Protection of building External borders - Layout protection –  
                             Museums theft. 

  
  التصمیم الجید للموقع العام مدخل لحمایة المتاحف من السرقة

  

  نشوي مصطفي بھجت علي
 مدیر مكتب فني

  :ملخص البحث 
 في ظل األخطار والتحدیات التي تواجھھا المتاحف والتي قد تعیق قیامھا بدورھا الثقافي المنوط بھا ، یجب أن یتخذ من 
السیاسات واإلجراءات ما یؤھلھا ألداء دورھا تجاه مقتنیاتھا وتجاه زوارھا ، ویكون ھذا بالحفاظ علیھا وحمایتھا من 

المة لمحیط المبني الخارجي أوال قبل االھتمام بحمایة مبني المتحف ذات نفسھ مسببات الخطر الخارجي وتوفیر األمن والس
  .، حیث التصمیم الجید للموقع العام للمتحف ھو خط الدفاع األول لھ ضد أي تسلل واختراق 

  
   ولعل أول التحدیات الخاصة باألمن والحمایة ھو اختیار موقع المتحف ، یفضل أن یكون بعیدا عن المنشآت الحیویة 
واألمنیة للمدینة مع توافر شبكة طرق خارجیة محددة طرق االقتراب للمتحف ، ویفضل أن یحیط بالمتحف حدیقة واسعة 

م أنھا تتیح رؤیة واضحة للمراقبة والتأمین من خالل المساحة تعطي مظھر جمالي وتستخدم كعرض متحفي خارجي واألھ
  .والفراغ بین السور الخارجي للموقع ومبني المتحف ذاتھ 

   یھدف البحث إلي رصد ودراسة مجموعة من أسالیب تصمیم الموقع العام بما یوفر وسائل الحمایة والتأمین من خالل 
  . استعراض بعض متطلبات التصمیم لتوفیر 

  
  . سرقة المتاحف – تأمین الموقع العام -حمایة المحیط الخارجي للمباني : لكلمات المفتاحیة  ا
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لقطة خارجیة توضح األماكن التي تم التسلل  ) : ٢( شكل 
   .للمتحف المصري من خاللھا

  
 
  : تمھید -  ٣ – ١

   یمثل الموقع أھمیة كبیرة في نجاح المتحف وتحدید نوعھ وقیامھ بدوره الفعال ، حیث یرتبط بالخطة العامة للمتحف 
  .لمعماري المقترح ویحقق أھداف إنشائھ ، ویستوعب عناصر برنامجھ ا

   ھناك اتجاھین مختلفین نحو كیفیة اختیار موقع المتحف ، كان ھناك اتجاه سائد لفترات طویلة أن اختیار موقع المتحف أو 
بناءه البد وأن یكون في مركز متوسط داخل المدینة ولیس بخارجھا حیث سھولة المواصالت بأنواعھا المختلفة ووجود 

كز الخدمي للمدینة وقربھ من األماكن العلمیة والثقافیة مثل الجامعات والمعاھد العلمیة مما یسھل المبني بالقرب من المر
االتصال المعرفي بینھم ولكن مع تطور العصر وازدحام المدن وظھور مشاكل عمرانیة جدیدة أدت إلي ظھور سلبیات 

ي إلي ظھور أتجاه آخر ینادي بضرورة اختیار كثیرة لھذا الموقع من أھمھا صعوبة تأمین المبني من األخطار مما أد
الموقع في الضواحي أو علي أطراف المدینة ، مع مالحظة أن سبل وطرق الموصالت العامة تصل إلیھ بسھولة ویسر ، 

  .وأن یكون في أماكن مأمونة علي مقتنیات المتحف 
  
 :  المشكلة البحثیة -  ٤ – ١

، استغل بعض الخارجین عن القانون  ) ١شكل  ( ٢٠١١ي أحداث ینایر    تعرض المتحف المصري ألعمال شغب ونھب ف
 عقب السرقة خطربدأ  ینایر القتحام المتحف المصري ، ٢٨حالة الفوضى واالنفالت األمني بعد انسحاب الشرطة في 

( مبنى المتحف  لداخل التسلل من اللصوص ، وتمكن المتحف وتسلق بعض البلطجیة األسوار الخلفیة للمتحف حدیقة اقتحام
من خالل كسر باب الطوارئ والصعود إلي سطح المبني باستخدام سلم الطوارئ وكسر فتحات اإلضاءة بقبة  ) ٢شكل 

