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"تسییر المخاطر بأنظمة المعلومات الوثائقیة"

1 - ،تمھید

2 - المسؤولیات،

3 - ،تعریف المخاطر

4 -  تسییر المخاطرأو / إدارة ومفھوم،

5 - المخاطر،تسییر أو / أھداف إ إدارة و

6 - طرق إدارة المخاطر

7 - المخاطر في األنظمة الوثائقیةتسییر أو / إ إدارة و



تمھید

اإلنسان، جراء من أو طبیعیة، كانت سواء الكارثة، إن 
.مدمرة نتائجھ و )متوقع غیر توقیتھ( مفاجئ حدث" ھي

 المكتبات طلیعتھا وفي المؤسسات، جمیع على یجب لذلك المكتبات طلیعتھا وفي المؤسسات، جمیع على یجب لذلك
 استعدادا الممكنة، الجھود كل بذل األرشیف، ومراكز
 األوضاع بتحلیل الوقوع، محتملة الكوارث لمواجھة

.للكوارث التأھب مخطط وعداد المتاحة، والموارد اآلنیة،



المسؤولیات

حفظ سیاسة بتطبیق معنیة اإلدارات كل تعتبر 
 و باإلشراف المكلفة الجھة واألرشیف الوثائق
 قسم في ممثلة اإلداریة الشؤون إدارة ھي المتابعة

. .والمعلومات التوثیق

للوثائق الحفظ شروط مراقبة و التنفیذ مسؤولیة تقع 
:على األرشیف و



المسؤولیات

الجھـة كونھا :المعلومات و الوثائق قسم 
 كما واألرشیف، الوثـائق إدارة فـي المتخصـصة

 وشروط أسس تحدید على ولةؤالمس الجھة ھي
یةاألرشیف و یةالوثائق المواد سـالمة و حفـظ یةاألرشیف و یةالوثائق المواد سـالمة و حفـظ

على المسؤولون كونھم :التنظیمیة الوحدات رؤساء 
بھا یحتفظون التي الوثائق



تعریف المخاطر 

تحدث ال أو تحدث قد أشیاء ھي المخاطر 
 على أثر لھا یكون ربما و المستقبل في على أثر لھا یكون ربما و المستقبل في

.المشروع



المخاطر إدارةمفھوم  

 وتحلیل تحدید عملیة فھي المخاطر إدارة أما
 رفع و تتبعھا و للمخاطر االستجابة و رفع و تتبعھا و للمخاطر االستجابة و

.عنھا التقاریر



FERMA : F E D E R AT I O N  O F  E U RO P E A N  R I S K  
M A N AG E M E N T   A S S O C I AT I O N S

 La norme ISO/IEC Guide 73
définit le risque comme la
combinaison de la probabilité d’un
événement et des conséquences de

celui-ci.

معیارIEC/ISO 73 دلیل 
 كتركیبةخطرتعرف 

 والعواقب حدثاحتمال
.celui-ci.ذلك على المترتبة

Le simple fait d'entreprendre ouvre
la possibilité d'évènements dont les
conséquences sont potentiellement
bénéfiques (aléa positif) ou
préjudiciables (aléa négatif).

.ذلك على المترتبة

إمكانیةیفتح الشروع مجرد 
 عواقب لھا تكون األحداث

 أو )إیجابي خطر(مفیدة
.)سلبي خطر( مضرة



FERMA : F E D E R AT I O N  O F  E U RO P E A N  R I S K  
M A N AG E M E N T  A S S O C I AT I O N S

 On s'accorde de plus
en plus à reconnaître
que la gestion du

اإلعتراف تم لھذا و 
أن على باإلجماع

que تھتم المخاطر إدارة la gestion du
risque s’intéresse à
celui-ci sous les deux 
aspects de l'aléa
positif et de l'aléa 
négatif.

 تھتم المخاطر إدارة
 الجوانب من بكل

 سلبیة و اإلیجابیة
.للخطر



أھداف إدارة المخاطر

في المخاطر إدارة من العام الھدف یتمثل 
  السلبیة اآلثار من المشروع حمایة  السلبیة اآلثار من المشروع حمایة

.للمخاطر

بلي فیما العملیة ھذه أھداف وتتمثل:



أھداف إدارة المخاطر

الجدیدة المخاطر لتحدید المشروع مراقبة 

.المتغیرة و .المتغیرة و

على المشروع مخاطر آثار تقلیل و تفھم 
.األخرى الجوانب و التكلفة



أھداف إدارة المخاطر

ذات المخاطر على اإلدارة انتباه تركیز 
.القصوى األولویة

بالمخاطر المتعلقة القرارات اتخاذ ضمان 
.السلطة من المالئم المستوى على



أھداف إدارة المخاطر

أصحاب أو المشروع فریق مع االتصال 
.بالمخاطر یتعلق فیما بوضوح المصلحة

للمخاطر دقیق و واضح بسجل االحتفاظ 
.المشروع حیاة دورة خالل



المخاطر إدارةطرق 

تحدید 
المخاطر

تحلیل 
المخاطر

 اإلستجابة
للمخاطر

تتبع المخاطر و رفع التقاریر عنھا



تحدید المخاطر

جید بشكل تحدیدھا تم إذا إال المخاطر إدارة یمكن ال.

