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  المدخــــل
  المحيـــط

التي سببت خسائر " أرنو " إثر فيضانات نهر1966وقعت كارثة في مدينة فلورنسا اإليطالية سنة 
  .كبيرة في أرصدة المكتبة الوطنية؛ وكان لهذه الحادثة تأثير هام في الشعور بأخطار الكوارث

 وأصبحت هذه القضية أحد االهتمامات الكبرى بعد ذلك كوارثُ أخرى مسِت المكتبات،وقعت 
 شعور متزايد بضرورة -  على إثر ذلك-و ظهر في السنوات األخيرة . لألرشيفيين والمكتبيين

  .لتصدي لهالتخطيط الالوقاية من الكوارث، و
شعر قد  و. العالم أحد األهداف األساسية للمجلس الدولي لألرشيففييعد حفظ التُراث األرشيفي 

.  العالمفي  فقط من الحروب تأتي هذا التراث، التي اليتعرض لها التهديدات التي خطرالمجلس ب
 ناشدت وقد .مواجهة أخطار الكوارث في األرشيفلتخطيط اله ؤديدور الذي ي بالأيضاشعر و

لوقاية من ل لتحضير مخططات ومطبوعات - انطالقاً من هذه االنطباعات -الجمعية العمومية 
  .الكوارث في األرشيف، سواء كانت ناجمة عن الظواهر الطبيعية أو التي يسببها اإلنسان

، 1993 واجتمعت أول مرة سنة ،)ICA/PDP(لوقاية من الكوارث  لجنة ل ُأنشئتبناء على ذلك
في العدد " مواجهة الكوارث، مع المراجع والملحقات ":عنوانب مقاٌل ها صدر عن1996وفي سنة 

 الوقاية من الكوارث ومراقبة تخطيط السيطرة في، تمهيداً لعملها "ARCHIVUM" من مجلة 42
  .عليها

  
  الهـــــــدف

توجيهات لوضع  إلى مساعدة األرشيف واألرشيفيين لتلبية حاجتهم" دئ التوجيهيةالمبا"هدف هذه 
  .إستراتيجيٍة وسياسٍة إلدارة الكوارث

  
  المياديـــــن المعنيـــــة

 لتسهيل تفعيل تخطيط ، العالم فيأن تكون مفيدة لجميع أقسام األرشيف" المبادئ التوجيهية" تطمح 
وتم تحديد أهم . تطرق إلى التفاصيل الخاصة باألوضاع المحلية ت عامة، والدالكوارث؛ لهذا تع

أضيفت إلى هذه و). تفاعل، استرجاع/ وقاية، تدخل(األخطار، مع التوصيات المناسبة للتصدي لها 
  ).3الملحق (الدراسة قائمة مختارة من المراجع لتيسير التخطيط 
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ف التعليمات الضرورية حين نتوجه إلى تتعلق إحدى المشاكل التي نواجهها بتنوع المقاييس واختال
أكبر المتطلبات في بلد آخر؛ لذا ويمكن أن تظهر أدنى المتطلبات في بلد ما، . الجمهور الدولي

 تقديم - بعد التفكير العميق -قررت اللجنة . يحاول هذا النص التوفيق في معالجة التناقض
 أن يتردد أي قسم أرشيف في إتباع هذا وال يجب. التوجيهات في مراحل بدءاً بالنقاط األساسية

تُعد أي مبادرة في هذا الشأن أكثر و. المسار بحجة نقص في اإلمكانيات المالية أو التكنولوجية
  .فائدة من عدم التحرك سواء كانت متواضعة أو غير كاملة

وتتشابه . ينطبق كل ما يتعلق بتخطيط الكوارث في األرشيف على المكتبات في نطاق واسع
تعالج هذه المبادئ و. اإلجراءات الوقائية، ولكن يمكن أن تختلف تقنيات التدخل واالسترجاع

يعد أمن األشخاص ضمنيا و. التوجيهية إجراءات التخطيط والمراقبة في األرشيف قبل كل شيء
 يفي كل التوجيهات التي نقدمها للوقاية من الكوارث أو للتصدي لها بطريقة مناسبة؛ ألن مؤلف

  .  أن اإلجراءات الخاصة بتأمين األشخاص قد وضعت من قبل يعتقدونهذه المبادئ
على كل مؤسسة أرشيف أن تحدد سياستها وإستراتيجيتها في مجال الكوارث، وأن تجمع تفاصيلها 

يجب أن توزع هذه الوثيقة في نطاق و. تباعهاإفي وثيقة واحدة تحتوي كل اإلجراءات التي يجب 
  . الضروريةة المساندلحصول على ل- داخل المؤسسة وخارجها-كانواسع بقدر اإلم

  
  المفاهيـــــم

  : المجلس الدولي لألرشيف بثالثة مفاهيمحددهاألرشيفَ كما " المبادُئ" تعالج :األرشيف
 شخص أو مؤسسة أثناء تي ينتجها أو يستقبلهاهو مجموعة الوثائق الو ،األرشيف •

  .يمتها الدائمةالقيام بوظائفها، و يجب حفظها لق
 وتسمى مخزن حفظ ،البناية أو جزء من البناية الخاصة بحفظ األرشيف وإتاحته •

 .األرشيف أيضاً

 وحمايته، وحفظه، الوكالة أو البرنامج المسؤول عن تقييم األرشيف، واقتنائه، •
  . قسم األرشيف، أو مؤسسة األرشيف، أو برنامج األرشيف: أيضاًوإتاحته، وتسمى

 حادثة ال - سواء كانت طبيعية، أو من مصدر إنساني، أو مشكلة بين اثنين- الكارثة تعد:الكارثة
  ).H.Bohem(يمكن ترقب تاريخ وقوعها، وهي تسبب خسائر كبيرة 

  .مثل تلك الناجمة عن الحشرات والعفونة" الكوارث الصغيرة"تعالج الدراسة  الو
  .سريعاً تعد الطوارئ حوادث غير متوقعة تتطلب تدخالً :الطوارئ



 5 

  أنواع الكوارث: الفصـــل األول
  

 : الكوارثنواعأ 1.1

تعد . الكوارث الطبيعية، والكوارث من مصدر إنساني: ين كبيريننوعيمكن ترتيب الكوارث في 
واألعاصير، وثوران  ،عواصف الزالزل، ال:الكوارث الطبيعية ناجمة عن الحوادث الطبيعية، مثل

 تسرب :منسوبة إلى اإلنسان من األخطاء التي يرتكبها، مثل الكوارث البثقتن. البركان، والجفاف
 واألعمال ، واالصطدامات الخارجيةت، والتفجيرا)بما فيها الحريق اإلجرامي(المياه، والحريق 

توصف الكارثة بصفة عامة كوضع مؤقت يظهر في و .اإلرهابية، والحروب، والنزاعات المسلحة
  .نه أخطارمتغيير مؤقّت للبيئة تنتج 

 ناتجة، واألخطار ال)الفيضان، والحريق، والزلزال( في الدراسة أنواع الكوارث المتكررة نبينس
  . هامن
 

 :تسرب المياه والظروف المناخية القاسية 1.2

 ويمكن تصنيف ، االنتشاراخية القاسية من الكوارث الكثيرة يعد تسرب المياه والظروف المن
 فيضان ناتج : أي،ترتبط الكوارث األولى بالمناخ: ي حالتينالتهديدات الناجمة عن أضرار المياه ف

، واألعاصير، أو فيضان الوديان نتيجة العواصفن أمطار غزيرة، أو أمواج عمالقة تسببها م
ها، أو ئ وتتعلق الكوارث األخرى بالمباني وعدم جودة بناط كمية كبيرة من الثلوج واألمطار،سقو

في كلتا الحالتين يوجد خطر تضرر األرشيف و. رف الصحيالنقائص في نظم شبكة المياه والص
 . أو انهيارها، من ضرر في البنايةوبسبب المياه، من تسرب الماء في المخازن، أ

ألرشيف؛ فقد ل مثاالً لألضرار التي سببتها المياه 1966سنة   اإليطاليةا فيضانات فلورنسعدت
أكثر من مليون ت األضرارجلت الحمسألنها جعلت الكوارث ظاهرةً ؛ادثة في التاريخ مخطط، وس 

   .في المجتمع المعاصر
  :  في المناطق المدارية، واألضرار التي تسببها هيتحدث األعاصير والعواصف

  .أضرار في هيكل البنايات ناجمة عن الرياح القوية أو عن اإلعصار •
 . مالقةفيضانات، وتحطيم الهياكل وانهيارها بسبب الطوفان أو األمواج الع •

 .تضرر الهياكل وتحطيمها بسبب انزالق األرض •

 .تلوث •
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 الناجم من تفجر أنابيب ،الوثائقفالضرر بتسبب أضرار الهياكل الداخلية خسائر في البنايات، 
. يمكن مياه األمطار الطوفانية واألمواج العمالقة أن تغزو البنايات، وأن تضر الوثائق. المياه

ت األرضية إلى أنهار من الطين تدخل البنايات وتحطم أو تضر ويمكن أن تتحول االنزالقا
  .الوثائق

 
 :الحريق 1.3

 أكبر خطر يهدد مؤسسات األرشيف من بين أخطار - مهما كان مصدره -يعد خطر الحريق 
 وترجع أسباب الحريق عادة إلى دائرة كهربائية قصيرة، أو إلى رمي السجائر،. الكوارث
 من حريقين أديا إلى فقدان 1986 المركزية بلوس أنجلس سنة تضررت المكتبة. وغيرها

  .  مجلد آخر من الدخان أو الماء المستعمل إلطفاء الحريق1250000 وتضرر ، مجلد400000
 ألكبر حريق مأساوي عرفه 1988 سانت بيترسبورغ سنة  فيتعرضت مكتبة أكاديمية العلومو

  . مجلد3000000اب، وتضرر أكثر من  كت700000تاريخ حرائق المكتبات؛ إذ فُقد 
تُعد بعض الحرائق التي خربت أحياء عمرانية كبيرة أمثلة للحرائق الهائلة و الفظيعة في سان 

، 1923، وطوكيو و يوكوهما في الزلزال الضخم لكانتو سنة 1906فرانسيسكو أثناء زلزال سنة 
  .1995وحديثاً حريق كوبي في زلزال سنة 

  :رائق األضرار التاليةن هذه الحمينتج 
  .خسائر بسبب الحرارة أو الحريق •
 .خسائر بسبب الدخان •

 . خسائر بسبب الماء •

  
 :الزالزل 1.4

تتحرك الزالزل من حركات القشرة األرضية، ويختلف موقعها من منطقة إلى أخرى في الكرة 
نة األرشيف الوطني للمكسيك س: و من أمثلة األرشيف الذي تضرر بسبب الزالزل. األرضية
 عند 1989 الواليات المتحدة األمريكية سنة  في، واألرشيف البلدي في سان فرانسيسكو1985

  .1995حدوث زلزال لومابريتا، وعدة مؤسسات أرشيف في منطقة هانسكين باليابان سنة 
تُعرف الزالزل بالدوي الرهيب المرِعِب، وتغيرات األرض وانزالقاتها، أو باألمواج الزلزالية 

  .تسبب الزالزل أضرارا للبنايات، وتتبع بالماء والحريقو". يتسونام"
  : البنايات كالتاليصيبتُصنف األضرار التي ت
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  .هاميلو ،البنايات انهيار •
 .هاميلو ،الرفوف انهيار •

 .سقوط الوثائق من الرفوف •

 . وفقدان البياناتواسيبتضرر الح •

 . األنابيببسبب انكسار بالماء ضرر •

  :األضرار التالية" تسونامي"تسبب األمواج الكبرى 
  .زعزعة البنايات أو انهيارها •
 . بالماء أو الفيضاناتضرر •