 ٣٠المتحف والنزول إلي داخل المتحف باستخدام األسالك التي قاموا بنزعھا من سطح المتحف ولم یستغرق الوقت سوى
  .ویات دقیقة حتى تمكنوا من االستیالء على المحت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 :  ھدف البحث -  ٥ – ١

 .تفعیل فكرة الحمایة المتكاملة من خالل تأمین الموقع كخط دفاع أول  .١
 .عدم االعتماد علي أن مبني المتحف مؤمن ولكن یجب أن یشمل التأمین محیط المتحف الخارجي  .٢
مع ) ر وخالفھ كامیرات المرقبة وأجھزة اإلنذا( شمول نظام الحمایة بدمج النظم اإللكترونیة للمراقبة األمنیة  .٣

 . لتوفیر أسلوب حمایة فعال ومتكامل ) عناصر الموقع العام ( التصمیم الجید للعناصر المعماریة الخارجیة 
  .عدم االعتماد علي طریقة واحدة فقط حتي ال یسھل اختراقھا والتعامل معھا بالتخریب  .٤

  
  :  منھج البحث -  ٦ – ١

ًجا تحلیلیا ألغلب العناصر المعماریة المتواجدة بالموقع العام من خالل سردھا    لتحقیق األھداف السابقة ینتھج البحث منھ ً
  . وتوضیح دورھا في الحمایة والتأمین 

  :مقسم إلي أربعة أجزاء 
 .الجزء األول  نظرة عامة علي الموضوع ومفاھیمھ ویھدف للتوعیة بأھمیتھ  •
 .الجزء الثاني األمن واألمان كأحد المعاییر التصمیمیة  •
الجزء الثالث یشمل عرض تحلیلي لبعض العناصر المعماریة وتأثیر دورھا في رفع كفاءة الموقع العام لتحقیق  •

 .األمن والحمایة 
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 .النطاقات الدفاعیة األربعة  ) : ٣( شكل 
   .www.gsa.gov: المصدر 

 

 .النطاقات الدفاعیة األربعة  ) : ٤( شكل 
  . تصمیم الباحثة: المصدر 

 

 .الجزء الرابع وھو خالصة البحث التي تشتمل علي النتائج والتوصیات  •
  
  : األمن واألمان - ٢

بة لحمایة مبني المتحف ومنتفعیھ من اقتحام الدخالء والمعتدین    والمقصود بھ توفیر التجھیزات الالزمة في المواقع المناس
ومن أعمال السطو والتخریب وأعمال العنف ، ویشمل ھذا جوانب مادیة ملموسة في توفیر األمن ، وجوانب أخري غیر 

  .مرئیة من خالل التصمیم الجید للعناصر المعماریة وعناصر المنظومة األمنیة 
الخمسینات والستینات من القرن الماضي إلي الفصل بین المصممین والمستعملین أثناء عملیة    وقد دعت الحاجة خالل 

التصمیم ، وقد أدي ذلك إلي ظھور مجال دراسي جدید یبحث في سلوك المستعملین وردود أفعالھم وھو ما سمي بعلم النفس 
   .”Environmental“   وعلم االجتماع البیئي  ”Environmental Psychology“البیئي 

  :  عالقة التصمیم المعماري للمتحف باألمن واألمان - ٣
والتي تكفل حمایة المتحف ومحیطھ  ) ٣شكل (    یتكون النظام الناجح من مجموعة من النطاقات الدفاعیة والتي یوضحھا 

التي تختلف في والزائرین والعاملین بیھ في مواجھة عملیات السرقة أو أي مخاطر یمكن أن یتعرض لھا المتحف و
   :وھذه النطاقات ھي التفاصیل من متحف آلخر طبقا لمحتویاتھ وللرؤیة األمنیة ، 

   . البیئة الخارجیة المحیطة بالموقع العام :النطاق األول 
   . البیئة الداخلیة المحیطة بالمبني :النطاق الثاني 
  .  غالف المبني الخارجي :النطاق الثالث 
  .یزات الداخلیة للمبني  التجھ:النطاق الرابع 

