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Research Article

صالح بن سيف اليعربي1، السيد صالح الصاوي2*، خلفان بن زهران الحجي2

واقع إدارة الكوارث بدوائر الوثائق في 
المؤسسات الحكومية بسلطنة عمان في 

ظل المبادئ التوجيهية إلدارة الكوارث

ملخص
شرعت معظم الدوائر الحكومية في سلطنة عمان في اعتماد أنظمة عصرية إلدارة وثائقها. ويوجه المجلس 

الدولي لألرشيف مراكز الوثائق والمؤسسات األرشيفية بأن يكون لديها خطط وسياسات استراتيجية للحد 
من تأثير الكوارث على الوثائق. تسعى هذه الدراسة لرصد واقع إدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق 

بالمؤسسات العمانية، ومدى توافقها مع المبادئ التوجيهية للمجلس الدولي لألرشيف )ICA_Study11( حول 
الوقاية من الكوارث ومراقبتها، والضوابط التي اعتمدتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. اعتمدت الدراسة 

المنهج الكمي لتحقيق أهدافها البحثية؛ إذ ُاسُتخدمت استمارة المراجعة لجمع البيانات المطلوبة من عينة 
الدراسة المكونة من )11( دائرة للوثائق بالمؤسسات الحكومية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: بلغت 
نسبة توافق ممارسات إدارة الكوارث في دوائر الوثائق مع المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها 

)34.4%(، إذ ال تتوفر خطة إلدارة الكوارث وقائمة بالمصادر المحتملة لألخطار في أغلب دوائر الوثائق، باإلضافة 
إلى عدم تخصيص بنود مالية لتغطية نفقات إدارة الكوارث بهذه الدوائر. كما افتقرت أغلب الدوائر إلى تحديد 

أماكن يمكن استعمالها كمناطق بديلة للحفظ المؤقت أثناء الكوارث بالمؤسسات المشرفة عليها. كما لم 
تتوفر لدى بعض الدوائر العديد من نظم وتجهيزات الوقاية من الكوارث ومكافحتها كنظم إطفاء الحرائق 
بالغاز. ختامًا، خرجت الدراسة بجملة من التوصيات، أبرزها: ضرورة قيام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية 

بإصدار دليل توجيهي عام إلدارة الكوارث بدوائر الوثائق، وقيام كل مؤسسة بوضع خطة متكاملة إلدارة الكوارث 
تراعي فيها متطلبات دائرة الوثائق لديها، وتخصيص بنود مالية ضمن الموازنة العامة للمؤسسة األم لتغطية 

نفقات إدارة الكوارث بدوائر الوثائق، وتوفير ما افتقرت إليه بعض الدوائر من نظم وتجهيزات للوقاية من 
الكوارث ومكافحتها.

الكلمات المفتاحية: إدارة الكوارث- دوائر الوثائق- هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية- إدارة الوثائق- 
 .ICA_Study11 -المؤسسات الحكومية

Tite: The reality of disaster management in records department of government institutions in 
the Sultanate of Oman under the disaster management guidelines

Abstract
Most of the government records departments in the Sultanate of Oman have embarked on adopting 
modern systems for managing their records. The International Council of Archives directs records 
centers and archival institutions to set strategic plans and policies to reduce the impact of disasters 
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on records and archives. Objective: This study seeks to explore the reality of disaster management in 
the records departments of the Omani institutions; and how they comply with the disaster 
prevention and control guidelines introduced by the International Council of Archives (ICA_Study11) 
and the controls set by the Omani National Records and Archives Authority in this regard. 
Method: Checklist form was used to collect the required data from a study sample of (11) records 
departments of Omani governmental institutions. Results: The most important findings were: the 
percentage of disaster management practices in records departments conforming to the guidelines 
on disaster prevention and control was (34.4%), as there was no disaster management plan and a 
list of possible sources of hazards in most records departments. In addition, most of the institutions 
did not allocate financial budget to cover disaster management expenses in their documents 
departments. Also, most of these departments did not have (in their parent institutions) places that 
could be used as alternative areas for temporary storage during disasters. Moreover, some of these 
departments did not have many systems and equipment for disaster prevention and control, such as 
gas fire extinguishing systems. Recommendations: Issue a general guidelines on disaster 
management for records departments by the National Records and Archives Authority; each 
institution to prepare an integrated disaster management plan while considering its document-
management requirements; allocate financial items within the general budget of the parent 
institution to cover management disasters expenses in records departments; and provide these 
departments with the systems and equipment they lack in disaster prevention and control.

Keywords: Disaster management, records departments, National Records and Archives Authority, 
records management, governmental institutions; ICA_Study11.