  :وينجم عن الحريق األضرار التالية
  .فقدان البنايات •
 .فقدان الوثائق •

 .ن استعمال وسائل إطفاء الحريقم بالماء ناتج ضرر •

 أن ينتشر ولزلزال، يمكن أن تشتعل عدة حرائق في أماكن مختلفة في الوقت نفسه عند نشاط ا
  .الحريق انطالقاً من العمارات المجاورة

  
 :أخطار أخرى كبيرة 1.5

على المؤسسات األرشيفية في المناطق المعرضة لألخطار المحتملة أن تدرك إمكانية حدوث أي 
  :خطر مشترك، وتوصف هذه المناطق كالتالي

  .مواقع صناعية خطرة، ومناطق عسكرية أو إستراتيجية هامة •
 .د مؤقت لألرشيف في منطقة مفتوحة للحركات الجويةوجو •

 .رةطُرِق المرور المكثفة مع نقل المواد الخط •

 .لتظاهرات السياسية أو المدنيةلمنطقة  •

 .النزالقات األرضيةلمنطقة معرضة  •

 .نشاط بركاني •

  :ن هذه األخطار األضرار التاليةمينتج 
  .الحريق بسبب انفجار •
 .فقدانهاتضرر البناية أو الوثائق و  •
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 .حريق إجرامي •

 . انفجارات أو حرائق بسبب اصطدام الشاحنات أو الطائرات •

 .ةتلوث خطر من مواقع كيميائي •

 .إشعاع كهربائي مغنطيسي يضر بعض أنواع األرشيف المحفوظة في دعائم جديدة •

  
 :النزاعات المسلحة 1.6

تباق األحداث في خطار كبيرة عند اندالع حرب أو نزاع مسلح، و يصعب اس أل األرشيفيتعرض
هذه الحالة، خاصة إذا كانت المؤسسة األرشيفية في منطقة تبادل النيران، وإذا انقطعت 

هجوم متعد لوهكذا تعرضت مؤسسات أرشيفية . االتصاالت، وشبكات التزويد بالماء والكهرباء
كانية يجب األخذ بعين األهمية أيضاً إمو. بهدف تخريب األرشيف المتعلق بتاريخ األجناس
  .السرقات، والنهب، والتدمير، وحاالت الهلع والهوس

  : ن هذه النزاعات المسلحة حوادث الشغبمينتج 
  .األرشيف مباشرة، أو بطريقة غير مباشرةتلف خراب البنايات و •
 .أضرار الحريق •

 .   أضرار الماء •

  
 :الحادث النووي 1.7

د التلوث باألشعة النووية أكبر تتضرر الوثائق باألشعة عند وقوع حادث في منشآت نووية، ويع
 األرشيف من التلوث منعوأحسن طريقة ل. حتى اآلنخطر رغم قلة التجارب في هذا الميدان 

  . من انتشار الغبار النوويهالنووي هي حماية مخازن
 

 :الكوارث واألضرار 1.8

الملحق نها، في جدول بملُخصت كل أنواع الكوارث التي عرضناها من قبل واألضرار التي تنتج 
  ).197 ص (1
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  تخطيط الموارد المالية: الفصـــل الثانــي
  

  :  الميزانية2.1
يعد الجانب المالي مسألة مهمة دائماً، وهو حاسم لمؤسسة األرشيف على غرار المؤسسات 

يعد عنصراً حاسماً أيضاً لتخطيط مراقبة الكوارث؛ لذا يجب أن يؤخذ الجانب المالي و. األخرى
هتمام عند برمجة اإلجراءات الخاصة بالتصدي للكوارث، باستباق وقوع مثل هذه بعين اال

كثيراً ما ننسى أو نتجاهل ذلك بسبب الصعوبات التي و. الحوادث، أو بتقليل األضرار عند وقوعها
 المال د ويع. المرتبطة بالبنايات ضرورية إذا كان الخطر حقيقياًإن النفقات. نتلقاها عند الممولين

  رخَصانوألشخاص المسؤولامنح يرياً للقيام بعمليات التقليص من التهديدات، ويجب أن ضرو
  . الحدثلمنع غير المتوقعة إذا فُِرض عليهم التدخُل بالنفقات

لحماية الوقائية، والثاني لاألول : نفقاتتُوزع الميزانية المتعلقة بمراقبة الكوارث بين قطبين من ال
عد هذان القطبان هامين لفعالية المخططات، ويجب أن وي. للتصدي للكارثةلإلجراءات الضرورية 

  .ي إستراتيجيةأل المرحلة األولى في في، وأن تنظم ة الماليوفرةتعالج مسألة ال
  

  :  المصاريف المرتبطة بالبنايات2.2
رتفاعا دون شك، و  المتعلق بتقلُّص األخطار الواردة من البناية وتصميمها أكثر انفقاتيعد قطب ال

 البناية تيحيجب أن تو. لوثائق من العناصر والحوادث الخارجيةلتشكل بناية األرشيف غالفاً حامياً 
محيطاً آمناً وسليماً لحفظ الوثائق وإتاحتها، و حين تكون البناية ذاتُها حافزاً للخطر بسبب تركيبتها 

دئٍذ نشعر باألخطار الناجمة غالبا عن البناية عنا أو اإلنشاءات والتجهيزات التقنية التي تحتويه/و
يعد برنامج إنجاِز بناية  .بعد أن يبرهن الحريق فعالياته التدميرية:  األوان، مثالًفواتذاتها بعد 

جديدة فرصةً وحيدةً لتقليص الخطر المرتبط بتصميمها؛ ألنها تسمح بإدخال اإلجراءات الالزمة 
 . يتطلب تقديم حجج مقنعة للحصول على ميزانيات معتبرةا قدهذ ولكن ،للوقاية من الكوارث

 مقبولة أيضاً، وأن تُقَدم حججويمكن أن تتطلب معالجة الخطر المرتبط بالبناية القديمة ميزانيةً 
لخطر با  إذا كان المسؤولون ال يعترفون ويصعب الحصول على التمويل.كافية لقسم المالية

 ،يجب التنبيه إلى نتائج الدمار واألضرار المتوقعة من انتشار الحريقفي هذه الحالة و. المتوقع
تُسهل هذه الحجج الحصوَل على قرار التمويل بالمقارنة مع تكلفة التدخل ضد الكارثة إن لم وقد 

  .   من قبُلتتُبرمج أي احتياطيا
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  :  المصاريف الطارئة2.3
 نفقاتتُعد و.  الطارئة ضد أي كارثةنفقات فصل اليجب أن تُطرح بدقة قضيةُ التسيير المالي في

 - في نطاق واسع- االستئجار المحتمللفةالتجهيز وأدوات الطوارئ جد متواضعة مقارنةً بتك
لتجهيزات التجميد، وامتصاص الرطوبة، والتكيف الخارجي، والنقل، واللجوء إلى تقرير خبير 

أوان ت الكارثة فإن حدثوإذا . ها على سبيل االحتياط هذا كله داخل المؤسسة نفسكنأيضاً، إذا لم ي
 إذ يستحيل الحصول على األموال ؛وتتوقف أحسن المخططات سريعاًطلب التمويل يفوت، 

  .الضرورية
  

  :  التأمين2.4
 التأمين للمؤسسات التي وقَّعته وسيلة للحصول على التمويل الطارئ، شريطة أن يتضمن قد يكون

 التأمين تعويض الخسائر أساساً، ولكن يجب ويشمل.  على هذه الوسيلةنصعقد التأمين بنداً ي
  .األخذ بعين االعتبار تكلفة استرجاع األرشيف وترميمه لطابعه االستثنائي

تُعد اإلجراءات المالية عنصراً هاماً وفعاالً في الوقاية من الكوارث واسترجاع األرشيف بعد و
  .وقوعها

  
  

  ييــم األخطــارتق: الفصــل الثالــث
  

  :  المدخل3.1  
 نستطيع ال ربما. لتصدي لخطر الكوارثستهدف ايجب تحديد اإلجراءات الوقائية في أي برنامج ي

 تجنب عدة كوارث قد تحصل،  أو باألحرى تقليل أضرارها نستطيع ا الخطر نهائيا، ولكناإبعاد هذ
 تطابقت خالصة الدراسة مع هدف ا وإذاألرصدة األرشيفية، إذا وضع تقييم شامل وفعال للخطر،ب

  . من حدتهالإقصاء األخطار المحددة أو التقلي
 و ،هو تحديد اإلجراءات الالزمة لتجنب وقوع الكارثة" الوقاية من الكوارث"المقصود بمصطلح 

  دهدف حماية األرصدة األرشيفية من أضرارها، وتقليل المدة التي قستفي الوقت نفسه تلك التي ت
  .فيها األرشيف لهذه الحادثةيتعرض 

  :تصنف األخطار إلى أربع مجموعات هي
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  .األخطار الخارجة عن البنايات •
  . البناية وإنشاءاتها وتجهيزاتها التقنيةاألخطار الناجمة عن تركيب •
  .األخطار الواردة من األرشيف المحفوظ في دعائم غير مستقرة •
  .ون المؤسسة كهدف معيناألخطار الصادرة عن أشخاص أو مجموعات أفراد يقصد •

 المؤسسات إذا كانت في المناطق لدىيجب تصنيف المجموعة األولى والثانية في المرتبة األولى 
لمشاكل الثقافية أو السياسية، وتصنف في المرتبة األخيرة لالجغرافية الحساسة أو المعرضة 

  .األخرى للمؤسسات
، روف المناخية القصوى مثل اإلعصارتتميز المجموعة األولى من األخطار الناجمة عن الظ

 وكذلك أخطار ،  تسببها للبناياتد واألضرار التي ق، وانهيار التربة،والفيضانات, الزالزلو
تشمل المجموعة الثانية جميع و.  واالصطدامات التي تصدر عن نشاطات مجاورةتاالنفجارا

ب أضرارا كبيرةً نتيجة  للخطر؛ ألنها تسب حافز حقيقيالمؤسسات، وبرهنت في الماضي أنها
تأتي األخطار في هذه الحالة من و. أو النقائص في إنجازها/ للبناية، وبلتصميم غير المناسا

 ومن الفيضانات الناجمة عن انكسار األنابيب، ومن انهيار البناية أو هبوطها، ومن ،الحريق عادةً
يتمثل الخطر األكثر انتشارا و. يةها إذا لم تتمكن من مقاومة الظروف المناخية المحلتالبناية ذا

 ألنها تشتعل ؛األفالم المصنوعة من مادة النيترات بالمتعلق بالدعائم غير المستقرة للمجموعات
  .بصفة مفاجئة إذا كانت فاسدة ومحفوظة في ظروف مناخية سيئة

  
  : عن البنايةة  األخطار الخارج3.2

التفكير ِبِجد في و ،خطار خارجيةألبناية الحالية يجب االنتقال إلى موقع أكثر أمنًا إذا تعرضت ال
  .هذا الحل إذا أصبحت األخطار حقيقية، و إن تعرقل هذا الحل العتبارات سياسية ومالية

نجاز بناية جديدة يجب أن يدرس جيدا اختيار الموقع المناسب لتجنب إل التخطيطعندما نقرر 
يتعلق  و.طات المجاورة أو األخطار الطبيعية األضرار من النشا وحدوثتعرض البناية لألخطار

  :ما يأتياألمر ب
  . والتلوث، واالنفجار الحريق،أخطارالنشاطات الصناعية التي تحمل  •
  .الممرات الجوية لحركات الطيران •
  .اصطدامات السيارات •
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 ،واألمواج العمالقة, والقنوات, أخطار الفيضانات الطبيعية التي تسببها األنهار •
  .والتسونامي