   الدراسة المسبقة لبرنامج المتحف التصمیمي ودراسة النطاقات الدفاعیة لھ قبل التنفیذ یحقق كفاءة أكبر للنظام األمني مما 
سیتم مراجعتھ بعد تنفیذ مبني المتحف ، حیث یؤخذ في الحسبان كافة المخاطر والتھدیدات األمنیة ، ویكون التصمیم لیس 

فقط علي إجراء وقائي واحد بل تداخل عدة إجراءات للوصول لنظام أمني متكامل من خالل التصمیم المعماري مقتصرا 
   ) .٤شكل ( ووسائل التكنولوجیا والحراسات 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  :  العناصر المعماریة للموقع العام – ٤
  : عالقة الموقع العام للمتحف بشبكة الطرق المحیطة بھ والمؤدیة إلیھ -  ١ – ٤
تختلف من منطقة إلى أخرى حسب موقع المتحف سواء أكان داخل المدینة أو خارجھا والعوامل البیئیة والطبیعیة    

المؤثرة على موقع المتحف وتوجیھھ ، ھذا باإلضافة إلى شبكة الطرق المحیطة بالموقع وأسلوب االقتراب للمتحف 
موقع وظروفھ ، فاختیار الموقع الجید یمثل أھمیة كبیرة في نجاح والمداخل واألسوار والبوابات الالزمة والمناسبة لطبیعة ال
   ) .٦ ، ٥شكل ( حمایة المتحف وتحدید طرق وأسالیب الحمایة الخارجیة 

http://www.gsa.gov
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  . وعالقتھ داخل المدینة وشبكة الطرق المؤدیة إلیھ The Peabody Museumیوضحان موقع متحف  ) : ٦ ، ٥( شكل 
  www.peabody.harvard.edu: المصدر 

وضوح المراقبة البصریة لموقع  ) : ٧( شكل 
    .The Peabody Museumمتحف 

: المصدر 
www.peabody.harvard.edu  

  .األسوار عرضة للتسلق مھما كانت العوائق  ) : ٨( شكل 
  www.irational.org/fence/catalog.html:المصدر 

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 

  

 للمترددین( طرق فرعیة خاصة بالمتحف ذاتھ تخدم مناطق االنتظار الخاصة بھ حسب نوعیتھا ) إن أمكن (    یجب توفیر 
وتكون مفصولة عن الطرق الرئیسیة مع تزوید المنطقة بالالفتات اإلرشادیة التي تساعد على )  للزوار – العاملین –

التوجیھ إلى المتحف منھ وإلیھ ، حیث یمكن استخدامھا في حاالت الطوارئ لدخول سیارات الشرطة أو النجدة عند 
تم توفیر سبل األمان والمراقبة للبعد عن توافر الظروف المناسبة الضرورة ، كما أن الشوارع المحیطة بالمبنى یجب ان ی

ًلوقوع السرقة مما یمثل ردعا ألعمال السرقة حیث یندر أن یقدم شخص على فعل إجرامي أو سلوك معادي إذا أحس أنھ 
لمحیطة بالمتحف ، كما أن توفیر ھذه المراقبة البصریة الطبیعیة لألماكن ا ) ٧شكل ( مراقب بصورة واضحة ممن حولھ 

  .وعبر شوارعھ یخلق نوع من الشعور باألمن واألمان من خالل تأكید الذاتیة االجتماعیة للمكان والفراغ من حولھ 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  : األسوار -  ٢ – ٤
ًاألسوار أساسا ألھداف أمنیة فھي خط الدفاع األمني األول ومع ذلك نجد أنھا  تبنى   

األشكال ( لمباني ، الحدید سواء كانت من ا ) ٨شكل ( قد تكون عرضة للتسلق علیھ 
، شبكة أسالك وخالفھ ، فالبد أن تحقق العزل الكافي من إمكانیة التسلق  ) ١٠ ، ٩

  . ًعلیھا أو اختراقھا من أسفلھا طبقا لنوعیة السور ومستوى الحمایة المطلوبة للمكان 
  

  
  
  
  

http://www.peabody.harvard.edu
http://www.irational.org/fence/catalog.html
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  .استخدام األسوار الحدید  ) : ١٠ ، ٩( األشكال 
  www.ua.all.biz/en/glass-fence\ www.usglassfence.com :المصدر 