1- المقدمة
تعتبر مؤسسات األرشيف، والمكتبات، والمتاحف من المؤسسات التي تحفظ للبشرية تراثها الثقافي 

واإلنساني. وحيث أن هذا التراث ال يمكن حصر ملكيته على البلد المضيف فحسب، وإنما هو لجميع الناس عبر 
العالم، كان ال بد من إيجاد تدابير تحفظه من جهة، وتضمن له النقل اآلمن إلى األجيال المقبلة من جهة أخرى 

 .)2014 ،Kuzucuoglu(
منذ مدة طويلة، عانت مؤسسات األرشيف، والمكتبات، والمتاحف من تأثير الكثير من الكوارث. ففي عام 

1966م، نتج عن فيضان نهر أرنو بإيطاليا غرق مساحة كبيرة من مدينة فلورنسا؛ األمر الذي تسبب بخسائر 
كبيرة في أرصدة المكتبة الوطنية والمتاحف بالمدينة )ICA، 1997(. كما غدا العديد من األرشيفات والمكتبات 
والمتاحف أهداًفا سهلة ألعمال النهب، والتخريب، واألنشطة اإلرهابية في وقت انخفض فيه مستوى االستقرار 

الناتج عن النزاعات المسلحة )Moustafa، 2013(؛ وهو ما تسبب في زيادة الشعور بضرورة حماية مقتنيات هذه 
المؤسسات ووقايتها من الكوارث. وكان من جملة اهتمامات المعنيين بمجال إدارة األرشيف، وضع معايير 

وتوجيهات خاصة بمباني األرشيف لتكون أكثر مواءمة لحفظ الوثائق والمحفوظات.

1-1 مشكلة الدراسة
تعرضت سلطنة عمان في شهر يونيو 2007م ألنواء مناخية استثنائية ناتجة عن اإلعصار المداري »جونو«، 

تسببت بخسائر فادحة، حيث اُعتبر هذا اإلعصار من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها السلطنة في 
تاريخها الحديث )Fritz et al., 2010(. كما تسبب اإلعصار في شلل الحركة المرورية، وانقطاع للتيار الكهربائي، 

وتعطل لشبكات االتصاالت الرئيسة، باإلضافة إلى غمر بعض المنشآت بشكل كامل بفعل الفيضانات؛ ما نتج 
 .)Al-Badi et al., 2009( عنه تضرر النظم اإللكترونية، وتلف وضياع العديد من الوثائق التقليدية واإللكترونية

 International Council on Archives وألهمية حماية الوثائق من الكوارث، أنشا المجلس الدولي لألرشيف
”ICA“ »لجنة الوقاية من الكوارث - Committee on Disaster Prevention« في عام 1993م، وذلك بهدف إيجاد 

خطط وسياسات استراتيجية للحد من تأثير الكوارث على الوثائق، باإلضافة إلى إعداد المخططات والمطبوعات 
اإلرشادية للوقاية من الكوارث في األرشيف، ومن بين ما صدر عن هذه اللجنة الدراسةICA_Study11( 11( في 

 Guidelines on Disaster( »ديسمبر 1997م تحت عنوان »المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها
Prevention and Control in Archives(، وقد ُترجمت إلى اللغة العربية في فبراير 2008م. وعلى المستوى 

المحلي، قامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بصياغة أهم المواصفات واإلجراءات التي يجب مراعاتها عند 
تصميم أماكن حفظ الوثائق الوسيطة، وتتلخص في اختيار موقع المبنى، ومكوناته )مخازن، ورفوف، ومكاتب 

العمل(، ومتطلبات سالمة الوثائق، وظروف حفظ الوثائق والعمل بالمبنى )الفخفاخ، 2010(.
وانطالقا من أهمية الوثائق وأهمية حمايتها ووقايتها من الكوارث، برزت مشكلة الدراسة، وهي رصد 

واقع إدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية، ومدى توافقها مع المبادئ التوجيهية 
للمجلس الدولي لألرشيف )ICA_Study11( حول الوقاية من الكوارث ومراقبتها، والضوابط التي اعتمدتها هيئة 

الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان في هذا الصدد.
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1-2 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى استكشاف واقع إدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بالمؤسسات 

العمانية المشمولة بالدراسة، وذلك من خالل توضيح مواطن القوة بها بهدف تعزيزها، والكشف عن مواطن 
الضعف فيها من أجل اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها. ويتفرع من الهدف الرئيس األهداف الفرعية اآلتية:

التعرف على الممارسات الحالية إلدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية.  •
التعرف على النقاط اإليجابية والسلبية في الممارسات الحالية إلدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق   •

بالمؤسسات العمانية.
التعرف على مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية مع   •

المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها )ICA_Study11(، والضوابط التي اعتمدتها هيئة الوثائق 
والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان في هذا الصدد.