  .قشرة األرضيةالزالزل وحركات ال •
  .األهداف اإلستراتيجية المقصودة للتحطيم •
  :   تحديد أخطار الزالزل3.2.1

و الخطوة األولى لتخفيض خطر الزلزال هي . يختلف خطر وقوع الزلزال من منطقة إلى أخرى
علومات من يمكن الحصول على هذه المو. ، وفترات تكراره"ريختر "بمقياستحديد قوته االحتمالية 

  .الزالزل الموجودة في كل بلدبإدارة األرصاد الجوية، أو مراكز البحث المختصة 
يجب كذلك جمع المعلومات عن الزالزل الماضية التي وقعت في المنطقة التي فيها اآلن مركز 

  .األرشيف من اإلدارات التي ذكرناها من قبل، أو من مركز األرشيف بالذات
  إذا اعتقداية على مقاومة الزلزال المحتملة بمساعدة المهندسين المختصينيفترض تقييم قدرة البن

  .ترتبط قدرة مقاومة الزالزل بنوع البناية وتاريخ إنجازهاو. ن انهيار البنايةهو مأن الخطر 
من المهم جدا تحديد وتقدير خطر انتشار الحريق الصادر عن البنايات المجاورة، لتقييم خطر و 

  .اللجوء إلى مؤسسات الحماية المدنية واإلسعافبيمكننا تقييمه و .  عن الزلزالالحريق الناجم
  :   تحديد أخطار الفيضانات3.2.2

  من غيرهايعتقد أن المناطق الموجودة في األراضي المنخفضة أو في السواحل معرضة أكثر
  :يجب في مثل هذه المناطقو. مواج البحر أو التسوناميأل

  .لفيضانات الماضيةجمع المعلومات عن ا •
ورصد المعلومات عن ارتفاع المياه ,القيام بتحقيق عن علو السدود وحواجز الحماية •

 و يمكن الحصول على هذه المعلومات .المحتمل عند وقوع األمواج الكبرى أو التسونامي
  .من قسم األشغال العامة لإلدارة المحلية

  . خطر الفيضانإذا وجداللجوء إلى المخازن العليا  •
و يمكن الحصول . يشمل خطر الفيضانات مراكز األرشيف الموجودة بجوار األنهار أو في أسفلها

 و .إلدارة المحليةفي اعلى المعلومات المتعلقة بالفيضانات وبإجراءات الطوارئ من قسم الموانئ 
 وأ الفيضانات هي نفسها الخاصة بمواجهة األمواج الكبرى منتعد هذه اإلجراءات الوقائية 

  . التسونامي
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  : األخطار الناجمة عن تركيبة البناية 3.3
 هيتُعد مسألة البناية التي تحتوي على األرشيف مهمة جدا لحماية األرصدة الوثائقية، لكون البناية 

محيطًا سالما؛ لذا ال يقبل أن يتيح غالف ك الخارجية المؤذية، وهي خطارأول حاجز دفاعي ضد األ
األرشيفيةا إضافيةً على المجموعات تشكل البناية أخطار.  

 ، من النقائص في شبكات األنابيب والصرف الصحي ورداءة تصميمهاعإن أغلب الكوارث تق
تندلع عدة حرائق من إنشاءات ونظم كهربائية وضعت بطريقة غير سليمة وبقيت ناقصة أو و

  . صيانةبدون
وإذا وقع . ى، وهذا لضمان حماية عاليةال يمكن أن تتقاسم إدارة األرشيف بنايتها مع أقسام أخر

هذه األوضاع خطرا إضافيا  تشكل.  ذلك يتعرض األشخاص المكلفون بالصيانة لعدة مشاكلغير
 لذا من المهم في ،يفوق األخطار األخرى للنقص في مراقبة األجزاء األخرى من البناية وسكانها

  .النتائج مفيدة للجميعتكون  لكامل بين مختلف األطرافالتعاون الهذه الحالة 
لتدقيق األمني لتحديد لمن الضروري أن تخضع كل بناية أرشيف وإنشاءاتها وأجهزتُها التقنية 

تقدير األخطار التي تتعرض لها بنايات  ل بدراسة معمقة يقوم بها خبراء مختصونوذلك ؛األخطار
 النقاط التاليةفياألرشيف؛ و تتطلب الدراسة التركيز :  

  .روف المناخية المحليةمقاومة الظ •
  .جودة البناء •
  .أساس البناء •
  :خطر الحريق •

o ة الكهربائيةدائرال.  
o اآلالت والتجهيزات.  
o شبكات الغاز.  
o اإلنشاءات القابلة لالشتعال.  
o التدخين.  

  :موضع شبكات المياه •
o أنابيب التدفئة.  
o أنابيب الماء.  
o نظام الصرف الصحي.  
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o نظام التكييف.  
o ختبراتالورش والم.   
o المطابخ.  
o الحمامات.  
o نظام إطفاء الحريق.  

  .تصميم نظم شبكات المياه •
  .حالة نظم شبكات المياه •
 .صيانة وبرمجة كل ما سبق ذكره •

  
  :  األخطار الناجمة عن عدم استقرار دعائم األرشيف 3.4

ويعد هذا النوع من الدعائم غير ثابت وقابالً . تحتفظ أقسام األرشيف بالكثير من أفالم النترات
  .ا يجب تحديد هذا النوع من األفالم ومعالجتهاذشتعال تلقائيا؛ للال
  
  :   األخطار الواردة من شخص أو مجموعة أفراد3.5 

يتعلق األمر بخطر الحريق اإلجرامي الذي يكون مصدره أشخاصا يقصدون االنتقام أو أفرادا 
جمة عن موقع البناية في يضاف إلى هذه التهديدات األخطار النا. يشنّون أعمال شغٍب وخراب

  .منطقة عسكرية، أو الصادرة عن أهداف سياسية من قبل مجموعات تريد ردم هاوية ثقافية
  :لذلك يجب االنتباه إلى اإلجراءات التالية

الحراسة المشددة في محيط  البناية، خاصة عند الدخول والخروج بعد انتهاء  •
 .الدوام الرسمي

 .ى البناية أثناء أوقات الدوام الرسمياألشخاص الوافدين عل  مراقبة •

 . تفتيش حقائب الزوار والباحثين •
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  مواجهــة خطــر الكوارث: الفصــل الرابــع
 

  

  :  المدخل4.1
قد تكون نتيجةُ . من المهم تحديد قائمة األخطار التي تهدد المؤسسة بعد القيام بعملية التدقيق

رشيف، خاصةً إذا كان التدقيق شامالً ومسيرا حسب التدقيق مفزعةً ومزعجة لمسؤولي حفظ األ
 أي اختيار ما عدا تبديل  يبقى الحاالت ال يمكن خفض األخطار، و الأو في أسو. المناهج المهنية

 الشروط المناسبة لحماية األرشيف من األضرار إذا فيهاالبناية القائمة و االنتقال إلى بناية جديدة 
ت أخرى تحديث البناية القائمة وإعادة تهيئة اإلنشاءات والتجهيزات يمكن في حاالو. وقعت كارثة

يمكن عرض هذه األعمال و. خطر الحريقلالتقنية، ووضع اإلجراءات األمنية المناسبة للتصدي 
  .تخفيض األخطار واألضرار الناجمة عنهالكجزء من برنامج محاربة الكوارث 

  
  : البنايات الجديدة 4.2  

 ومراجعة كل األخطار الخارجية التي ،بناء مركز جديد بعد مراقبة البناية القائمةيمكن اللجوء إلى 
في هذه الحالة أو في حالة بناء مركز أرشيف جديد ألسباب أخرى يعد اختيار الموقع و . تهددها

  . األخطار بطريقة فعالة أكثرجنبلتبناية الجديدة مهما جدا و ذلك ومكان ال
  
  : هيمحتملة من جديد، ويمكن أن تهدد البنايةاألخطار الخارجية الو

 .الفيضانات الطبيعية من األنهار، والقنوات، واألمواج العمالقة، و التسونامي •

 .قشرة األرضيةالزالزل و حركات ال •

النشاطات الصناعية التي تحتوي على خطر الحريق، واالنفجار، والتلوث،  •
 .والمواقع اإلستراتيجية الهامة

 .طيرانمناطق حركات ال •

 .اصطدام السيارات •

االستعانة بخبراء الزالزل إذا و ،يجب تجنب أغلبية هذه األخطار باختيار موقٍع آمٍن وأرٍض مناسبٍة
ال نستطيع القيام بالكثير .  انهيارهاعنداقتضى األمر تصميم البناية؛ لتخفيض األخطار واألضرار 

 الحالية في مجال البناء جد ملزمة في المتطلبات و.لحماية البنايات القديمة من خطر الزالزل
  .المناطق الحساسة، ويمكن تطبيقها في البنايات الجديدة
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  :القديمة  البنايات 4.3
قديمة؛ يجب اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيض األخطار الخارجية التي تهدد بنايات األرشيف ال

  :وذلك
  .وقوعهاوضع حواجز لحماية البناية من اصطدام السيارات وعرقلة ب •
 .  إلى حد ارتفاٍع معيٍن، إذا كانت في منطقة قابلة للفيضاناءدخول المل مانعةجعل البناية ب •

 .تقوية أساس البنايةب  •

إقامة عالقات مع السلطات المعنية للتحقق من وجود برنامج تدخل سريع للتصدي ب •
 .خطار الماء، وتخفيضها، أثناء أوقات العمل أو خارجهاأل

صدة األرشيف إلى أماكن أكثر حماية داخل البناية نفسها، أو إلى موقع ل جزء من أربنق •
 .أكثر أمنًا إذا كانت البناية موجودة في منطقة عسكرية حساسة

 

  : التقنيةت   اإلنشاءات  والتجهيزا4.4
، عاليةجودٍة  ب ولكن يجب أن تكون ، البنايةشاءات والتجهيزات التقنية جزء أساسي في تركيباإلن

 تسرب للمياه، أو عند إذا حدثضع للصيانة الدائمة؛ فال تشكل تهديدا لألرصدة األرشيفية وأن تخ
  .بداية حريق

 

  :  الحماية من الماء4.5
وتُعد األضرار . ال نشعر كثيرا بالخطر الحقيقي الذي تمثله األنابيب والقنوات على األرشيف

تصميم السيئ لإلنشاءات الرصاصية، وإلى الناجمة عن تسرب الماء معتادة، ويرجع السبب إلى ال
وتوجد اإلنشاءات في جميع البنايات، من غرف التنظيف إلى نظام التدفئة . النقص في صيانتها

 .المتطور، مرورا بقنوات التكييف 

  :حددت مجاالت التدخل لمواجهة أخطار اإلنشاءات كما يلي
  .ا مباشرةًيمنع مرور أنابيب الماء عبر مخازن األرشيف أو فوقه •
 وتجب مراقبتها ، يجب أن تكون المواد الرصاصية وأنابيب الماء من الجودة الممتازة •

 .وتدقيق مفاصلها عند تركيبها في البناية

تجب صيانة أنابيب وقنوات الماء بانتظام، ومراقبتها دوريا لتخفيض خطر تسرب الماء أو  •
 .انكسار الشبكات
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 )Sluicegate (اء على أعداد كافية من السكوريجب أن تشتمل األنابيب وقنوات الم •
قطع الماء بسرعة عند وقوع أي لوصمامات الرقابة موزعة في األماكن اإلستراتيجية 

 .حادث

يمكن رفع و. البنايةفي  ه أي تسرب للماء، وانتشارمنعيجب أن تكون األرضية منيعة ل •
راعاة أمن األشخاص عند  مع م،عتبة األبواب لسد الطريق أمام الماء إذا اقتضى األمر

  .يحل المشكل بتهيئة منحدرات صغيرة تُسهل حركات العربات في الوقت نفسهو. تجاوزها
 إلعالن وجود أي سائل نتيجة انكسار األنابيب أو اء اإلنذار بالمأجهزةيمكن استخدام  •