التالیة الثالث النقاط إتباع یجب ذالك لیتم و:

1- الصحیحة  المعرفة لدیھم أفراد المخاطر تحدید في یشارك أن یجب. 1- الصحیحة  المعرفة لدیھم أفراد المخاطر تحدید في یشارك أن یجب. 
 القانوني مناخھا و عمالئھا و بالمؤسسة معرفة یتطلب المخاطر فتحدید

 و اإلستراتیجیة لألھداف باإلضافة الثقافي و والسیاسي واالجتماعي
 مشاركة من مفر فال المعرفة بھذه ملم غیر العمل الفریق كان إذا و .التشغیلیة

.المعرفة ھذه لدیھم من



تحدید المخاطر

2- ال المخاطر تحدید وظیفة أن إذ مستمر نشاط المخاطر تحدید من أجعل 
 من مرحلة أي في المخاطر تظھر فقد المشروع خطة إعداد بمجرد تنتھي

.المراحل

3- عضو كل على فیجب .المخاطر تحدید  في یشارك المشروع فریق إجعل 
 مدیر على یجب كما المخاطر، تحدید عن مسؤول یأنھ یشعر أن الفریق في

 المخاطر تحدید على المشروع فریق لتشجیع الطرق أفضل یجد أن المشروع
 تدریب أو مراجعة إلى المشاریع فرق تحتاج قد .المشروع لمدیر توصیلھا و

المخاطر إدارة على



تحلیل المخاطر

:طریق عن تحلیلھا یتم المخاطر تحدید بعد

1- على المحتمل ضررھا حیث من المخاطر كل تقییم 
المشروع،المشروع،

2- أولویتھا حسب المخاطر ترتیب.



تقییم المخاطر

یتم تقییم المخاطر حسب أربعة عوامل:

األثر األثراإلحتمال

اإلطار الزمني

اإلحتمال

حالة  أنشطة 
للمخاطر  اإلستجابة



تقییم المخاطر

یعرف حسب ثالث درجات أو مستویات و تتمثل في:

اإلحتمال

یعرف حسب ثالث درجات أو مستویات و تتمثل في:

%70إحتمال مرتفع یمثل أكثر من 1.

%70و  30بین  یمثلإحتمال متوسط2.

%30إحتمال منخفض أو ضعیف یمثل أقل من 3.



تقییم المخاطر

نصف الخسارة التي سوف تقع على المشروع عند حدوث المخاطرة.

اإلثر

نصف الخسارة التي سوف تقع على المشروع عند حدوث المخاطرة.

یختلف أنواع األثر و یعرف حسب المشروع

 مرتفع، متوسط أو ( الذكوره في اإلحتمال   حسب ثالث المستویاتیكون
یقاس األثر فیما یخص المیزانیة مثال باألموال حسب العملة ، أما ). منخفظ

.فیما یخص الجدول الزمني باألشھر



تقییم المخاطر

بمعنى المدى , یشیر إلى توقع أجال حدوث المخاطرة

اإلطار الزمني

بمعنى المدى , یشیر إلى توقع أجال حدوث المخاطرة
)البعید(القریب، المتوسط أو الطویل



تقییم المخاطر

أنشطة االستجابة  للمخاطر

ھناك أربعة حاالت تشیر إلى مدى تقدم ونجاح االستجابة للمخاطر
: وھي كالتالي

التعریف الفئة

ھناك خطة  لالستجابة  للمخاطر ال توجد ال توجد خطة

ھناك خطة  لالستجابة  للمخاطر و لكن لم یتم اتخاذ أي قرار خطة غیر مفعلة

خطة  لالستجابة  للمخاطر تم تفعیلھا و لكن لم یظھر بعد ما إذا كانت فعالة خطة مفعلة

خطة  لالستجابة  للمخاطر تم تفعیلھا و أدت إلى إزالة المخاطر أو تقلیل أثرھا و فعالة مفعلة خطة 

: وھي كالتالي



ترتیب المخاطر حسب أولویتھا

یتم ترتیب األولویة حسب درجة المخاطریتم ترتیب األولویة حسب درجة المخاطر



للمخاطر اإلستجابة

 للمخاطرھناك أربعة أنواع رئیسیة  استجابات:

تغییر خطة المشروع و الجدول الزمني لتجنب المخاطرة : تجنب المخاطر1.
.تماما

.اإلجراء إلتخاذتوثیق و توصیل المخاطرة دون التخطیط : قبول المخاطر2. .اإلجراء إلتخاذتوثیق و توصیل المخاطرة دون التخطیط : قبول المخاطر2.

نقل المخاطرة إلى طرف أخر من خالل التأمین أو التعاقد : نقل المخاطر3.
.الخارجي

حدوث المخاطرة و أثرھا إلى حد  إحتمالإجراء لتقلیل  إتخاذ: تقلیل األثر4.
:ھماو لتقلیل أثر المخاطرة، ھناك نشاطان و  .معقول



للمخاطر اإلستجابة

 أساسیتانتتضمن استجابة المخاطر مھمتان:

وضع میزانیة احتیاطیة خاصة : التخطیط لكیفیة االستجابة للمخاطر مثال1.
.في حالة طوارئ.في حالة طوارئ

ذلك بتوزیع  للمخاطروتنفیذ و مراقبة خطط العمل المعدة لالستجابة 2.
للمخاطر على أعضاء الفریق و مراقبة اإلنجاز  اإلستجابةمختلف أنشطة 

 .المخاطرأو أثر  إحتمالیةو مدى فعالیة األنشطة في تقلیل 



للمخاطر اإلستجابة

“المخاطرة؟ ماذا یمكننا فعلھ لتجنب حدوث ”: الوقایة1.

“ المخاطرة؟إذا وقعت  بھما الذي یمكننا القیام ”: الطوارئإجراءات 2.