1-3 أسئلة الدراسة
ما الممارسات الحالية إلدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية؟  •

ما النقاط اإليجابية والسلبية في الممارسات الحالية إلدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بالمؤسسات   •
العمانية؟

ما مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية مع المبادئ   •
التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها )ICA_Study11(، والضوابط التي اعتمدتها هيئة الوثائق 

والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان في هذا الصدد؟

1-4 محددات الدراسة
المحددات الموضوعية: تتمثل في تقييم واقع إدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بالمؤسسات   •
العمانية، ومدى توافقها مع المبادئ التوجيهية للمجلس الدولي لألرشيف ICA_Study11، والضوابط التي 

اعتمدتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان في هذا الصدد.
المحددات المكانية: تركز الدراسة على دوائر الوثائق بالمؤسسات الحكومية العمانية في كل من الكلية   •
التقنية العليا، والمجلس العماني لالختصاصات الطبية، وهيئة حماية المستهلك، والهيئة العامة للمخازن 

واالحتياطي الغذائي، هيئة تنظيم االتصاالت، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة 
الزراعة والثروة السمكية، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون القانونية، ووزارة النقل.

المحددات الزمانية: استغرقت الدراسة الفترة من يونيو 2020م إلى سبتمبر 2020م لجمع البيانات   •
المطلوبة.

1-5 مصطلحات الدراسة
تطرقت هذه الدراسة لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم ذات العالقة بموضوع الدراسة، من بينها:

الكارثة: هي مجموعة من المخاطر الناجمة عن الطبيعة -في كثير من األحيان-، والتي تحدث بشكل مفاجئ 
ومأساوي بحيث تؤدي لتعطيل عمل المجتمع، وينتج عنه خسائر بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية تتجاوز 

 International Federation of Red Cross and Red Crescent( قدرة المجتمع وموارده في التعامل معه
Societies، د.ت.(. وُيقصد بمصطلح »الكارثة« في هذه الدراسة: مزيج من المخاطر واألزمات وحاالت الطوارئ التي 

تنتج عن الطبيعة كالزالزل، واألعاصير، والفيضانات ..إلخ، أو تلك التي تنتج عن أخطاء يرتكبها اإلنسان كتسريب 
المياه، والحرائق، والتفجيرات، والنزاعات المسلحة ..إلخ، والتي قد تتسبب بخسائر بشرية أو مادية أو اقتصادية أو 
بيئية فادحة بدرجة تؤدي إلى تعليق دائم أو مؤقت في دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية، بحيث تتطلب موارد 

تفوق قدرة تلك الدوائر والمؤسسات المشرفة عليها في التغلب على تلك الكوارث والحد من آثارها.
إدارة الكوارث: نشاط يقوم به المجتمع بهدف تقييم طبيعة المخاطر، وذلك من أجل تحديد ما ينبغي اتخاذه 

من تدابير لمواجهة الكوارث وتخفيض حدتها وآثارها )الزبير، 2016(. وُيقصد بمصطلح »إدارة الكوارث« في 
هذه الدراسة: عملية منظمة تتضمن مجموعة من التدابير التي تسهم في تهيئة دوائر الوثائق بالمؤسسات 

العمانية لالستعداد للكوارث قبل حدوثها، واالستجابة لها أثناء وقوعها، والتقليل من آثارها المحتملة إلى أدنى 
حد ممكن.

خطة إدارة الكوارث: هي وثيقة يتم إعدادها من قبل الموظفين في منظمة ما، والتي تتضمن وصفًا 
لإلجراءات الموضوعة لمنع الكوارث واالستعداد لها، باإلضافة إلى تقديم المقترحات لالستجابة للكوارث 

والتعافي منها عند وقوعها، كما تقوم بتوزيع مسؤولية أداء المهام المرتبطة باإلجراءات -آنفة الذكر- على 
مختلف الموظفين الذين يشكلون »فريق الكوارث« )Reitz ،2014(. وُيقصد بمصطلح »خطة إدارة الكوارث« في 

هذه الدراسة: مجموعة من اإلجراءات المكتوبة والُمعدة سابقًا لالستعداد للكوارث، والتعامل معها، وتقديم 
المقترحات المناسبة لالستجابة لها والتعافي منها عند وقوعها، كما تقوم بتحديد وتوزيع المهام المرتبطة 