  لكن ال يمكن االعتماد على آالت اإلنذار بإفراط؛ ألن اختيار مكان،حدوث أي تسرب
 يتبع خطًا مستقيما في أغلب الحاالت، و يمكن إن تدفق المياه ال. لوضعها يكون مزعجا

  .أن يؤدي إلى أضراٍر كبيرٍة قبل اإلشعار بالخطر
 حتى من ويمكن وضع الوثائق في علٍب مناسبٍة لحمايتها من أضرار الماء والتلوث،  •

 .في حاالت الزالزلوقد برهنت عمليات التغليف فعاليتها . ةقبولالحريق مدة م

تسبب المقاوالت خطرا خاصا عند قيامها باألشغال داخل البناية؛ فيمكن أن تؤدي إلى  •
 .تسرب في اإلنشاءات الرصاصية، أو تسرب الماء نتيجة للعطل المؤقت في البناية

  
  :  الحريق4.6

رجة األولى  يصنف في الدووه. مراكز األرشيف دون شكلالحريق أكبر خطٍر، واألكثر دمارا 
  .األرصدة األرشيفيةب لحقه الكبيرة والدمار الذي يهت بسبب أخطارهتمامامن اال

 اإلجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة أخطار عنصدرت عدة دراسات في السنوات األخيرة 
و قد أثبتت .  سرعة انتشار الحريق ِجد مرعبةفياألبحاث و. الحريق في المكتبات واألرشيف

فقد .  درجة في بضع دقائق فقط1000ى ريق في مخزن أرشيف أن الحرارة ترتفع إلتجربة للح
  .من الحريق  المعرفةَ الجيدةَ لإلجراءات المطلوبة لحماية المكتبات واألرشيفأتاح ذلك
  :  اإلنذار بالحريق4.6.1

تقلل من حجم يعد اإلنذار منذ بداية اندالع الحريق أساسيا لتفعيل نظم وإجراءات التدخل التي قد 
  :الخسائر

يجب أوالً وضع نظام إنذار آلي للحريق يتضمن عددا كافيا من الكواشف مرتبطة بجهاز  •
. ينتظر من النظام أن يشتغل آليا عند وجود دخان، أو أي مادة احتراقو. الرقابة المركزية
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بداية  كاشف الحرارة بسبب انتشار الدخان بكثافة مع لىيفضل وضع كاشف الدخان عو
الحريق؛ لذا يجب وضع نظام فعال الكتشاف الحريق، و إطالق إشارة اإلنذار عند أي 

  .اشتعال
  .يجب وضع نظام إنذار يدوي على سبيل االحتياط •
  .أن تتمكن نظم اإلنذار من اإلرسال اآللي لإلشارة إلى أقسام الحماية المدنية واإلسعاف •
 األخرى بوضع جدران وأبواب مانعة يجب عزل مخازن األرشيف عن المناطق العملية •

  .ويجب أن تغلق هذه األبواب بطريقة آلية. للحريق مدة ساعتين على األقل
  . الالزمة بشأنهاةيجب مراقبة الدعائم غير المستقرة، وأخذ اإلجراءات االحتياطي •
 تخزين أي عتاد في قاعات األرشيف؛ و ذلك لتقليل خطر الحريق، ويجب أن زال يجو •

  .ق العمل بعيدة عن مخازن حفظ األرشيفتكون مناط
يفترض أن يكون قاطع التيار الكهربائي الخاص بمخازن الحفظ معزوالً ومستقالً، ويمكن  •

توجد عدة أساليب لمراقبة و.  فقطهاتشغيله عند دخول قاعات األرشيف والخروج من
 والسمعية،  اإلشارات الضوئية،:، مثلضاءة ممصابيحاإلنارة و التحقق من عدم ترك ال

  .وعداد التوقيت
  :  إطفاء الحريق4.6.2
يمكن و. لمنِع أي نوع من أنواع الحريقوضع نظام اإلطفاء اآللي للحريق الذي يعد قابالً يكون ب

ثاني أكسيد "، أو تلك التي تستخدم الغاز "رشاش الماء"االختيار بين النظم التي تعتمد على الماء 
  ".الكربون
يستخدم إلطفاء الحريق في السابق، ولكن استعماله توقف بسبب تأثيره " – Halonهالون"كان غاز

جريب  تُم لها، ولكن"Inergen / FM200 ": به غازاتٌ جديدةٌ مثلواستبدلت. السلبي على المحيط
  .1995خازن األرشيف إلى غاية سنة ضد الحريق في م

 أكيدةً مقارنةً بتلك التي تعتمد  فوائدAtomized Water" " النظم التي تستخدم الماء الذريتيحت
 ضباب  غلى الماءويلو تكمن  فائدتها األساسية في تح . أيضاواقب، ولكن لها عالماءعلى رشاش 

  *.ةد يترك أي بقايا أو آثار، شريطة أن تركب بجال
لقد أثبت . 1995ال تزال المكتبات ومراكز األرشيف تستعمل هذه النظم عند تحرير هذه الدراسات في سنة  { *

فعاليته ضد الحريق في األرشيف، و هو المفضل اآلن إالّ أن تكلفته مرتفعة، و " Inergen"غاز إينرجين 
 لالستعمال FM200بينما يخصص الغاز الثاني .  في قاعات صغيرة فقطيستخدم لحماية األرشيف اإلستراتيجي

  }. المترجم-العام، ألن تكلفته أقل
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تسمح هذه النظم بمكافحة الحريق في المناطق المحدودة والمغلقة،  و:النظم التي تستخدم الغاز
 ألنها تطفئ الحريق دون التسبب في ؛وهي مفيدة في المخازن المتخصصة، وقاعات الحاسب اآللي

.  يكون فعاالً تماما في الفضاءات الكبيرةال ولكن الغاز. لتجهيزاتلألرشيف ولوقوع  ضرر دائم 
  .تعالً بعد إطفاء الحريق، و يسبب إعادة الحريق بعد زوال الغازويمكن أن يبقى رمادا مش

 بسبب األضرار التي قد  الماءيخشى المكتبي واألرشيفي من استعمال رشاشات :رشاشات الماء
 الرشاشات، و تطوير منتجات تأثيربدأ يزول مع الشعور ب  ولكن هذا التخوف،تودي باألرشيف

 السبيل الوحيد لمحاربة الحريق عند هوالماء و. كتبيين األرشيفيين والمتتجاوب مع تطلعات
يستخدم  حين يتطور الحريق إلى مستوى الخطرو.  في عشر دقائق فقطالذي يحدث، كثرةانتشاره ب

 ؛ المدنيدفاع كمية من الماء أقل من الوسائل التي يستعملها رجاُل ال إلىالماء، وتحتاج الرشاشات
اء في الدقيقة الواحدة، بينما تصل هذه الكمية إلى عشرات  لترا من الم70يستهلك  الرشاشف

ة عند بداية عمليجب أن نعلم أن كمية الماء المستو. ن اللترات بوسائل الدفاع المدنياآلالف م
  .الحريق تكون حسب الحجم الصغير للنيران عند بدايتها

مكن يرشيف كان  خبراء الحريق أن الحرائق الكبرى التي ضرت بالمكتبات ومراكز األديعتق
. ستقع أضرار ال محالة إذا اندلع الحريق و انتشر. ها عند بدايتها إذا استخدم نظام الرشاشؤإطفا

ومهما يكن فإن  األضرار الناجمة عن ماء الرشاشات أقل من تلك التي تُودي باألرشيف بسبب 
قول لكم أغلب سوف ي. ، الخاصة بمكافحة حريق ضخميستخدمها الدفاع المدنيالوسائل التي 

الماء، و لكن العملية نفسها غير ممكنة للوثائق التي ت ب إنقاذ وثائق تضرريمكن: خصائي الترميمأ
  . تضررت بالحريق

  :  مواصفات الرشاشات4.6.3
تُفرض اآلن و ، خدمات المختصين في وضع نظام الرشاشاتىعلى أقسام األرشيف االعتماد عل

  :مواصفات خاصة باألرشيف
ستخدام أنابيب مبللة على األنابيب الجافة؛ ألنها تنطلق بسرعة أكبر عند إنذار يفضل ا •

 ألن الحريق ينتشر بسرعة في ؛ويعد التفاعُل السريع ضروريا. الحريق وتفريغ الماء
  .المخازن

 للصدأ، ةقابلالتُعد أنابيب الفوالذ غير و. يجب استخدام أنابيب من نوع غير قابل للقرض •
 فأنابيب الفوالذ العادي يمكن أن ؛ األرشيف حاجةتتطابق مع  أفضل نوعغلفلمأو الفوالذ ا
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 و يمنع استخدام. تسرب مياها ملوثة أو قذرة ناجمة عن تفاعل كيميائي بين الماء والفوالذ
  . ألنها تشتعل عند اندالع الحريق، وتصبح غير فعالة؛أنابيب البالستيك

من نوع المصباح "مع ارتفاع الحرارة يفضل وضع رؤوس رشاشات حساسة تنطلق  •
.  ويمكن اختيار تركيب سائل المصباح لينطلق مع ارتفاع الحرارة إلى درجٍة محددٍة". فقط

ويتفاعل هذا النوع من رؤوس الرشاشات بسرعٍة و فرديا، و ال تطلق الماء أكثر مما هو 
  .الزم إلطفاء الحريق

ويجب التذكير بتفعيل عدد الرؤوس . م فعاالًتُوضع الرشاشات بكميٍة كافيٍة ليكون النظا •
 .الالزمة فقط، حسب المالحظات السابقة

 تحميها من خطر السقوط وتسريب الماء نتيجة صدمٍة غُلٍُفتُغَطَّى رؤوس الرشاشات ب •
 .و توضع هذه الرؤوس فوق األنابيب فضالً عن تحتها لتقليل األخطار. مفاجئٍة

ال يجوز وضع رؤوس الرشاشات قرب مصدٍر حراري، لتجنب تفعيل النظام مصادفةً  •
 .وخطًأ؛ لذا يجب تحويل مصدر الحرارة ومكان الرشاشات في الوقت نفسه

مامات بعدد كاٍف لمراقبة التدفق، وفي أماكن مناسبة ليتمكن من وقف تدفق يجب وضع ِص •
تكون هذه الصمامات ويجب أن . لحريقالماء بعد تشغيل نظام اإلطفاء، حتى يتم زوال ا

، لتجنب وقوع أي تداخالت من جراء )آلة اإلنذاربربما بربطها (محمية بنظام آمن مناسب 
 .تفعيل غير مرغوب، أو بسبب عملية تخريبية

 المعايير في هذا المجال، ويجب أن تخضع رؤوسها الختبار مراعاةُتوضع الرشاشات ب •
 -ومة بعقد الصيانةمدع -وتمنع هذه اإلجراءات. يضاصمودها عند الضغط، ومفاصلها أ

 .دفةاصموقوع أي تسرب للماء 

  :  المطافئ اليدوية4.6.4
  :يجب وضع مطافئ يدوية في المواقع اإلستراتيجية لكافة أرجاء البناية

ال ينصح باستخدام و .  متر مربع200 لتر في مساحة بمقياسعلى األقل مطفأة مائية  -
  .*و المسحوق بسبب األضرار التي تُلحقُها بالوثائقمطافئ الرغوة أ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، التي تنفع في حريق الوثائق، و في حريق من مصدر ABCبالعكس، يجب استخدام مطافئ مسحوق { * 

  }. المترجم-كهربائي
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ع ثاني أكسيد األولى مائية، والثانية من نو: تين في كل مكاٍن حساسئيجب وضع مطف -
يستخدم ثاني أكسيد الكربون إلطفاء الحريق من مصدر كهربائي أو من أي حريق . الكربون