  .استخدام األسوار الزجاجیة  ) : ١١( شكل 
  www.usglassfence.com: المصدر 

  .استخدام األسوار البالستیكیة  ) : ١٢( شكل 
 .:المصدر 

www.podechamardeduds.com   

 Shemer artسور متحف  ) : ١٥( شكل 
center and museum.   

  www. shemerartcenter.org :المصدر 

  سور متحف ) : ١٦( شكل 
St. LouisCity museum.   

  www.citymuseum.org .:المصدر 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  
ًفي األسوار والتي غالبا ما تنكسر وتكون  ) ١٢شكل ( أو البالستیكیة  ) ١١شكل (    وال یفضل استخدام األلواح الزجاجیة 

  .نقطة ضعف 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
   یمكن أن تكون جمالیة وتتیح في نفس الوقت إمكانیة الرؤیة من خاللھا لتمكن من فرصة مشاھدة المجرم من الداخل أو 

   ) .١٦ ، ١٥األشكال ( الخارج إذا قام بتسلق السور أو عند الھبوط أسفلھ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

   قد یتطلب األمر عمل األسوار مزودة بكشافات وأفراد أمن للمراقبة المستمرة ، مع استخدام األنظمة األمنیة مثل كامیرات 
  .المراقبة أو أشعة غیر مرئیة تعطي إنذار عند اختراقھا 

http://www.ua.all.biz/en/glass-fence
http://www.usglassfence.com
http://www.usglassfence.com
http://www.citymuseum.org
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 Museum imperial palaceبوابة متحف  ) : ١٧( شكل 
Manchu stateمن الخارج .  

  www.commons.wikimedia.org :المصدر 

 Istanbul Archaeologyبوابات متحف  ) : ١٨( اشكل 
Museums المفصلیة .  

  www.istanbulinspired.com: المصدر 

   .turnstilesیوضح بوابات إلكترونیة  ) : ٢٠ ، ١٩( األشكال 
  www.tritonmetals.com: المصدر 

یوضح أحد طرق التحكم في بوابات دخول  ) : ٢١( شكل 
  .السیارات 

  .www.security-eye.com: المصدر 

  : البوابات -  ٣ – ٤
   تعد البوابات نقط المرور األمنیة األولى للمتحف وبالتالي 

،  ) ١٧شكل ( فھي تسمح بالدخول إلى حرم المتحف من عدمھ 
لذلك یجب أن تدعم بكافة الوسائل التي تتیح لھا القدرة على 

ًكم في الدخول أو الخروج من المبنى طبقا للوضوح التح
  . ومستوى التأمین المطلوب للمنشأ 

  
   یمكن أن تكون مفصلیة تحتاج إلى فراغ أكبر للحركة 

( والتشغیل وكذلك حوائط أو أجناب لتفتح علیھا وتثبت فیھا  
ویمكن أن تعمل بالكھرباء لتشغیلھا ، أو منزلقة  ) ١٨شكل 

فتكون أسھل في االستخدام وال تأخذ فراغ كبیر عند التشغیل وال 
یلھا ویمكن أن یكون تحتاج إلى طاقة كھربائیة عالیة عند تشغ

  .لھا مجرى أرضیة للحركة علیھا أو تثبت كابولي من األجناب 
  

   بالنسبة لألفراد یمكن التحقق من شخصیتھم بالمرور على 

   ) .٢٠ ، ١٩اشكال  ( turnstilesغرفة األمن الموجودة بالبوابة والدخول من خاللھا إلى المبنى عبر بوابات إلكترونیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   أما بالنسبة للسیارات فیتحكم بالدخول والخروج من 
شكل ( خالل البوابات التي تتعدد أشكالھا وأسلوب عملھا 

ًطبقا للحاجة األمنیة والتھدید المتوقع علیھا مثل  ) ٢١
   ) .٢٣ ، ٢٢اشكال ( الخاصة بمرور السیارات الموانع 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

http://www.commons.wikimedia.org
http://www.istanbulinspired.com
http://www.tritonmetals.com
http://www.security-eye.com
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سیارات توضح انتظار ال ) : ٢٤( شكل 
 The Victoria And Albertلمتحف  