:مایلي اإلعتبارو إلعداد خطة طوارئ یجب أخذ بعین  :مایلي اإلعتبارو إلعداد خطة طوارئ یجب أخذ بعین 

المخاطر؟تحت أي ظروف یجب أن یتم تقبل  .أ

طوارئ؟تحت أي ظروف یجب وضع خطة  .ب

الطوارئ؟المالي المتاح لتنفیذ خطط  اإلحتیاطيماھو  .ج

المخاطر؟ محالكاتمن ھو المسؤول عن كشف  .د

من طرف أخذي  ببموافقةللمخاطر، ھل نحن في حاجة  لإلستجابة .و
القرار؟



تتبع المخاطر و رفع التقاریر عنھا

 مایلي اإلعتباریجب أخذ بعین:

المخاطر؟لتتبع  إستعمالھأي نوع من سجالت المخاطر سیتم  1.

المخاطر؟من المسؤول عن تحدیث سجل 2.

المخاطر؟في أي شكل سیتم اإلبالغ عن 3.

المخاطر؟من الذي سیتلقى تقاریر 4.

المخاطر؟ماھي حدود اإلبالغ عن 5.



وصف المخاطر

المخاطرة اسم

عدد و الترابط نوع، الوصف النوعي لألحداث، حجم،
description qualitative des évènements, 
taille, type, nombre et interdépendances

نطاق الخطر  
Portée du risque

01

المالیة والمتعلقة  التشغیلیة، عموما االستراتیجیة، طبیعة الخطر   المالیة والمتعلقة  التشغیلیة، عموما االستراتیجیة،02
أو االمتثال  بالمعارف

Les connaissances ou à la conformité

طبیعة الخطر  
Nature du risque

02

أصحاب المصلحة وتوقعاتھم
Parties prenantes et leurs attentes

الفاعلة  الجھات
Parties prenantes

03

اإلحتمالاألھمیة و 
Importance et Probabilité

أو قیاس الخطر تأھیل
Quantification du Risque

04



وصف المخاطر

المخاطرة اسم

المخاطرةفيالرغبة /التسامح
للخطرالمالیةواآلثارالمحتملةالخسارة

Valeur à risque  للخطرالمعرضةالقیمة

المحتملةالخسائر /األرباحوحجماحتمال
المطلوبالمستوىوالمخاطرعلىالسیطرةمنأو األھداف  الھدف
لألداء

الرغبة في / لیونھ التسامح ؟
المخاطرة

Tolérance/Appétence
pour le Risque

05

لألداء

لطرق الرئیسیة التي تتم إدارة المخاطر حالیا 
الثقة في وسائل التحكم في مكان 

تحدید البروتوكوالت لرصد المخاطر و مراجعة

معالجة المخاطر و آلیات 
الرقابة

Traitement du risque &
Mécanismes de maîtrise

06

التوصیات للحد من مخاطر لتحسین إجراءات الممكنھ 07

عن وضع االستراتیجیة و السیاسة مقابل  مسؤولةالتعرف على وظیفة 
ھذا خطر

Identification de la fonction responsable de
développer la stratégie et la politique face à ce risque

تطویر االستراتیجیة والسیاسة ضد 
خطر

09



المخاطر في األنظمة الوثائقیةتسییر أو / إدارة و

 وثیقة في )  اإلفال(نشرت االتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات
في ) اعلم(، ترجمت  من طرف االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات 2006
تحت عنوان 2013

”الوقایة من الكوارث و الخطط اإلستعجالیة“



2003 دراسة استقصائیة  
عالمیة للمكتبات الوطنیة

39
مكتبة فقط لدیھا خطة  

للطوارئ

طنیةمكتبة و  177 

 28  
مؤسسة أبدت عزمھا 

على إعداد خطة



عدم وجود

التبریر

عدم وجود
نموذج، او قالب محدد



:للكارثة ھو) االستعداد(التأھب المفھوم األساسي لمخطط 

اإلمكان قدر المخاطر من التقلیل

 وقعت إذا )إیجابي سریع، فعل رد( االستجابة كفاءة زیادة وقعت إذا )إیجابي سریع، فعل رد( االستجابة كفاءة زیادة
 أو التوثیقیة المؤسسة تحتاج فعال مخطط تقدیم أجل من .الكارثة
:لـ األرشیف مركز



لھا، تتعرض قد التي الرئیسیة للمخاطر دقیق تقییم •

 فعال، الموجودة واإلجراءات بالموارد واقعي وعي •
 مدى وما الكارثة، مع للتعامل الوثائقیة المؤسسة داخل مدى وما الكارثة، مع للتعامل الوثائقیة المؤسسة داخل

 المؤسسة، میزانیة ضمن وتحسینھا، زیادتھا إمكانیة
 توصیات تعزیز بمواصلة االلتزام مع الوظیفي، والھیكل
القادمة والسنوات األشھر في وتنفیذھا، المخطط



 مخطط بقاء ضمان الصعبة، األمور من انھ
.تنفیذه یتم ال قد ألنھ فعاال، للكارثة االستعداد

:من جھة

 والدعم الموظفین، في االستثمار یكون وبالتالي،
 للمخاطر المستمر التقییم ٕواعادة المالي،

 المخطط لوضع الزما سنوات لعدة واألولویات،
التنفیذ موضع



 األطراف جمیع إقناع لقدرة بحاجة فھم المخطط، وضعوا الذین الفاعلین
 یعني وال .الوثائقیة المؤسسة وجود استمرار في الحیوي، بدوره المعنیة،

األرشیف، مركز أو بالمكتبة، فقط المھنیین الموظفین ذلك،
 أیضا، ولكن

:من جھة أخرى 

 أیضا، ولكن
  )إلخ ...حمالین النظافة، عمال( الدعم موظفي جمیع•
 األم، للمؤسسة العلیا اإلدارة كذا•
 التمویل؛ وھیئة•