  .**آخر لتقليل األضرار في المجموعات
  }. المترجم- في جميع الحاالت قبل تدخل رجال الدفاع المدنيABCيفضل استخدام مسحوق { ** 

  
  :  األنابيب و فوهات الحريق4.6.5

 مخازن األرشيف، في األماكن اإلستراتيجية؛ ألنها ابيب و فوهات الحريق خارجاألنيجب وضع 
سوف تستخدم كنظم للطوارئ لمكافحة الحريق الكبير الذي ال يمكن إطفاؤه باستعمال المطافئ 

  .اليدوية
  
  :  األنابيب الجافة4.6.6

لماء من مختلف  اتتشكل األنابيب الجافة من مواسير عريضة تخرج عموديا من البناية لضخّ
، ويمكن اءتطابق حجم خرطوم الم  هذا النظام نقاط خروجتيحي.  الحرائق الكبرىاألماكن إلطفاء

ابق األرضي لرجال ، ويتيح هذا التوصيل خارج البناية في الط أيضااستخدامه في حالة الجفاف
  . االستفادةَ من خزانات الماء وضخها لمكافحة الحريقالدفاع المدني

 في كل طابق من العمارة مع منافذ - على سبيل االحتياط- األنابيب الجافةيجب وضع •
 1000 مترا، أو إذا فاقت مساحة كل طابق 30لخرطوم الحريق، إذا تجاوز علو البناية 

 .متٍر مربع

 

  :  مراقبة الدخان4.6.7
 .البداية منذ ؤطفئ الحريق صغيرا إن كانيسبب الدخان الناجم عن الحريق أضرارا كبيرةً، و

يمكن أن تكون الخسائر أكبر من تلك الناجمة عن الحريق بالذات، خاصة في المناطق التي لم و
  :، لذايصلها الحريق

  .يجب تجهيز قنوات التكييف باإلخماد اآللي، و بنظام آلي إليقاف محركات التكييف •
 . تمكن ذلكم لسحب الدخان، إنيفضل وضع نظ •
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  : المخازنل  انفصا4.6.8
يتعلق األمر بتقسيم المخازن أو البناية و.  على مخازن األرشيفلن تطبيق نظرية االنفصايمك

 يشكل هذا اإلجراء وسيلة إلطفاء وال.  مجهزة بحواجز ضد الحريق مدة ساعتين على األقلمناطقَ
 ويتيح.  انتشاره وتوسعه خارج المناطق المنفصلةمنعالحريق في أي حال من األحوال؛ لكن يمكن 

يحطم كل ما في المنطقة التي حدث بها ه سة الحريق، ولكنكافحا اإلجراء وقتًا إضافيا لمهذ
 انتشار منعلذا يجب العناية أكثر بتفصيل المخازن ل. الحريق، إذا لم يوضع نظام لإلطفاء اآللي

  .الحريق، إذا تعذر وضع نظم آلية إلطفاء الحريق
  

  :بناية  الورشات التي تقوم بأعمال داخل ال4.6.9
 لذا يجب اتخاذ إجراءات ،أثبتت التجربة أن وجود عمال في البناية يسبب خطرا كبيرا عليها

  : ورش تعمل داخل البنايةإذا وجدتلحماية األرصدة األرشيفية 
 اإلجراءات الوقائية ضد مراعاةتوجيه تعليمات لهذه الورشات ولعمالها تجبرهم على  •

  .ايةالكوارث السارية المفعول في البن
هذا و. إجبارهم على تقديم ترخيص خاص قبل أي عمل يتطلب استخدام أي مصدر حرارة •

 .ارتفاع خطر الحريق مسبقًا على مؤسسة األرشيفكي تعلم اإلجراء ضروري ل

 ترخيص الورش الخارجية عندطلب تفاصيل عن نوع العمل والتجهيزات المستعملة  •
 :أخذ اإلجراءات المناسبة التاليةالستخدام منبع حرارة للقيام بتدخلها؛ ويجب 

o الحريقنتج منهاستدراك أي اشتعال ي .  
o في منطقة العمل -ثاني أكسيد الكربونب بالماء أو -فرض وجود مطافئ يدوية 

 .للتدخل عند اندالع أي حريق

  . من عدم تدخين العمالحقيقالت •
 علىفرض عقوبات صارمة  •

 . المخالفين لإلجراءات األمنية •

 

  : الحريق الناجمة عن البنايات المجاورة  أخطار4.6.10
يمكن وضع و. مؤسسة األرشيف إذا اندلع فيها الحريقل قتُشكل البنايات المجاورة خطر الحريقد 

يرتكز هذا النظام على و. على الجدران المقابلة للحريق الصادر من البنايات المجاورة" ستار الماء"
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و ينطلق هذا . ار، للحصول على التبريد مثل الشالالت الجدار الخارجي المقابل للنعلى الماء رشّ
  .حرارة موضوع حسب توجيه مناسبللالنظام آليا بجهاز إنذار 

  
 :األمـــن 1.0

س هو التدخالت الطفيلية، و أعمال الشغب، وضد المعنتجب حماية مؤسسات األرشيف 
، والحريق السرقة–األحداث يعتقد أن  عددا متزايدا من هذه و.  بوضع إجراءات أمنية-باإلحراق
  .  يلجؤون إلى هذه األعمال انتقاما من المؤسسةنعن موظفي األرشيف الذي صادر -اإلجرامي

  .يجب وضع إشارة إنذار ضد التدخالت الطفيلية •
  . أمكن إلى خدمات مؤسسات مختصة للحراسة على مدار الساعةناللجوء إ •
 .ي المؤسسة أيضا من تطبيق اإلجراءات األمنية على موظفحقيقالت •

 .البنايةفي  لدخول بعض المناطق األمنية - على مستويات مختلفة-وضع نظام ترخيص •

 .البنايةفي  ورشات تعمل إذا وجدتاتخاذ إجراءات خاصة  •

  .يمكن أخذ إجراءات خاصة إذا كانت البناية في منطقة نزاع مسلحو
ن األخطار ال تزول ألالبناية فقط؛  برنامج مواجهة الكوارث ال يكتفي باتخاذ إجراءات لحماية 

 لذا يجب ، دائما، و إن تمكّنت إدارة فعالة للكوارث من تقليلها بدرجة كبيرةبعضهاتماما، بل يبقى 
أن يحدد البرنامج حواجز وإجراءات أخرى داخل المخازن بالذات لحماية األرصدة األرشيفية من 

  المناسب يسمح بالتدخلأنل هذا االتصال إلى أي اتصال بمواد مضرة أو بالحريق، أو حتى تعطي
  .إلزالة الخطر أو نزعه

  
  :  نظم التخزين4.8

  .وضع حواجز للحماية مثل علب توضيب •
 ه و ينصح برفع.اء بسرعة إليهرفع مستوى األرشيف فوق األرض لتجنب وصول الم •

  . على األقلمم150بمقدار 
  .ئق النادرةاستعمال خزائن حديدية مقاومة للنار لحفظ الوثا •
 .اء سقوط الممنوضع حماية خاصة للرفوف  •
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  :  إجراءات خاصة بدعائم االستبدال4.9
نسخ للحفظ، ميكروفيلم : تحفظ أقسام األرشيف وثائق خاصة في دعائم االستبدال مثل الميكروفيلم

لم يمكن أن يحفظ الميكروفيو.  وميكروفيلم يستخدم للنسخأجنبية،وثائق صور عن يحمل  تكميلي
 و لكن يجب حفظ الميكروفيلم في مكان مختلف ،في البناية نفسها حيث يحفظ األرشيف األصلي

 المخزنين شتعل فيعن األصل لتجنب فقدان األصل و النسخ في آن واحٍد بسبب الحريق الذي ي
  . لفقدان المعلوماتيكون تفريقُ أماكن الحفظ أقل خطراف. في الوقت نفسه

و يعد هاما . بتلك اإلجراءات لحماية التراث من الفقدان" ذاكرة العام"و يوصي برنامج اليونسكو
  :لحفظ أدوات البحث في األرشيف

يجب تصوير كل الوثائق التي تُعد جزءا من التراث بالميكروفيلم، أو توجد في وضع  •
  .ضعيف بسبب الظروف أو األخطار التي تهددها

النسخة األصلية السلبية، و نسخة ثانية : ألقليجب إنجاز نسختين من الميكروفيلم على ا •
  .سلبية أو إيجابية

  .األصلية السلبية في بناية أخرى محمية و سليمة" ميكروفيلم"وضع جميع األفالم  •
 خارج منطقة النزاعات في مكان فيه -خطر نزاع مسلحإذا وجد  -حفظ نسخ الميكروفيلم •

  . كل الشروط الالزمة للحماية واألمن
  

  :اع مسلح   نز4.10
 تاحبالوقت الم يرتبط نجاح اإلجراءات التي نتخذها لمواجهة األخطار في حالة النزاعات المسلحة

يمكن أن يصبح . وقد سمحت هذه التجربة بتحديد بعض المستلزمات. قبل أن يصبح التهديد مباشرا
فهارس، وتحويلها في ِضيقُ الوقِت مشكلةً حقيقية لتفعيل المستلزمات، و إيقاف التهديد، مثل جمع ال

  .، وإبعادها قبل أن يصبح الخطر حقيقيا"الميكروفيلم أو الصور الرقمية"نسخ االستبدال 
  :اإلجراءات المطلوبة

  .قائمة األولويات طبقًا لتوجيهات منظمة اليونسكوبتحضير جدول  •
 .القيام بعدة نسخ من الفهارس وحفظها في أماكن مختلفة •

وحفظ ،  "و في الشكل اإللكتروني أيضا"ي شكل الميكروفيلم تصوير األرصدة األرشيفية ف •
 . فيه الحمايةآمٍندعائم االستبدال في مكاٍن 

 . أماكن آمنة فيها الشروط األمنية والبيئيةإلى األرصدة األرشيفية نقل •
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 .تنظيم التعاون والتنسيق بين كل مراكز األرشيف في البلد •

جات مراكز األرشيف في مجال حا ب-لعسكرية الشرطية وا-إعالم كل المؤسسات األمنية •
 .األمن والحماية

  
  :   تحديد األولويات4.11

 مؤسسة األرشيف بالموارد المالية الكافية لوضع برنامٍج شامٍل للوقاية من حظىنادرا ما ت
تُعد عمليةُ تحريِر قائمٍة شاملٍة و. الكوارث، والتخاذ اإلجراءات المناسبة لمواجهتها حين تقع

إذًا . اءات الحماية المكلفة مفيدة، إال إذا كانت المشاكل الناجمة عن نقصان التمويل معترفًا بهاإلجر
 الموارد وجودإلجراءات األولية الخاصة بها، وتحقيقها عند باعلى أقسام األرشيف أن تُنِجز قائمةً 

عض األرصدة األرشيفية يجب إعطاء األولوية لحماية أهم أقسام البناية، أو أضعِفها مثل بو. المالية
  .سام الخطرةقأو األ

  

  

  لتحضــيرا: الفصــل الخامــس
  

  :   التحضير لمواجهة الكوارث5.1
وسوف تبقى بعض  -كما أكدنا من قبل-ال تَِصُل إجراءات الوقاية بالوصول إلى حماية كاملة 

الطارئ لمواجهة  ل مخططات للتدخإعداد تَم القضاء على أكثرها؛ لذا يجب األخطار قائمة وإن
  :هدف هذه اإلجراءاتستالكوارث، وت

  . كان هذا ممكنًان فوق األرصدة األرشيفية، إومإزالة التهديد الذي يح •
 .حماية األرشيف غير المتضرر •