Museum.   
  .www.vam.ac.uk: المصدر 

توضح الفصل ألماكن انتظار السیارات  ) : ٢٥( شكل 
   .Perto Museumلمتحف  

  .مواقف سیارات خاصة  : Aمنطقة 
  .مواقف سیارات رئیسیة  : Bمنطقة 

  .مواقف الحافالت  : Cمنطقة 
   .www.perotmuseum.org: المصدر 

  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

   .tire killer spikes &road blockerتوضح بعض أشكال موانع دخول السیارات  ) : ٢٣ ، ٢٢( األشكال 
  www,hiphensolutions.com: المصدر 

  
  : السیارات أنتظار ٤-٤

   یجب أن یتوفر في أماكن انتظار السیارات درجة عالیة من األمان بأن تكون قدر اإلمكان سھلة وواضحة الرؤیة من 
   ) . ٢٤شكل ( حولھا 

  
  
  
  

  
  

ً   كما أنھ یجب الفصل تماما بین أماكن انتظار السیارات للمترددین على المبنى عن العاملین بھ الختالف فترة المكوث 
   ) .٢٥شكل ( یجب أن یكون لكل منھما نقطة التحكم الخاصة بھ واختالف ساعات العمل بینھم و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : الشوارع والممرات المحیطة بالمبنى والمؤدیة إلیھ -  ٥ – ٤

   تشكل األركان والزوایا المختبئة نقاط عمل سھلة للسرقة خاصة إذا ما احتوت على أبواب وشبابیك تسمح بدخول المبنى 
ر بالمراقبة الدائمة ، كما من خاللھا ، لذلك یجب أن یتم وضع المباني بطریقة تسمح لألماكن المعرضة لالعتداء المباش

یجب تفادي وضع األشجار حول المباني بأسلوب یسبب إعاقة للرؤیة ، ویفضل عمل مسافة كافیة حول المبنى لتوفیر مسافة 
) درابزین ( ، ویمكن ذلك عن طریق ممرات من الشجیرات أو ممرات مائیة أو عمل سور قصیر  ) ٢٦شكل ( من الحمایة 

.  

http://www.vam.ac.uk
http://www.perotmuseum.org
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   Perot museum of nature & scienceالشوارع والممرات حول متحف  توضح  ) : ٢٧ ، ٢٦( األشكال 
   .www.perotmuseum.org: المصدر 

 Victoria andتوضح مداخل متحف  ) : ٢٨( شكل 
albert    المصدر :www.vam.ac.uk.   

 . المتحف المصري بالقاھرة ) : ٢٩( شكل 
  www.en.wikipedia.org المصدر 

   أما بالنسبة لطرق االقتراب من الممرات المحیطة بالمبنى والمؤدیة إلى المداخل فیجب أن تكون بعیدة بالقدر الكافي بما 
یتیح فرصة مشاھدة األشخاص القادمین إلى المبنى إلى المدخل عند االقتراب منھ كما یجب تفادي الفصل بین الممرات 

ة إلیھ من قبل العاملین فیھ ومع مراعاة عدم وجود انحرافات في ھذه المسارات المؤدیة إلى مبنى للزوار عن تلك المؤدی
   ) .٢٧شكل ( یصعب مشاھدتھا والمراقبة علیھا ) نقاط میتة ( تخلق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  : مداخل المبنى وطرق االقتراب -  ٦ – ٤

   ینطبق على مداخل المبنى وطرق االقتراب الخاصة بھ ما 
ذكر بالنسبة للممرات والشوارع الداخلیة داخل حرم المتحف 
والبوابات واألسوار في كافة االشتراطات ، إال أنھ یفضل أن 
تكون مداخل المتحف على شوارع ھادئة الحركة المروریة 

المتحف علیھا قدر اإلمكان ، ویكون عرض األرصفة حول 
( بالقدر الكافي الذي یستوعب حركة الزائرین بدون تكدس 

، كما یجب عمل حواجز سواء كانت حدیدیة أو  ) ٢٨شكل 
شجریة لتجنب اندفاع المترددین على المتحف وتحویل 

  .حركتھم إلى جانبي المدخل لسھولة التحكم والمراقبة 
  
 
  
  

   یجب الفصل بین مداخل المتحف لكل من العاملین فیھ 
لیھ على أن تزود المداخل باألبواب الحدیدیة والمترددین ع

التي تساعد على إحكام الغلق في غیر ساعات العمل وأن 
توضع على البوابات حواجز حدیدیة رقمیة تتیح حصر 
األشخاص الداخلین والخارجین من المبنى لتفادي وجود أي 
شخص بعد ساعات العمل ، وفي بعض األحیان تزود 