باإلجراءات - آنفة الذكر- على مختلف العاملين بدوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية.
االسترجاع: عملية مهمة من عمليات إدارة الكوارث، تأتي بعد وقوع الكارثة، وتنطوي على مجموعة من 

اإلجراءات الالزمة لمعالجة األضرار الناتجة عن الكوارث، واسترداد ما تضرر من مقتنيات، بحيث تكفل استئناف 
مهام دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية بعد تعطيل غير معتاد ألنشطتها الروتينية.
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1-6 الدراسات السابقة
ُتعد إدارة الكوارث أداة علمية رشيدة تبنى على العلم والمعرفة، وتعمل على حماية ووقاية الكيان اإلداري في 

ظل تحديات خطيرة، وتطورات متالحقة، وبيئة عنيفة غير مستقرة، خاصة بعد أن أصبح اإلنسان يمتلك من 
القدرة على التسبب بكوارث تفوق في جسامتها الكوارث الطبيعية )مصطفى، 2006(. ومنذ مدة طويلة، تواجه 
مؤسسات األرشيف، والمكتبات، والمتاحف الكثير من التحديات التي تشكل تهديدًا مباشرًا لمكوناتها األساسية 

كالمباني، والتجهيزات، والمقتنيات، والموظفين، إذ تنقسم هذه التهديدات إلى صنفين: صنف ناتج عن الطبيعة 
كالفيضانات، والزالزل، واألعاصير ..إلخ، وصنف آخر ناتج عن أخطاء يرتكبها اإلنسان كتسريب المياه، والحرائق 

المتعمدة، والنزاعات المسلحة ..إلخ. وبما أن األرشيف، والمكتبات، والمتاحف ُتعد من بين أهم المؤسسات 
التي تحفظ للبشرية تراثها الثقافي واإلنساني، وهي في الوقت ذاته ُتعد الضامن لنقل هذا التراث عبر األجيال 

المتالحقة، فقد نما شعور متزايد لدى المعنيين بضرورة حماية هذه المؤسسات بما تتضمنه من مقتنيات، 
خاصًة بعد تكرار الحوادث التي مست سالمة هذه المقتنيات، مما جعل منها أهداًفا سهلة لهذه التهديدات. 

ففي مجال إدارة األرشيف، عمدت لجنة الوقاية من الكوارث بالمجلس الدولي لألرشيف إلى صياغة إرشادات تلبي 
حاجة مؤسسات األرشيف واألرشيفيين لوضع سياسة إلدارة الكوارث، إذ صدرت في عام 1997م »الدراسة 11: 

المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها« بهدف تبني وتفعيل خطط إدارة الكوارث في مؤسسات 
األرشيف )ICA_Study11، 1997(. وعلى المستوى المحلي، قامت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بصياغة أهم 

المواصفات واإلجراءات التي يجب مراعاتها عند تصميم أماكن حفظ الوثائق الوسيطة )الفخفاخ، 2010(.
وبتتبع موضوع إدارة الكوارث عبر النتاج الفكري المنشور، يمكن مالحظة أن هذا الموضوع قد حظي 

باهتمام عدد من الدراسات العربية واألجنبية من حيث واقع إدارة الكوارث وممارساتها في المؤسسات. وعلى 
الصعيد المحلي، تناولت دراسة السعدي )2020( واقع ممارسات إدارة الوثائق بالمؤسسات الحكومية ومدى 

توافقها مع متطلبات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة ُعمان، باإلضافة إلى التعرف على 
التحديات التي تواجه هذه المؤسسات في إدارة وثائقها وفق متطلبات الهيئة. إال أن هذه الدراسة لم تتطرق 

 Muir and Shenton إلى واقع إدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق بتلك المؤسسات. وتشير دراسة
)2002( إلى أن هناك حاجة لتقييم المستوى الحالي لتخطيط الكوارث في المؤسسات الثقافية، وكذلك عدد 

المؤسسات التي واجهت حاالت الكوارث. ويذكر محمد )2000( أن بعض المؤسسات تلجأ في األزمات الطارئة إلى 
أسلوب التخطيط التلقائي أو الوقتي، وهو ما يعكس قصورًا في أداء تخطيطي ال يستند على أسس علمية 

في إدارة األزمات. كما يشير Kaur )2009( إلى أن المؤسسات الجامعية في الهند ال تعطي أهمية للتخطيط 
للكوارث في مكتباتها. وفي السياق ذاته، توصلت Moustafa )2013( إلى أن األدب المنشور باللغتين اإلنجليزية 