 . األرشيف المتضرر إلى مكاٍن آمٍننقل •

 . ذلكنقاذُها بعدإلترسيخ حالة الوثائق المتضررة  •

وثيقة شاملة، وتوزيعها على موظفي مؤسسة يجب جمع مخططات مواجهة الكوارث في 
 إذا لم يتمكن في المناطق الحساسة داخل البناية وخارجها على سبيل االحتياط إتاحتهااألرشيف، و

  .البناية دخول
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  :   جدول تحديد خطة مواجهة الكوارث5.2
. ةت صغير كان أي حادثة ون خطرفييحدد الجدول في البداية مفهوم حالة الطوارئ، ويركز 

 أو جزءاً منها؛ لذا األرشيفيةتنجم حالة الطوارئ من أي حادثة تضر أو تهدد بالضرر األرصدة 
تنقلب وتأخذ حجما فقد  كانت صغيرة؛ إن أي حادثة وفي التدخل السريع والفعال فييجب التركيز 

  :خطرا إذا لم يتَصد لها والتحكم فيها؛ لذا يجب أن ينص الجدول على ما يلي
  .د حالة الطوارئتحدي •
 باالنطالق المبكر قومون بهتوعية الموظفين بضرورة الترقب والحذر في الدور الذي ي •

 .إلشارة اإلنذار

 .إجراءات الطوارئ التي يجب القيام بهابقائمة دقيقة  •

يتعلق األمر و. أسماء الموظفين الذين يجب إعالمهم قبل أي شيء في حالة الطوارئ •
يجب تعيين مسؤول و.  األرصدة األرشيفية، و المكلف بالترميم البناية، و محافظلبمسؤو

 .مؤهل لمراقبة ومتابعة العمليات في الكوارث

 :تحديد األماكن التي تتطلب حراسة خاصة مثل •

o أهم الوثائق.  
o الوثائق الهشة. 

o المناطق الخطرة. 

اطع التيار  وقو،امات الرقابةمالمخططات التقنية للبناية، و تحديد أماكن وصول الماء، وِص •
  .الكهربائي

 .التجهيزات وأدوات الطوارئ مع مكان حفظهابقائمة  •

 .التجهيزات الخارجية لالستعمال في حالة الطوارئ •

 .قائمة الخبراء الذين يمكن االستعانة بهم في حالة الطوارئ •

 .ل األرشيف وحفظه في مكاٍن آمٍننقالتوجيهات ل •

  .بتنفيذها بسهولة في الطوارئيجب تقديم خطة مواجهة الطوارئ بطريقة تسمح 
  
  :     تحديد مفهوم حالة الطوارئ5.3

يجب و. يجب تحديد مفهوم حالة الطوارئ بوضوح لكي ال يبقى أي غموض حول ضرورة التدخل
 أهمية التدخل السريع منذ بداية الطوارئ؛ فبعض المؤسسات تخشى أكثر من غيرها فيالتركيز 
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ها الجغرافي، أو بسبب وضعها الضعيف؛ لذا يجب إدماج من أنواع  الطوارئ، إما بسبب موقع
  .هذه المؤشرات في مخططات التدخل الطارئ

  
  :    توعية الموظفين وإعالمهم5.4

يجب أن يدرك الموظفون تماما ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمراقبة الكوارث، وأنهم تفهموا 
 ؛رشيفي في نطاق السير العام للمؤسسة للمشاركة في حماية التراث األمبوضوح ما ينتظر منه

مؤسسة، و للعليهم إعالن أي وضع يتضمن أخطارا خاصة ف ؛فيركز خاصة على دورهم كمراقبين
تنظيم حلقات تدريبية دوريا لهم بويتم ذلك  .اإلبالغ عن المؤشرات األولى ألي كارثة تقع

إعالم و ، أو إنقاذه، األرشيفنقلة  بما ينتظر منهم في الطوارئ، مثل ضرورتهم وتوعيهمإلعالم
خُ معلوماتهم في تأكد قدرتهم على التدخل، وتُرسالموظفين بمخططات مواجهة الكوارث، بعد ما ت

تكوينًا أساسيا يؤهلهم  الستعمال التجهيزات، ويعودهم اإلجراءات المحددة ، ويتلقون هذا المجال
  .ألرشيف الذي تم إنقاذهبالتحرير قائمة مفصلة 

 لكن المشكلة في نجاح ، هذه الدورات التدريبية تذكير هذه المعلومات، ومكافحة أي تهاونتتيح
سياسة الوقاية من الكوارث في اعتقاد الموظفين أن الكوارث لن تقع بحجة ِقلَّةَ األخطار نتيجةً 

  .لوقائيةو لكن يجب تذكيرهم بوجود األخطار مهما كانت اإلجراءات ا! تطبيق اإلجراءات الوقائية
  
  :   إجراءات الطوارئ5.5

يجب عرض إجراءات الطوارئ بدقة حسب وضع المؤسسات؛ فتكون تالوتها واضحة 
  :وتتضمن النقاط التالية. ومضبوطة

  .وسائل إنذار الحريق عند اندالع النيران •
 إلدارة العمليات في حالة -أو من ينوب عنه-تحديد طريقة االتصال بالمسؤول المعين •

يفترض أن يكون هذا المسؤول إطارا ساميا له خبرة في حفظ األرشيف و. الكوارث
 فيجب أن يكون قادرا على ؛يمكن أن يكون هو المسؤول األول عن هذا القطاعووحمايته، 

 المناسبة بعد تمراقبة كل عملية إنقاذ لألرصدة األرشيفية، وقادرا على اتخاذ القرارا
ة ومنسقة من طرف يلب حالة الطوارئ دائما إدارة هيكلتتطو. االستشارة إذا اقتضى األمر

، كلما رأى ذلك ضروريا،  نفسه وجدت في المكان كوادر مختصة إنيتشاور شخٍص واحد
 .ت قبل اتخاذ القرارا أيضايمكنه استشارة زمالئهو
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البناية أو إذا حدثت أضرار بالشخص الذي يجب االتصال به  هو مسؤول البناية بالذات •
 األضرار أصابت بمنسق عمليات مواجهة الكوارث إذا يتصلهيزات التقنية، أو التجب

مساعدين في القائمة، ال  عدد كاٍف منوأيضا يجب تعيين. هاتاألرصدةَ األرشيفيةَ أو هدد
 . المسؤول األول عن العملياتإذا غابلتدارك األمر 

لمخازن المتخصصة اتعيين مسؤول الترميم الذي يجب االتصال به فورا إذا كانت  •
يمكن أن يكون هذا الشخص عضوا أو أعضاء من الفريق المكلف و. متضررة أو مهددة

ألشخاص الذين لديهم معرفة ا ستطيعال يو. بالحفظ المادي للوثائق واألرصدة األرشيفية
 التي يجب اتخاذها تباألرصدة األرشيفية أن يقدموا نصائح مفيدة حول القرارا" عاطفية"

 . األرشيف أو إنقاذه ضروريانقلح إذا أصب

منسق عمليات مواجهة "يمكن أن يكون و. تحديد عضو من فريق ترميم الوثائق وحمايتها •
 ".الكوارث

 في أي وقت ليال نهارا؛ لذا كل شخص مذكور في القائمة سهالًبمن الضروري أن يكون االتصال 
نادرا ما تقع و.  و الوظيفي،خصيالش: يفترض أن تتضمن القائمة رقمين للهاتف على األقل

  .حاالت الطوارئ في النهار
  
  :   قائمة الكوادر5.6

 الذين يمكن االتصال بهم، -قتضى األمراإذا -الكوادر واألشخاص اآلخرين بيجب تحرير قائمة 
مدير المؤسسة، ومسؤولي أقسام الحفظ : تتضمن هذه القائمةو.  فعالين في حالة الطوارئنويكونو
  .ة، وكل الذين يجب االتصال بهم لمواجهة حالة الطوارئوالحماي

  
  :   المناطق التي يجب حراستها بصفة خاصة5.7

  الوثائق الخاصة، وتعريف هذا النوع فيهاحفظ التي يكل أجزاء البنايةبتحديد و تحرير قائمة يجب 
ية أمام الوضع  تفعيل إجراءات الحماية والوقاعند، ت المناسبة مع األولوياتتخاذ القراراإل

يضاف إلى هذه القائمة عناوين الخبير أو الخبراء المختصين في حفظ الوثائق لكي و. الطارئ
  . مناطق خاصة و آمنةإلى األرشيف نقليتمكنوا من تحديد األولويات في مجال اإلنقاذ، أو إقرار 
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  :   خرائط البنايات واإلنشاءات والتجهيزات التقنية5.8
عن كل طوابق البناية، مع تحديد نقاط التحكم في توزيع الماء والكهرباء التي إضافة خرائط يجب 

  .يمكن قطعهما لوقف التوزيع، و تعيين نقاط جر الماء وضخه
يجب تحديد أجزاء البناية التي يمكن أن تُستعمل كمناطق للحفظ المؤقت أثناء عمليات اإلنقاذ، و

  .تجهيزات التجميدمثل تغليف الوثائق المتضررة قبل نقلها إلى 
  
  :   تجهيزات الطوارئ5.9

 ،2توجد قائمة هذه التجهيزات في الملحق رقم و. يجب صيانة التجهيزات الخاصة بحالة الطوارئ
  .198 ص

 فعاليتها على ضوء التجارب -، ونظم إنارة اإلسعافه وآالت امتصاصأثبتت مضخات الماء،
يتها؛ فتوزع في المناطق اإلستراتيجية في البناية  من صالححققويجب مراقبتها دوريا للت. الماضية

 ووضعها في أماكن مختلفة، إذا كانت البناية ضخمة أو ،ويجب ضعف عدد هذه التجهيزات. كلها
خطة مواجهة "ات في جدول تُحدد بوضوح أماكن وجود هذه التجهيزو.  أكثر من بنايةتوجد

  .ها كليهاعلطلعوا  وعلى الموظفين أن ي،"الكوارث

  :   عتاد الطوارئ5.10

يشمل العتاد و -2 القائمة في الملحق -يجب صيانة العتاد الضروري الخاص بالطوارئ أيضا
 ومنشفات ،خيمات من البالستيك لتغليف المناطق غير المتضررة بالماء ولكنها مهددة: بصفة عامة

 قائمة سجيلستبانات لتبالستيك، ومصابيح كهربائية يدوية، واالورقية، وأقمشة للحماية، ودالء من 
  .الوثائق المغلفة والمنقذة

  
  :   العتاد الخارجي5.11 

و من المفروض أن . يجب تحديد العتاد الموجود خارج البناية الذي يمكن اللجوء إلى استعماله
تكون مؤسسة األرشيف قادرة على مواجهة الكوارث بتجهيزاتها و عتادها الخاص في المرحلة 

يتعلق األمر و.  كبيرةمفيد االستعانةُ بعتاٍد إضافٍي خارجٍي للتصدي لحادثٍةاألولى؛ ولكن من ال
 قائمة تجهيزات تٌسجلف. ..و التجميد، والنقل، واألغطية، ودالء البالستيك، والعلب، :بتجهيزات

و تجب إقامة عالقة تعاون . اإلسعاف مع ذكر العناوين، وأرقام الهاتف أين يمكن الحصول عليها
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ين المستعدين للتجاوب خارج أوقات العمل، ومطالبتهم بعناوينهم ليتمكنوا من تقديم مع الممون
  .نهاراو ليالً :المساعدة في أي وقت

  
  :   الخبراء5.12

الخبراء الذي يمكن اللجوء إليهم في حالة الطوارئ، خاصة في مجاالت بأسماء  ة قائمسجيلت
 التي تسات التراثية مثل المتاحف والمكتبايمكن طلب المساعدة من المؤسو. األرشيف وحمايته