لذا ال یمكن أن یكون المخطط فعاال، اال إذا كانت جمیع ھذه الجھات تؤمن 
بأھمیتھ، وتبقى متمسكة بایمانھا ھذا 





االختالفات

 حده،نكون االختالفات حسب  ظروف كل مؤسسة على 

 ذلك وھي  تؤثر بدورھا على كیفیة تطویر مخطط التأھب للكارثة، مثال:

 حسب مخطط المشروع یكون:  حسب مخطط المشروع یكون:

مسبقا؟ھل المخطط لبنایة جدیدة، أو لھیكلة بنایة موجودة 1.
یمكن الحالة، ھذه وفي حدیثا، بناؤه تم لمبنى مخطط تصمم أن یمكن التوثائقیة المؤسسة 

 للمباني مخطط تصمیم یمكنھا كما .البناء عملیة أثناء الممیزات، من العدید تصمیم
 عن فضال وھندسیة، معماریة بضوابط مقیدا یكون تحقیقھ، یمكن وما الموجودة،

 .المالیة االعتبارات



االختالفات

أخرى؟ھل المخطط لبنایة بذاتھا، أم لجزء من ھیكلة بنایة 2.

قد یكون المخطط لبنایة قائمة بذاتھا، منھا المكتبة أو مركز األرشیف، في ھذه الحالة 
.إدارة المؤسسة سیكون لھا مطلق الحریة في تصمیم المخطط

أوأو

قد تكون المكتبة أو مركز األرشیف في مبنى قائم بذاتھ، وھو جزء من بنایة أخرى 
.في ھذه الحالة، البد من أخذ ظروف المبنى المجاور، بعین االعتبار: مجاورة 

أو 

أو مجموعة من الغرف داخل مبنى / فقط قد تكون المكتبة أو مركز األرشیف مجرد قسم 
.القائمفي ھذه الحالة الكثیر من تفاصیل المخطط، سوف تملیھا ظروف الھیكل  .كبیر

  



استقاللیة صنع القرار؟ التوثائقیةإلى أي مدى تملك المؤسسة 

 قد تكون المكتبة أو مركز األرشیف مستقلة إداریا، وقادرة
.على تنفیذ قرارات مخططاتھا دون استشارة جھة أخرى

 أو

 قد تكون إداریا تابعة لجھة ما، وأیة قرارات، و إجراءات
.تنفیذیة، تتم داخل اإلدارة العلیا



 اإلستجابة

 التي ستؤثر قدرة ) الواقعة(ھناك اختالفات في ظروف الكارثة الفعلیة
.مؤسسة بمفردھا على تنفیذ مخطط رد الفعل،على الكارثة، والخروج منھا

ھل الكارثة محلیة أم إقلیمیة؟

مؤسسة  
معینة

فیضان أو حریق 
داخل المباني

یمكن تنفیذ مخطط 
الخروج،بتوقع مساعدة، ودعم 
مختلف الوكاالت والمختصین، 
الذین تم تحدیدھم في المخطط



ھل الكارثة محلیة أم إقلیمیة؟

 
األضرار 
الملحقة 
بمؤسسة 

معینة

إعصار، زلزال، 
تسو نامي

معینة
 

تكون خدمات الطوارئ مشغولة تماما في إنقاذ األرواح والممتلكات على نطاق واسع، وقد 
تكون خدمات مثل الكھرباء غیر متوفرة لعدة أیام، بینما یكون موظفو المؤسسة نفسھا معنیین 

بأنفسھم، وأسرھم، وممتلكاتھم
  



ھل موقع المؤسسة مركزي أو بعید؟

مؤسسة  
وثائقیة 

المدینة وسط 
)مركزي(

.األخرى الجواریة، وكذا الخدمات )اإلطفاء واإلنقاذ(الطوارئ  بالقرب من مصالح 

  

أو



ھل موقع المؤسسة مركزي أو بعید؟

مؤسسة  
وثائقیة 

موجودة على 
مسافة

بعیدة عن مصالح الطوارئ، ویجب أن تعتمد، لفترة أطول من الوقت، على 
.مساعدةجھودھا الخاصة، دون 

  



 دقیقا، فحصا تجري أن یجب بمفردھا مؤسسة كل
 خطة وضع ثم ومن ومتطلباتھا، الخاصة، لظروفھا

الخاصة احتیاجاتھا تلبیة للكارثة، تأھب الخاصة احتیاجاتھا تلبیة للكارثة، تأھب



تقد یــــــــر المخاطــــــــر



المخاطر الناجمة من خارج المبنى -1

والمناخ، المؤسسة موقع لطبوغرافیة بالنظر التقویم، عملیة إجراء یجب 
 العواصف، وقوع تردد مراعاة مع المنطقة، في السائد الجیولوجي الطابع

 : بـ المبنى تأثر الحتمال بالنظر .المحلیة الزالزل األعاصیر،

)القرب من األشجار و المباني والھیاكل األخرى(أضرار العواصف   القرب من األشجار و المباني والھیاكل األخرى(أضرار العواصف(

 القرب من البحر، األنھار، األخادید إلخ؛ أیضا من مستوى (الفیضانات
)منسوب المیاه الجوفیة المحلیة

 ،أضرار ھیكلیة من الزالزل، موجات تسونا مي، واالنھیارات األرضیة
.واالنفجارات



المخاطر الناجمة من خارج المبنى -1

 یجب إجراء عملیة التقویم بالنظر للقرب من األنشطة البشریة الضارة مثل:

 المنشآت التجاریة أو الصناعیة ذات مخاطر االنفجار، والحریق، أو التلوث
...)المصانع الكیماویة، ومخازن الطالء(

الطرق السریعة، السكك الحدیدیة، مسارات طیران، الطائرات.