ة بالكشف على األشخاص لمنع البوابات باألجھزة الخاص
دخول األسلحة والمتفجرات ، أما بالنسبة لطرق االقتراب 
فالبد أن تكون مكشوفة بالقدر الذي یسمح برؤیتھ ومشاھدة 

القادمین إلى المتحف سواء كانوا مترجلین أو في السیارات   
، مع تزوید المنطقة بالالفتات اإلرشادیة التي  ) ٢٩شكل ( 

  .جیھ للمتحف منھ وإلیھ تساعد علي التو
  
  
  
  
  

http://www.perotmuseum.org
http://www.vam.ac.uk
http://www.en.wikipedia.org
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یوضح استخدام عناصر تنسیق  ) : ٣٠( شكل 
 الموقع في العرض المكشوف بمتحف بالیابان
The Hakone Open-Air Museum  

 www.hakone-oam.or.jp: المصدر 

یوضح استخدام القطع األثریة المعتمدة ثقل  ) : ٣١( شكل 
 وزنھا بالعرض المكشوف بالمتحف المصري بالفاھرة

 .تصویر الباحثة : المصدر 

 : مساحات العرض المكشوف -  ٧ – ٤
وصعوبة نقل والسرقة لثقل  ) ٣٠شكل ( وھو معتمد على الظروف المحیطة من مسطحات میاه واألسوار وأشجار    

لمتحفیة لتكون ھذه العوامل حمایة للمعروضات ، وتقام تلك المعارض المكشوفة فى الحدیقة ا ) ٣١شكل ( القطعة األثریة 
  .ویراعى فیھا العنایة بعناصر تنسیق الموقع واالبتكار والتجدید 

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  

  
  : الخالصة - ٥

  :  النتائج – ١ – ٥
لمصري أدت اإلجراءات األمنیة حول المتحف إلي تشویھ معالم وجمال المتحف ، وذلك    بعد تجاوز أزمة سرقة المتحف ا

من خالل وضع الحواجز المؤقتة والكتل اإلسمنتیة والسواتر الواقیة وغرف الحراسات كنوع من اإلجراءات الفیزیائیة 
بالمزید من عدم الراحة باتخاذ تلك لألمن ، وتحویل مسار حركة المشاة للمتحف ، مما أدي إلي تذمر الزائرین وإشعارھم 

اإلجراءات الوقائیة ، كما تعرقل ھذه اإلجراءات الوصول إلي المتحف وكذلك إخالؤھا إن لزم األمر ، ولذلك ھناك ثالث 
  :أمور لوضع برنامج فعال ومتطور لألمن وناجح في نفس الوقت وھي 

ھة مخاطر السرقة ، حیث أن السرقة التي تصیب  وذلك من خالل التجارب السابقة في مواج:التعلم من الماضي  •
 .المتحف سببھا عدم االستعداد لھا 

 التقییم الدوري للمخاطر والتھدیدات من خالل تحلیل المعلومات والوصول إلي :تكامل التصمیم مع التكنولوجیا  •
حلول عملیة لحمایة الموقع ومبني المتحف ، وبالتالي فإن أنجح الخطط األمنیة ھي تلك التي تدمج بین حلول 

 .التصمیم والتكنولوجیا 
ًلیس المطلوب أن یكون التصمیم واضح ولكن یجب أن یكون ظاھرا ویشیر إلي  : تخطیط وتصمیم أمني شفاف •

 .قوة المنظومة األمنیة 
وقد كان سابقا أن اإلجراءات األمنیة تقلیدیة تصلح لجمیع المنشآت والمباني ، وأتسم ھذا اإلجراء بالسھولة نظرا ألن 

ًالحمایة أصبحت روتینا ، كما أتسم أیضا بالقصور نظرا لن مطیة الحمایة مما یتیح المجال أمام السرقات التي استطاعت ً
  .معرفة جوانب النظام األمني وثغراتھ 

  
  : التوصیات – ٢ – ٥
  

  :توصیات عامة : أوال ً 
دراسة الموقع ومحدداتھ بشكل تفصیلي قبل البدء في عملیة التصمیم ، وضرورة سھولة وصول النجدة لموقع  •