 و إال حصر األشخاص القادرون ، في مؤسسة األرشيفإن لم يكونواتضم خبراء في صفوفها، 
  .على تقديم نصائح بالهاتف في حالة الطوارئ، إلى حين انتظار وصول الخبراء إلى المكان

  
  :   فرق التدخل5.13
غبين والقادرين على تشكيل فريق اإلنقاذ في حالة  المتطوعين الرا بأسماءوضع قائمةيجب 

 أي وقت من النهار أو الليل، ي و يجب أن يكون هؤالء األشخاص مستعدين للنداء ف،الطوارئ
 ؛وأن يكونوا قادرين على التجاوب مع التوجيهات الصارمة التي تُعطى لهم في حالة الطوارئ

. خاص فقط إلى مساعدة المؤسسات المجاورةفتستند أقسام األرشيف الصغرى التي تضم بضعة أش
  .ويمكن تأسيس هذا التعاون على مبدأ المعاملة بالمثل

تضم كل المعلومات المفيدة عن   أعضاء هذه الفرق حسب ساعات النهار والليل، بأسماءتُنظم قائمة
  . عناوين الذين يمكن اللجوء إليهم في حالة طارئة أو تدخل لإلنقاذ:الخبراء مثل

  
  :   إنقاذ األرشيف المتضرر5.14

 األعمال التي  فييجب وضع التوجيهات إلنقاذ األرشيف المتضرر؛ فتكون عامة وتركز أكثر
إلتاحة يجب القيام بها، وتلك التي يجب تجنُّبها؛ ولكن يجب أن تكون دقيقة في الوقت نفسه 

  . يشاركون في إنقاذ األرشيف المتضررغير مؤهلينألشخاص لتعليمات 
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  التفــاعــل والتدخــل لمواجهــة الكارثــة: الفصــل السادس
  
  

  :   اإلجراءات األولى6.1
 ثم ، أن يقوم باإلنذار قبل كل شيء-عند حدوث أي كارثة-على أول شخص موجود في المكان 

  :يواجه مصدر الكارثة، و يحمي األرصدة األرشيفية المتضررة

ن إجراءات التدخل ن فيهم األشخاص المسؤولوبم -إطالق اإلنذار إلعالم كافة الموظفين •
  . واالتصال بالدفاع المدني واإلسعاف إذا اقتضى األمر-ضد الكارثة

 .كقطع الماء، وتفعيل مضخات الماء، واستخدام المطافئ: مكنن أإزالة سبب الكارثة إ •

 .ءمثالً لحمايتها من الما حماية الوثائق المتضررة، بتغليفها بأوراق من البالستيك •

 

  :   أهم اإلجراءات لمواجهة الكارثة6.2
تؤخذ هذه و. يجب استكمال اإلجراءات األولية المذكورة أعاله بتدخالت مناسبة أكثر ومتوازنة

اإلجراءات المناسبة قبل أي شيء، مثل تحديد دخول المنطقة المنكوبة في حالة الكوارث الكبرى 
  :الدفاع المدني واإلسعافالتي تتطلب تدخل 

 المسؤول المكلف بتنسيق العمليات بتحديد وتقييم الحادثة التي يواجهها، وتقدير حجمها يبدأ •
قد تتطلب هذه المرحلة وقتًا، ولكنها ضرورية للتصدي المناسب والفعال و. ونوعها
  .للكارثة

  :يجب أن يقوم مسؤول العمليات بعد مرحلة التقييم •
o بتوجيه نداء إلى فريق التدخل ضد الكارثة.  
o ر مصالح الدفاع المدني و اإلسعاف كما يجببإشعا. 

o هذا و ،باالتصال مع أخصائي الترميم للحصول على النصائح المفيدة عدي
 .ضروريا

  .ل أو تأمين الوثائقنقيجب وضع خطة ل •
يجب جمع أعضاء فرقة التدخل وإعالمهم بما حدث؛ ليستدركوا الموقف المناسب لمكافحة  •

 .الكارثة
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  :ئق المبلولة والمتضررة   حماية الوثا6.3
 منيواكب الماء أي كارثة سواء كانت ناتجة و. يعد تضرر الوثائق بالماء نتيجة معتادة للكوارث

يتطلب هذا األرشيف المتضرر من الماء و. فيضاٍن، أو انقطاع أنبوب الماء، أو انتشار الحريق
 تجميد الوثائق مناسبة طريقةعد تُو. تثبيت وضع الوثائق لوقف األضرار لتدخالً سريعا ومناسبا

 األضرار التي وقعت فهي تمنع وقوع أضرار أخرى، و زلإن لم تو  ،ألغلب الوثائق المتضررة
  . وقتًا كافيا قبل القيام بمرحلة االسترجاعتيحت

 ساعة بعد وقوع األضرار إن لم تجفف الوثائق 24 في الوثائق المبلولة في ظرف ةتتطور العفون
رضت الوثائق لظروٍف مناخيٍة حارة؛ وتتطور العفونة بسرعة أكثر إذا تع ، صحيحةوتجمد بطريقة

  .لذا يجب تجنب حدوث أسباب أخرى تضر بالوثائق المبلولة بتثبيت وضعها بطريقة التجميد
  :لتجميد المباشرا   6.3.1

فيض يفضُل استعماُل هذه الطريقة على غيرها دون أن تكون ضرورية، وهي تعتمد على تخ
ن تطبيق هذه مينتج و. حرارة الوثائق المبلولة إلى درجة تحت مستوى التجمد أي تحت الصفر

 إلى - بعد تجميدها-ويمكن تحويل هذه الوثائق. الطريقة السريعة بلورات صغيرة من الجليد
  . تستقر درجة البرودة تحت الصفرثخزانة تبريد حي

  
  :   التجميد بطريقة التبريد6.3.2

 ولكن يجب ، تعذر التجميد المباشر إذاعمال خزانة تبريد عادية لتخفيض درجة البرودةيمكن است
  . أن تبقى الدرجة مستقرة تحت الصفر، و ال يمكن الخلط بين فضاءات التبريد و فضاءات التجميد

  
  :   تغليف الوثائق لتجميدها6.3.3

بالستيك لكي ال تشكل جسما صلبا يجب تغليف الوثائق المعنية بالتجميد في أكياس أو حقائب من ال
تُسهل هذه الطريقة نقل األرشيف إلى منطقٍة آمنٍة ثم إخراجه من و. ومتجانسا عند التجميد

  .الثالجات
أصبحت ة التي تضررت بالماء، و كبيرة من البالستيك لتغليف الوثائق الورقيسيجب استعمال أكيا

 هذه الرزمات، بسبب إمكانية فرزلوقت في ر اهد زال يجوو. أجساما صلبة مبلولة وبال شكل
 فالوقت يعد محدودا عند وقوع كارثٍة كبيرٍة، ويجب إعطاء األولوية إلنقاذ ؛وقوع أضرار أخرى

  .الوثائق بتغليفها ونقلها بأكبر سرعٍة ممكٍنة إلى الجهاز حيثُ يتم تجميدها
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و من المهم  إعداد قائمة . مبلولةيجب دائما استعمال أكياس و علب بالستيكية لتغليف الوثائق ال
  :لوثائق المتضررةباوفهرس 

 ليمكن تغليف الوثائق لعملية م كلغ15  على ثقل األكياس البالستيكيةيزيديجب أن ال  •
  .التجميد، و تسهيل نقلها إلى غرفة التجميد

  .  يجب تغليف الوحدات والمجلدات في أكياس البالستيك بطريقة منفصلة •
  .يفية على الرزمات وتسجيل محتواهاوضع بطاقات تعر •
  .إغالق كل المجلدات التي تم إنقاذها وهي مفتوحة •
  .تغليفها عموديا أو سطحيا في الصناديق التي تسمح بنقلها •
يفضل تغليفها في شكل رزم في أكياس و.  أوراق الوثيقةفرزال يجوز القيام بمحاولة  •

  .البالستيك
 بينها، ة بوضع أوراق جفاف-الخرائط والمخططات مثل -فرز الوحدات ذات الحجم الكبير •

ترتيب هذه الوحدات الكبيرة فوق دعائم ثم ، ) Polythène(ثم أوراق بالستيك حيادية 
يمكن ترتيب عدة وثائق في الدعم الواحد، ولكن يجب عزل بعضها عن بعض و. سطحية

 الالزم لكي ر منأكث، وعدم  تحميل الدعائم )Polythène(  أخرى بالستيكيةةبأوراق جفاف
 .يسهل نقلها

  
  :  التجفيف بالهواء6.3.4

يتعلق األمر بالوثائق الخفيفة عادة، باستثناء و. يمكن تجفيف بعض الوثائق في الهواء بأماٍن كامٍل
  ):انظر ركن التجميد(األرشيف الذي يحمل حبرا يذوب على الورق، و الوثائق من ورٍق نشاف 

 بعدٍد كاٍف من الطاوالت ، ومهوى ومجهزطقة الكارثةاختيار مكان مناسب بعيد عن من •
  . لترتيب الوثائق

 . و فتح األوراق على شكل مروحة،وضع المجلدات مستقيمة •

 فوق مساحة نظيفة - مثل الخرائط-نشر األوراق المنفردة والوثائق ذات الحجم الكبير •
 . وممتصة؛ وتبديل األوراق الممتصة دوريا

 . رطوبة في الغرفة امتصاص الأجهزةوضع  •

 .إطالق هواء بارد بخفة فوق الوثائق المبلولة •
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  :م والرقض   إجراءات خاصة بالق6.4ُ
م، وال األوراق المرسومة، والوثائق ضال يجوز تهوية المجلدات من الرق، و أوراق الرق أو القٌ

بهدف و يجب تجنب وضع الرق و القضم تحت الضغط . التي تحتوي على حبٍر يذوب أو صبغ
 ألن هذه العملية تجعل األوراق شفافة؛ لذلك يجب تجميد الوثائق في حالة الشك، وطلب ؛سطحها

  . المختصيننميماستشارة المر
  
  :   إجراءات خاصة بالصور6.5

يمكن استرجاع الصور بوضعها في ماٍء بارٍد بضع دقائق؛ ألن الماء يستخدم في أغلب عمليات 
  . فيكون وقت العمليات قصيرا؛ عدم تلوث الماءفي حققجب التو لكن ي. يالتحميض الفوتوغراف

  
  :   النسخ السلبية والمطبوعة والصفائح الزجاجية6.5.1
  .سحب الظروف •
 .غسلها بالماء الصافي والبارد •

 .التجفيف في الهواء، و تعريض النسخ بالوجه األمامي •

 . لمس النسخ، ومحاولة تنظيفهاعدم •

وال يمكن تجميد النسخ السلبية من . توغرافي بسبب تنوعه الكبيرقد يصعب تحديد المنهج الفو
  .فيجب استشارة خبير في حالة الشك.  على الزجاجغراال
  

  ":لبومأ" الصورمجموعة    6.5.2
  . وضع أوراق من الشمع أو السيلكون بين الصور •
 . سطحيا في أكياس فردية عند عملية التجميدصورتغليف ال •

 . ساعة48تها مدة ، أو تهويصورتجميد ال •

 

  :)الفضي(  الميكروفيلم 6.5.3
  .سحب العلب •
 .وضع الميكروفيلم فترة في وعاٍء من الماء البارد إذا اقتضى األمر ذلك •

 . غسله في آلة تحميض األفالمة إلى المختبر إلعادمإرسال الميكروفيل •
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  :)الفضي(  الميكروفيش 6.5.4
  .فصلها وغسلها بالماء البارد •
 .هواء الجاف، مع وضع الجهة األصلية أمام الهواءعرضها تحت ال •

 

  :)الديازو(  الفيلم أو النسخة البنفسجية 6.5.5
 وعرضها للتجفيف هاكل ما يمكن فعله هو فصل. وضعها في الماء) Diazo( تتحمل هذه األفالم ال