 ،األھداف المحتملة من اضطرابات األوضاع المدنیة مثال، المباني الحكومیة
.محطات اإلذاعة والمنشآت العسكریة



المخاطر من ھیكل المبنى -2

الطقس، لظروف المبنى ومقاومة بالجودة، یتعلق ما في المصالح تقییم
 والنوافذ األبواب السقوف، مثل المحتملة الضعف لنقاط بالنسبة سیما ال

.الخ األرض سطح مستوى تحت المناطق والمناور،

 خطر الحرائق من:

أو منشآت الغاز/ الدوائر الكھربائیة و   أو منشآت الغاز/ الدوائر الكھربائیة و

 أجھزة الكمبیوتر، وآالت النسخ(اآلالت والتجھیزات(..

 للحفظ، إنتاج المیكروفورم(مختبرات داخل المؤسسة.(..

 اسطوانات الغاز،الدھانات وسوائل التنظیف، (المركبات القابلة لالشتعال
...)المواد الكیمیائیة

أي من األفالم ما (إذا كان المبنى یحتوي على أفالم تحمل النترات : مالحظة
.یجب عزلھا فورا مع طلب استشارة الخبراء) 1950و ، 1890بین 



المخاطر من ھیكل المبنى -2

المخاطر الناجمة عن الفیضانات الناتجة من المنشآت المائیة

:مثال

المزاریب على األسطح

 شبكات الصرف الصحي: أنابیب المیاه مثال.

تكییف الھواء أنظمة التبرید والتدفئة والتھویة.

أنظمة إخماد النار.



المخاطر من ھیكل المبنى -2

المخاطر الناجمة من األخطاء البشریة، واإلھمال

التدخین من قبل األفراد.

ترك صنابیر المیاه مفتوحة.

 الغیر المراقب(صیانة أو البناء الجدید(



المخاطر الناجمة عن تدخل األشخاص، أو المجموعات -3

 و تتمثل في الحرق والتخریب، واالضطرابات المدنیة.

 و یتم تقییمھا بالنظر لـ:

ترتیبات المؤسسة األمنیة القائمة ومداخل الدخول والخروج.

الوضع السیاسي المحلي.

مواد علمیة ضمن الرصید الوثائقي التي تكون حساسة من الناحیة السیاسیة أو الدینیة



  الوقت، بمرور . شئ لكل واحدة مرة المخاطر تقییم الیتم
 إلى تحتاج وبالتالي والظروف، العوامل من تتغیرالعدید

 إلدراك سنویا األقل على التقییم ویكون .تنفیذ تقییم إعادة
 المترتبة اآلثار في النظر و الفوري التقییم إعادة في الحاجة المترتبة اآلثار في النظر و الفوري التقییم إعادة في الحاجة

  .معینة تنمیة على
 مجاور، جدید مصنع بناء جدید، سریع طریق فتح ،مثال
.مھمة جدیدة مجموعات اقتناء



تقییم إجراءات االستجابة الموجودة



 ممارسة تقییم المخاطر، ینبغي تحدیدھا، وتقییم كل الھیاكل واإلجراءات الموجودة
والموظفون مسؤولون (بالفعل، داخل المؤسسة للوقایة من الكوارث والتصدي لھا 

:، مثل )عنھا

السیطرة على دخول المستفیدین للمبنى من الخارج والداخل، والقیام بدوریات : مثال. األمن
.خالل ساعات إغالق المبنى، روابط ألجھزة اإلنذار للحریق، و مصالح األمن.خالل ساعات إغالق المبنى، روابط ألجھزة اإلنذار للحریق، و مصالح األمن

 رفوف الخزائن، خزائن، وصنادیق الخ(مرافق التخزین(.

 غرف، تخزین، وثائق وغیرھا من المواد، وبالنسبة : للشؤون الداخلیة من (أعمال تنظیف
.)للخارج، مثال، تنظیف سقف األسطح

مثال، على التعامل . احتیاطات السالمة من النار، أنظمة اإلنذار والحذف وتدریب الموظفین
مع النار



النار والماءالنار والماء



النار والماء

 إن المبادئ اإلرشادیة تحاول منع، أو تخفیف من األضرار المرتبطة بالنار
.والماء

 وتعد الحرائق واحدة من أھم المصادر المتكررة الضرر في المكتبات و
:یمكن حدوثھا بسبب.مراكز األرشیف، :یمكن حدوثھا بسبب.مراكز األرشیف،

 البرق، شرارات األنظمة الكھربائیة(الظواھر الطبیعیة (

 ،أو من جراء اإلنسان

 ولكن غالبیة حرائق المباني، تكون وراءھا، الخلل في األسالك الكھربائیة، والمعدات داخل
.المؤسسة، أو من خالل اإلھمال

 



النار والماء

أما أضرار المیاه، فیمكن أن تأتي  :

 من مصادر خارجیة
األنھار، العواصف وفیضان شبكات الصرف الصحي.

 ومن المصادر الداخلیة :
 ،انفجار أنابیب المیاه بسبب عطل النظام

 ،أو لكسر من زلزال

أو بسبب تأثیر المركبات، األشجار، إلخ.