 .لمواصالت والطرق كما المتحف من خالل دراسة شبكة ا
دراسة مدي استیعاب الموقع واستیفاءه لعناصر البرنامج المعماري الحالي والمستقبلي ومدي قابلیة الموقع العام  •

 .في توفیر سبل الحمایة الستیعاب عملیة االمتداد المستقبلي للمتحف
ك یعود لتحدید نوع المتحف المراد في حالة تحدید مكان موقع المتحف إذا كان في وسط المدینة أو أطرافھا فذل •

 .إقامتھ وبنسبة الزوار مع عدم أغفال ضرورة قربھ من المراكز الثقافیة سواء كان وسطیا أو طرفیا 
التعمق في دراسة األسس والمعاییر التصمیمة للموقع العام والتي قد تؤثر في الحمایة قبل البدء في تصمیم مبني  •

 .المتحف نفسھ 

http://www.hakone-oam.or.jp
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 .حف بعید عن أي منشأة تھدد أمنھ ، وفصل مداخل وخارج السیارات الخاصة بالزوار والعاملیناختیار موقع المت •
  :توصیات خاصة بالمتاحف التي تقع داخل المدن بالتطبیق علي المتحف المصري : ثانیا ً 
ر من مثل الكثی( البعد عن إنشاء المباني الحیویة ونقل المنشآت التي تھدد امنھ الموجودة بمحیط المتحف  •

 .السفارات ومبني الحزب الوطني ومجمع التحریر 
 .فصل حركة دخول وخروج الزوار بمعني جعل الخول من باب الرئیسي والخروج من باب آخر  •
استبدال األسوار المصمتة بأسوار حدید وذلك حتي یري السائر من الخارج المتحف ، وسھولة المراقبة والتأین  •

 .ألفراد األمن والحراسة من الداخل 
مع ضرورة ‘ تحدیث المنظومة اإللكترونیة ألمن المتحف وتوسیع نطاقھا لیشمل الشوارع والمیادین المحیطة  •

 .عمل الصیانة الدوریة لھا 
عدیل وتغییر حركة المرور بالشوارع المحیطة بالمتحف من الحركة في اتجاھین إلي الحركة في اتجاه واحد فقط ت •

 .وبدون محطات توقف للمركبات 
أماكن إنتظار السیارات تكون خارج النطاق المباشر للمتحف والعمل علي وجود مسافة سیر مناسبة بینھا وبین  •

 .اكن انتظار إلي باب مبني المتحف المتحف أو توفیر نقل داخلي من أم
  

  :  المراجع 
معاییر تصمیم وتقییم المتحف كمشروع تنموي بالمدینة  في العصر " ،   ) ٢٠٠٩( جیالن جبریل ، . أكلیمندوس  .١

  . جامعة القاھرة –، القاھرة ، مصر ، رسالة دكتوراه مقدمة إلي كلیة الھندسة "الحدیث 
، القاھرة ، مصر " األمن والسالمة في المباني التعلیمیة " ،  ) ٢٠٠٢بر نوفم( مصطفي أحمد ، . الحفناوي  .٢

 . جامعة القاھرة –رسالة دكتوراه مقدمة إلي كلیة الھندسة 
، القاھرة " المتاحف وتفاعل العمارة مع عرض المقتنیات " ،   ) ٢٠١٠ سبتمبر -أغسطس ( دلیلة ، .  الكرداني .٣

  .١١، مصر ، مجلة العمارة ، العدد 
 .، الدار المصریة اللبنانیة " مدخل إلي فن المتاحف " ،  ) ٢٠٠٣( رفعت موسي ، . محمد  .٤
 .  مصر ، الدار اللبنانیة المصریة،" أشھر السرقات من المتاحف " ،  ) ٢٠١١( صبحي ، . الشاروني  .٥
، " دراسة تحلیلیة ألسس تصمیم وتشغیل وتأمین أبنیة المتاحف " ،  ) ٢٠١٣ینایر ( سارة فكري ، . عبد الوھاب  .٦

 . جامعة القاھرة –القاھرة ، مصر ، رسالة ماجستیر مقدمة إلي كلیة الھندسة 
 .، المجلس الدولي للمتاحف ، الیونسكو  ) ٢٠٠٧( ، " الدلیل العلمي إلدارة المتاحف "  .٧
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