  .في الهواء
  
  :   مساندة فريق التدخل ضد الكارثة6.6

 ؛؛ وتنظيم أوقات لراحتهم لهم والشراب الالزمالطعام و تقديم ،هم الشروط المناسبة لعملإتاحةيجب 
ر الوضع، وثقل المجهود الذي لخط التعب، وظهور اضطرابات نفسية حدوثفقد أثبتت التجربة 

 موظفي المؤسسة المتحمسين ةسة بمساعدبحماهم في التدخل فريق التدخل، وإن كان انطالقيبذله 
  :أيضا
ناوب في المناطق المتضررة، لكي يخلف الفريقُ الجديد الفريقَ تنظيم فترات العمل بالت •

  .الذي كان يكافح الكارثة
  .عملتتنظيم أوقات الراحة والتغذية للعناصر التي  •
مراقبة الظروف الصحية والنفسية لعناصر الفريق لمالحظة وجود مالمح التعب والفشل،  •

 .ومعالجتها

  
  :   محيط المناطق المجاورة6.7

اتخاذ ، وماكن التي تضررتخذ بعين االعتبار الظروف المناخية للمناطق المجاورة لأليجب األ
 :ت بسبب الماءكاناإلجراءات المناسبة لمعالجة المشاكل المحتملة، خاصة إذا 

تسجيل تغيرات درجات الحرارة وكمية الرطوبة في األماكن المتضررة والمناطق  •
  .بانتظام المجاورة لها

 ، الرطوبة إذا اقتضى األمر لخفض الرطوبة إلى مستوى مقبول امتصاصأجهزةوضع  •
 المبردة، خاصة في البلدان ذات المناخ جهزة المجففة بدالً من األجهزةيفضل استخدام األو

  .المعتدل
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  :   تصوير الكارثة6.8
سات لمؤسلتوثيقها بعد ذلك، ويبدو مفيدا تصوير مكان الكارثة، وعمليات التدخل لتحليل الواقعة 

  .األخرى
  
  :   الدعائم الجديدة6.9

شرائط ال من تُعد التجربة محدودة فيما يتعلق باسترجاع الوثائق المحفوظة في الدعائم الجديدة
يجب اللجوء و ، لهذا ال يمكن تقديم أي نصيحة تفيد،المغنطيسية، والدعائم واُألسطوانات الضوئية

  .إلى توجيهات المختصين في هذا الميدان
  

  االسترجــاع: ل السابــعالفصــ
  

  :   المدخل7.1
 وال تتطلب ، أي كارثة بعد مرحلة الطوارئفيتُطرح قضية استرجاع الوثائق المتضررة 

 لن نتطرق إلى شروٍح طويلٍة ذا ل،اإلجراءات العاجلة نفسها التي فُرضت في مرحلة الطوارئ
  ". ومراقبتهاالمبادئ التوجيهية للوقاية من الحوادث"حول هذا الموضوع ضمن 

  : يظهر نوعان من الوثائق المتضررة التي يجب معالجتها بعد مرحلة الطوارئ
  
  :   الوثائق المتضررة المجففة7.2

ويعد تدخل اختصاصي . يجب فحص الوثائق المتضررة التي جففت لتحديد نوع الضرر ومستواه
و من . ى نصائحه المفيدةفي الترميم ضرورياً بمساعدة استشاري إذا اقتضى األمر للحصول عل

ت تضرر إذا المفيد أيضا اللجوء إلى نصائح مرممين مختلفين حسب كفاءاتهم وقدراتهم الخاصة
  . من الوثائقأنواع مختلفة

  
  :   الوثائق المتضررة المبللة7.3

 ألنها ال ؛يجب معالجتهاو. يستقر وضع الوثائق التي تضررت من جراء الماء بعد القيام بتجميدها
إذًا ال . ي ضرٍر آخر ما دامت مجمدة تحت الصفرأل تتعرض ل تحتوي على الماء، ولكنها التزا

مرحلة بدء ب وقٍت مناسٍب قبل الإتاحةتكمن ميزة هذه الطريقة في و. داعي للتسرع في تجفيفها
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يجب االستعانة بخدمات المرممين المؤهلين كما أوضحناه و. االسترجاع، و أخذ نصائح الخبراء
  .لمن قب

  
  :  التجفيف بالهواء7.3.1

بدء إذا اختيرت هذه الطريقة يمكن الو . يمكن اللجوء إلى التجفيف بالهواء لحالة الوثائق المجمدة
  . الذوبان وحسب نوع الوثائقبدءالتجفيف بالهواء بعد ب
  

  .)Lyophilisation(   االمتصاص اآللي للماء7.3.2
اصة لتجفيف الوثائق المبللة باستخدام تجهيزات متطورة ة خوسيلتُعد تقنية االمتصاص اآللي للماء 

 وتستعمل في ، خبير في ترميم وثائق األرشيفبإشرافتتم هذه العملية و. ها تقنيون مؤهلونديري
  .خاصة، والوثائق التي تتضمن أحبارا قابلة للذوبان حالة األوراق الملونة

 وانخفاض -ال يوجد هواء داخلها-لفراغفي غرفة تحت ا أثناء العملية تُوضع الوثائق المجمدة
فال . )(TORR 4.5يجب أن يصل مقياس الفراغ في الغرفة إلى درجة و. الحرارة  تحت الصفر

 باستخدام هذه الطريقة المعروفة ، فيتحول الجليديمكن أن يتحول الماء إلى سائل تحت هذا الضغط
يمكن تجفيف الوثائق بهذه الطريقة، . يولةإلى بخار ماء دون المرور بمرحلة الس" التصعيد"اسم ب

ولكن يجب إعادة تكييفها قبل خروجها من الغرفة لتجنب ظهور العفونة التي قد تصيبها بسبب 
  والرق)Vellum( مضيمكن أن يؤدي هذا التجفيف إلى بعض األضرار، خاصة في القُ. الهواء

)Parchment( ،على سطح الوثائق صبغويحصل هذا إذا كان .  
 

  ):Vacuum-drying ( التجفيف تحت الفراغ7.3.3
 االمتصاص اآللي للماء، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة في الغرفة طريقةتشابه هذه الطريقة 

يعد هذا .  إلى بخار الماءحولويتكون سائل مدة قصيرة قبل أن يت. تحت الفراغ أي فوق الصفر
 التي تحوي أحبارا قابلة للذوبان في سيماوال بعض الوثائق، تالءمالمنهج أقل قساوةً، ولكن ال 

  .الماء
و يتميزان بعدة فوائد تفوق . يشكل هذان النظامان تقنيات تتطلب تجهيزات خاصة قليلة الوجود

 ولكن يجب التذكير ،تقنية التجفيف بالهواء، واستخدما بنجاح لتجفيف وثائق األرشيف أو الكتب
 .بضرورة استشارة خبراء
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  :   الترميم7.4
ال يمكن التحدث عن ترميم األرشيف الذي تضرر من جراء كارثة؛ و يجب تجفيف الوثائق و 

 .و سوف يتطلب عمل الترميم استشارة الخبراء. فحصها لتحديد درجة األضرار التي مستَّها

  
  :   توضيب األرشيف المتضرر7.5

. ألرشيف المتضرر كبيرايمكن أن تؤجل مرحلة الترميم بعد فترة انتقالية طويلة، إذا كان حجم ا
 في علب تحميها ماديا من أضرا أخرى ةيجب في هذه الحالة توضيب الوثائق بطريقة مؤقت

  . محتملة
  
  :   نقل الوثائق المحولة7.6

تعد عملية إرجاع الوثائق المتضررة إلى مكانها األصلي عملية مهمة تتطلب بعض الوقت؛ لذا 
 . عند تقييم تكاليف عمليات االسترجاعيجب أخذ هذا الجانب في عين االعتبار

  
  .   التقرير حول الكارثة7.7

يجب تحرير تقرير شامل يضم صورا متنوعة إذا أمكن، بعد وقوع أي كارثة الستنتاج الدروس 
  .من الحدث، و توزيع التقرير إلى المؤسسات األخرى لكي تستفيد من التجربة
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رارهاأنواع الكوارث و أض:   1الملحق   
 
 

 

فيتأثيرها  نوع األضرار المرتقبة الحادثة النوع  

 األشخاص الوثائق التجهيزات البناية فقدان مادية الحريق الماء  

اضطرابات 
 جوية

أمواج 
 عمالقة

•   • • • • • 

 
فيضان 
 األنهار

•   • • • • • 

 
انهيار 
 البنايات

  • • • • • • 

 
انزالق 
 التربة

  • • • • • • 

ل و زلزا
ثوران 
 بركاني 

دوي 
 األرض

  • • • • • • 

 • • • • •   • تسونامي 

 • • • • • • • • حريق 

 
انزالق 
 التربة

  • • • • • • 

 • • • • • •   سيالن 

 
نشاطات 
 بركانية

• • • • • • • • 

نشاطات 
 صناعية

 • • • • • • • • انفجار

 • • • • • • • • حريق 

 • • • • • • • • اصطدام 
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حادث 
 نووي

  •     • 

 المحيط
تلوث 
 الجو

  • •   • • 

 
 رص
 التربة

  • • •    

نشاطات 
 إنسانية

حريق 
 إجرامي

• • • • • • • • 

 
تخريب 
 إلكتروني

   •  • •  

  • •  •    سرقة 

 
أعمال 
 شغب

• • • • • • •  

 
نزاع 
 مسلح

• • • • • • • • 
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 2الملحق 

 

  . الطوارئمعدات وتجهيزات
 في األماكن أن تكون المفيدة التي يجب المعداتتحدد القائمة التالية بعض التجهيزات و

القائمة غير شاملة؛ لذا يجب تغييرها أو تكميلها حسب  و .اإلستراتيجية لمواجهة حاالت الطوارئ
 .ت المحلية الخاصة، و حسب الموارد المالية المتاحةجاالحا

  :التجهيزات
  .ت الماء و الغبارمصاصا

  .مضخة ماء يدوية
 ".غواصة"مضخة ماء كهربائية 

  .جهاز إنارة محمول

  .أسالك و توصيالت كهربائية
 .مروحيات كهربائية

  .سطول بالستيكية
 .دالء و مكانس

 .أجهزة إزالة الرطوبة

  . مراقبة الحرارة و الرطوبةأجهزة
 .رشاشات الماء

 

 : الطوارئمعدات

  .أوراق من البالستيك
  ).من مقاييس متنوعة(أكياس بالستيكية 

  .مماسح
  .أوراق سيليقون

  . أوراق دفتر بيضاء
  .مناشف
  )Permanent markers (.داأقالم لب
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 .أقالم حبر

 .دفاتر

  .بطاقات الصقة ومقاومة للماء
  .مقص

  .طوخي
  .مالبس الحماية

 .رداء عمل أزرق اللون

 .مالبس مقاومة للماء

  .ةيأحذية مطَّاط
  .مايةقبعات الح

  .قفازات طبية
  .قفازات التيكس

  .أقنعة مضادة للغبار
  .أقنعة مضادة للدخان

  .نظارات الحماية
 

  
  : المراجع

 واعتمدت النسخة ، فما قبل1995كرت في النسخة األصلية باللغة اإلنجليزية مراجع سنة ذُ
  )المترجم(.  نفس المراجع2007الفرنسية التي نشرت سنة 

  
   :1997صلية باللغة اإلنجليزية التي نشرت سنة طالع على النسخة األلال

pdf.Final20%E11Study/files/default/sites/org.ica.www://http  
  

   :2007و النسخة الفرنسية في سنة 
pdf.Final20%FR11Study/files/default/sites/org.ica.www://http  

  
 

 