و الكثیر من الكوارث مرتبطة بمشاكل إزالة، تجفیف، . ومن استخدام المیاه إلطفاء الحرائق
.وإعادة المواد المتضررة من المیاه

 
 



الدراسة المیدانیة
IFLA -PAC

  

مواجھة الكوارث
في المكتبات 

الوطنیة

2004

٪ من61
 إحتمالأفراد العینة أقرت  إحتمالأفراد العینة أقرت 

حدوث الحرائق

حدوث  إحتمال٪ 41 
الفیضانات



)إدارة مخاطر الكوارث(والحمایة الوقایة 

 منع منھا، الغرض التدابیر، من مجموعة•
الوقایة  .خطیرة حوادث وقوع

 من تحد أن یمكنھا التي التدابیر كافة•
 المجموعات بھا تتأثر قد التي األضرار،

ما حدث وقوع حالة الوثائقیة،والمبنى،في

الحمایة



 عند التحضیرللوقایة من المخاطر المحتملة، یجب تحدید قائمة األخطار، التي
:ترتبط بمجموعة من األولویات ذات الصلة بالعناصر التالیة

غیرھا؛ من أكثر وقوعھا المرجح المخاطر غیرھا؛ من أكثر وقوعھا المرجح المخاطر

ضمن المخاطر، ھذه من للتخفیف تحدیدھا، تم التي الوسائل 
 اإلجراءات كذلك القائمة، واألنساق للبناء، الحالي الھیكل

.الغرض لھذا المطلوبة اإلداریة



 على تنطوي التالیة التوصیات من العدید أن نالحظ
 یجب أنھ كما . والخدمات للبناء العادیة التفتیش عملیات

 عملیات عن مفصل بتقریر االحتفاظ یتم أنھ من التأكد عملیات عن مفصل بتقریر االحتفاظ یتم أنھ من التأكد
 و الحق، وقت في إلیھ الرجوع من نتمكن حتى التفتیش،

.المتكررة والمشاكل" الضعف نقاط" تحدید بالتالي



ما ھي اإلجراءات المزمع تطبیقھا، في عالقتھا بما یلي ؟ما ھي اإلجراءات المزمع تطبیقھا، في عالقتھا بما یلي ؟



البیئة المباشرة للمبنى -1

 وھیاكل ( قنوات الصرف الصحي)التفكیر في إقامة جدران واقیة، قنوات
مماثلة لتحویل الفیضانات، أو تأخیرھا، كذا االنھیارات األرضیة، وتأثیر 

إن لم یتم القیام بھذا، فیجب التفكیر في وضع مكونات . المركبات في المباني
مقاومة للعواصف، ونوع مماثل من الحمایة، على األبواب والنوافذ؛

 التأكد من أن المصالح البلدیة، ومقدمي الخدمات المھرة، و المشرفین على
توفیر ماء الشرب والكھرباء ونظم الصرف الصحي، وصیانة الطرق السریعة 

.، مع مراجعة التوصیالت و المرافق العامة، بانتظام.الخ

 تشكل خطرا محتمال على المباني أثناء ) تقلیم أو إزالة األشجار العالیة
قد تكون مالجئ محتملة للصوص، وقد تشتعل فیھا ) والشجیرات ( العواصف

.النیران



البیئة المباشرة للمبنى -1

حالة في جیدا، صیانتھا أو اإلنارة، بتركیب وذلك المبنى، خارج األمن تثبیت 
 اإلنذار نظم أو / و آمن محیط سیاج تركیب في التفكیر یجب كما .وجودھا
.ومناسبا ممكنا ذلك كان إذا الجانبیة،

المباني وشاغلي مالكي مع المعلومات وتبادل وتثبیتھ، االتصال ربط 
مشاركتھم من المجاورة؛والتأكد



ھیكل البنایة -2

 التأكد من أن ھیاكل المباني، مراقبة بصورة مستمرة، من طرف مھندسي
البناء؛ والتفكیر في تعزیزھا، إذا لزم األمر؛

 بحسب  -التأكد من أن أعوان األمن والنظافة، یراقبون بانتظام، ویرصدون
الفضاءات ذات األولویة، والتي تتسرب عبرھا الریاح، و –األولویات 

أسقف، مناور، أبواب، نوافذ وأنابیب )المیاه، وكذلك األماكن المحظورة 
.و ذلك لتحدید نقاط الخطر...( المیاه



األمن -3

التحقق من عملیتي اإلعارة و إعادة المفاتیح؛ ومراقبتھا باستمرار

 المراجعة الدقیقة لنظم التحكم الخاصة بالمداخل والمخارج، مع الحد قدر
المداخل، و تقلیصھا إلى مدخل واحد كحل مثالي؛ ما أمكن اإلمكان، من عدد

.ذلك.ذلك

 استحداث إجراءات صارمة، ومراقبتھا، بخصوص غلق المنافذ عند نھایة
یوم العمل؛

 ساعة، یتجولون داخل المنشأة، ولیس  24توظیف أعوان لألمن على مدار
یجلسون داخل المكتب؛مجرد أعوان



األمن -3

مثل المؤسسة، خارج من أشخاص وجود عند واالنتباه، الخاصة، العنایة 
 تواجدھم مكان معرفة على السھر.مع المبنى، في والعاملیناألعمال رجال

 استعمالھ یحتمل التي الخطرة، للمعداتاالنتباه كذا وقت، كل في و بالضبط،
طرفھم؛ من

للتسلل؛ المضادة اإلنذار أجھزة تركیب في جدیا التفكیر للتسلل؛ المضادة اإلنذار أجھزة تركیب في جدیا التفكیر

للمسؤولین، یتسنى حتى األمن، تمس حوادث أیة عن تقاریر كتابة من التأكد 
األمني؛ الوضع الدروس،وتحسیناستیعاب

یجب المسلحة، بالنزاعات تتأثر أن یحتمل منطقة في المؤسسة، وجود عند 
 في تسرع الحكومة لجعل األخرى، الثقافیة المؤسساتمع الفوري، التواصل

.األزرق للدرع الوطنیة اللجنة إنشاء

.(http://www.bouclier-bleu.fr)



األمن -3



 من لغرض المثبتة اإللكترونیة/ المیكانیكیة األنظمة كل تكون أن یجب
 في أیام7 أصل من أیام24، 7 على ساعة24 جاھزة أعالهالمذكورة األغراض
  صیانتھا و مراقبتھا تتم أن یجبكما استثناء؛ دون العام طوال األسبوع،  صیانتھا و مراقبتھا تتم أن یجبكما استثناء؛ دون العام طوال األسبوع،

لإلطفاء، سریة أو للشرطة، مركز بأقرب ربطھا مع .بانتظام
 الشغور أوقات خالل األمر، بھذا المھتمین المستخدمین مساكن أحد الى أوحتى

.العمل من



نظم التخزین -4

 سم فوق مستوى سطح 15تخزین جمیع الوثائق على علو ال یقل عن
األرض، لتأخیر آثارالفیضانات المحتملة؛

تجنب التخزین من األرض إلى السقف، قدر اإلمكان؛

 التي تحترق مع حفظ (األخذ بعین االعتبار مزایا الرفوف الخشبیة، وعیوبھا
)  المحتوى ولكنھا قد تكون عرضة للحشرات في المناطق المداریة خاصة 

ھي أقوى ولكنھا تغیر شكلھا بفعل الحرارة، بما (مقارنة بالرفوف المعدنیة 
؛)یؤثر سلبا على محتویاتھا



نظم التخزین -4

 أسقف، أقمشة أو أغطیة (تجھیز الرفوف العلویة بنظام للحمایة ضد الماء
؛)بالستیكیة

 علب حفظ الوثائق، أدراج للخرائط، ( ستخدام نظم الحمایة المتعددة، أمكن ذلك
تكون ) الخ. ..الرسومات و المخططات،خزائن لحفظ الشرائح، الصور واألفالم تكون ) الخ. ..الرسومات و المخططات،خزائن لحفظ الشرائح، الصور واألفالم

یجب التأكد، في كل . وسیلة فعالة ضد الحرائق، و المیاه، وتؤخر آثارھا المدمرة 
؛"المقاوم للتسریبات المائیة"ھذا، من أن وسائل الحفظ ھذه من الصنف 

 التفكیر في استخدام خزائن مضادة للحریق بالنسبة للوثائق ذات األھمیة
.القصوى، أو على األقل حفظھا في خزائن مناسبة، ذات أقفال



التأمینات -5

: اعتماد شركات تأمین محلیة، لتأمین الوثائق، بحیث تشمل الضمانات التالیة

تكالیف العمالة، و المواد المسخرة لمجابھة الحادث؛

خدمات الخبراء في المعالجة، ٕ واعادة التأھیل، والترمیم؛ خدمات الخبراء في المعالجة، ٕ واعادة التأھیل، والترمیم؛

استعمال معدات خارجیة للتجمید، والتجفیف؛

إصالح ھیكل المبنى؛

،الخ... استبدال الرفوف، المعدات الكھربائیة، واألثاث.

.یالحظ أنھ في كثیر من البلدان، ال تشمل التأمینات المجموعات الوثائقیة



تدابیر وقائیة: الفیضانات مخاطر  -6

 ضمان الصیانة الدوریة لكل التوصیالت، والتأكد من وجود العدید من
وأن جمیع الموظفین على ) صنابیر التوقف(صمامات التحكم في التدفق 

بحیث (على المغاسل واألحواض)تركیب الحنفیات . درایة بمكان تواجدھا 
.تتوقف تلقائیا عند الخطر

 أنابیب وضعت مباشرة فوق المجموعات، (تغییر موضع خطوط األنابیب
).مثال

 مراقبة الرطوبة النسبیة داخل المبنى بانتظام، وبخاصة في األماكن المعروفة
).الطابق السفلي على سبیل المثال(بضعفھا وھشاشتھا 



مخاطر الحریق -7

تدابیر الحمایة. أ

 ،التفتیش والصیانة الدوریة للنظام الكھربائي، وجمیع المعدات الكھربائیة
وحفظ التقاریر التفصیلیة لجمیع عملیات التفتیش، وكل األشغال التي نتجت 

عن ذلك؛عن ذلك؛

 عن ...) حواسیب،آالت النسخ(التأكد من عزل جمیع التجھیزات المكتبیة
فضاءات التخزین، والحرص على أن تكون مغلقة لیال، واألفضل أن یكون 

عدم استخدام المعدات الكھربائیة الشخصیة دون مراقبة لصیقة، .ذلك تلقائیا
مثل الغالیات الكھربائیة؛
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تدابیر الحمایة. أ

 تركیب األبواب، وأنظمة الحمایة المضادة للحرائق، قدر اإلمكان، لعزل
الحرائق، ٕ وابطاء تقدمھا؛ التفكیر أیضا إلى تركیب دارة كھربائیة خاصة بكل 

مساحة للتخزین، مع إمكانیة عزل كل واحدة منھا عن األخرى؛/ غرفة  مساحة للتخزین، مع إمكانیة عزل كل واحدة منھا عن األخرى؛/ غرفة 

فرض اللوائح المانعة للتدخین، من العاملین والمستفیدین؛

 اإلشراف و المراقبة اللصیقة، في حالة تواجد المقاولین وموظفي الصیانة
العاملین في المرافق التابعة للمؤسسة، وال سیما إذا كانوا یستخدمون معدات 

.اللحام و المشاعل
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وسائل الكشف .ب

.تركیب أنظمة للكشف، تسمح بتشغیل نظام اإلنذار تلقائیا

تفضیل نظم الكشف عن الدخان، على نظم الكشف عن الحرارة، أو اللھب، ذلك تفضیل نظم الكشف عن الدخان، على نظم الكشف عن الحرارة، أو اللھب، ذلك 
.الوثائقألنھا أكثر حساسیة الحتراق 
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وسائل اإلطفاء .ج

 بسبب جدوى ذا یكون ال قد النظام، تطورن درجة كانت مھما بأن التذكیر یجب
 الخاصة التجھیزات وانعدام الكھربائي، التیار في االنتظام عدم و التذبذب

 المیاه دالء تمثلھا التي الیدویة الخیارات أما .المحلي المستوى على بالصیانة المیاه دالء تمثلھا التي الیدویة الخیارات أما .المحلي المستوى على بالصیانة
 فتكون – جیدة وظیفیة حالة في كانت إن خاصة – الحریق إطفاء أجھزة و

.بھ موثوق غیر أوتوماتیكي نظام من بكثیر أفضل
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وسائل اإلطفاء .ج

.ینبغي التفكیر بجد، في تركیب نظم إطفاء آلیة

النظم الغازیة 

 أقل تسبب إنھا . والضیقة الصغیرة للمساحات خصیصا مصممة نظم ھي
 تعزز أن یجب ولكنھا )الكمبیوتر أجھزة مثل( المعدات على المیاه من األضرار
.وأوسع أرحب الفضاءات كانت إذا للمیاه، بشبكات

  تسمح والتي األنظمة، ھذه في المستخدمة الكیمیائیة المواد من التحقق یجب كما
 .والسالمة األمن لمعاییر وتخضع المحلي، المستوى على الصحیة المصالح بھا

CO2).( الكربون أكسید ثاني ھو الشأن ھذا في استخداما واألكثر
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وسائل اإلطفاء .ج

النظم القائمة على المیاه

 اإلطفاء نظم استخدام تبریر حول مستمرا النقاش یزال ال البلدان، من كثیر في
 .الوثائق على مباشرة المیاه رش على تنطوي ألنھا المیاه، على القائمة التلقائي، .الوثائق على مباشرة المیاه رش على تنطوي ألنھا المیاه، على القائمة التلقائي،

 من المشورة اخذ مع ،الببلیوغرافیة المراجع ضمن المقدمة الحجج انظر
 المؤسسة، بین المسافة مثل عوامل في والتفكیر األخرى، المھنیة المؤسسات

.األقرب الطوارئ وخدمات
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وسائل اإلطفاء .ج

النظم القائمة على المیاه

 بالمقارنة مع ) یحتمل أن تكون أقل خطورة(الرش تقییم مزایا وعیوب آلة
؛)المفعوالألسرعذات (الرطب أنظمة 

 دائما ما تمتلئ خطوط النظام بالمیاه، مما (المیاه  مرشاتتقییم مزایا وعیوب
حیث تدخل (التفاعل المیاه مسبقة  بمرشاتمقارنة ) یسمح بوقت أسرع للتفاعل

).المیاه داخل األنبوب فقط عندما یتم تنشیط المنبھ

والتلف  للتسرباتھذا یعني وقتا أبطأ لرد الفعل، لكن ھذا النظام أقل حساسیة 
العرضي؛



مخاطر الحریق -7

وسائل اإلطفاء .ج

النظم القائمة على المیاه

 ذات الفعالیة الموضعیة، للوصول إلى المصدر  المرشاتاختیار رؤوس
الرئیسي للنیران، وبالتالي تقلیص األضرار التي تنشأ عن تنشیط عدد كبیر من 

جدوى؛دون  المرشات جدوى؛دون  المرشات

 إذا كانت نظم اإلطفاء موجودة بالفعل، فیجب استشارة الخبراء بانتظام للتأكد
نسجل ( سریع انھ نظام یتطور بشكل : جیدة بصورة  تشتغلمن أن ھذه النظم 

).األكسجةھنا أیضا وجود تطویر لنظم ناقصة 
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وسائل اإلطفاء .ج

النظم القائمة على المیاه

وأنھ المباني من اآلمنة الفضاءات في كافیة یدویة إطفاء أجھزة وجود من تأكد 
.إلیھا الوصول یسھل .إلیھا الوصول یسھل

 بحیث)CO2( الكربون أكسید وبثاني بالماء اإلطفاء أجھزة تتوافر أن یجب
.منطقة كل في متاحة تكون

 عندما)CO2( الكربون أكسید بثاني اإلطفاء أجھزة فقط تستخدم أن وینبغي
الكھربائیة؛ بالحرائق األمر یتعلق
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وسائل اإلطفاء .ج

النظم القائمة على المیاه

واستبدالھا؛ وملئھا بانتظام، اإلطفاء أجھزة جمیع فحص یتم أن یجب

إطفاء أجھزة استعمال على إلزامیا، بانتظام، الموظفین جمیع تدریب یجب  
الحریق؛

الحنفیات( الصنابیر أو المیاه خراطیم إلى الوصول طریق أن من التأكد ینبغي( 
.وسھل واضح باألنابیب، توصیلھا یمكن التي
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وسائل اإلطفاء .ج

النظم القائمة على المیاه

 البرنامج لتنفیذ الالزمة، والمالیة البشریة للموارد المؤسسات من العدید تفتقر
  الحمایة؛/ للوقایة الشامل  الحمایة؛/ للوقایة الشامل

 التي المناطق المثال، سبیل على ومنھا، األولویات، نحدد أن علینا ولذلك
.والضعیفة الھشة المناطق أو مجموعات، أكبر على تحتوي



Pour toutes informations
Vous pouvez me contacter sur cet email

nadia.ouenzar@gmail.com