والعربية منذ تسعينيات القرن العشرين كشف عن قلة االهتمام بالتأهب للكوارث في المكتبات بالشرق 
األوسط، حيث تنعدم خطط رسمية واضحة مكتوبة إلدارة الكوارث والتعافي منها. كما اتفق كٌل من شحاتة 

)2005( وOnyeneke )2017( على أن خطط االستجابة للكوارث والتعافي منها تركز على مرحلة مواجهة األزمة 
من حيث التنبيه وإجالء الموظفين، وال يعيرون المراحل السابقة أو الالحقة لها االهتمام الكافي، وهذا مؤشر 

على غياب األسلوب العلمي الفعال إلدارة األزمات. 
كما ُيعد عدم توفر قائمة بأعضاء فريق إدارة الكوارث، وعدم تحديث بيانات االتصال معهم من بين أوجه 

الواقع الذي تعيشه بعض المؤسسات )Nyanga et al., 2018(. كذلك ُيعد القصور في التنظيم وتوزيع األدوار 
وتحديد المسؤوليات من ضمن المؤشرات على غياب التفكير العلمي في إدارة األزمات، حيث يلجأ الموظف في 

حالة األزمات إلى الفكر الفردي القائم على العشوائية في ردة الفعل )عبد الرحمن، 2007(. 
 Theodorou ،Araka ،Kostagiolas ومن حيث وجود خطة إلدارة الكوارث في المؤسسات من عدمها، يشير
وBokos )2011( في دراستهم إلى أن 90% من المبحوثين أفادوا بعدم وجود خطط رسمية إلدارة الكوارث في 

المكتبات األكاديمية في اليونان، واقتصرت اإلجراءات على عدد قليل من ممارسات الحماية األولية دون اتباع 
منهجيات مبتكرة وعصرية من أجل صياغة خطة متكاملة إلدارة الكوارث. بينما يذكر شحاتة )2005( أن %65 

من المسئولين يرون أنه ال توجد خطط إلدارة األزمات بالمؤسسات الحكومية، بينما يرى 11% من المبحوثين أن 
هذه الخطط موجودة بالفعل، إال أنها غير ذات فاعلية أو غير كافية. ويشير McCann )2010( إلى أن 56% فقط 

من المؤسسات التي شاركت في االستبانة قد وضعت خططًا للكوارث، وأن غالبية هذه المؤسسات أفادت بأن 
خطتها فعالة في حاالت الكوارث. بينما توصلت Moustafa )2015( إلى أن من بين 86 مؤسسة، أفادت %84 

منها أنها ال تمتلك خططًا إلدارة الكوارث. ويذكر 2019a, 2019b( .Superio et al( أن المكتبات لم تكن مستعدة 
بشكل كاف لمواجهة الكوارث، وذلك لعدم توفر خطط إلدارة الكوارث في أغلبها.

أما فيما يتعلق بمكونات خطة إدارة الكوارث، يذكر .Nyanga et al )2018( أن بعض المؤسسات المشمولة 
بدراستهم تمتلك خططًا إلدارة الكوارث تقوم بعض مكوناتها على ممارسات جيدة، إال أن هذه الخطط افتقرت 

إلى بعض العناصر التي من شأنها أن تجعل من إجراءات التأهب للكوارث مثالية وشاملة، إذ لم ُتشَرك الجهات ذات 
الصلة )كالشرطة، واإلطفاء، والمستشفيات، وشركات الكهرباء( في إعداد الخطط وتحديد المخاطر المحتملة.
أما بخصوص تدريب الموظفين على خطط وإجراءات إدارة الكوارث، فيذكر Muir و Shenton )2002( أن 

بعض مؤسسات األرشيف تفتقر إلى االلتزام باإلجراءات المتبعة في إدارة الكوارث، وأن ذلك يعود لعدم إجراء 
اختبار رسمي للخطة قبل وقوع الكارثة. بينما يذكر Kaur )2009( أنه على الرغم من توفر معدات لمكافحة 

الحرائق، إال أنه لم يتم اختبارها، ولم يتم تدريب الموظفين عليها سابقًا. كما يشير .Nyanga et al )2018( إلى 
أنه على الرغم من توفر خطة إلدارة الكوارث، إال أنه لم يخصص بندًا لتدريب الموظفين عليها. بينما أشارت 

Moustafa )2015( أن 61% من المؤسسات التي لديها خطة إلدارة الكوارث قد قامت بالفعل بتدريب موظفيها 
على استخدام هذه الخطة.
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من جهة أخرى، توصل Hasenay وKrtalic )2010( وAbareh )2014( وSuperio et al. )2019a( إلى أنه نظرًا 
لألزمات االقتصادية وارتفاع كلفة التأمين، عانت معظم المكتبات المشمولة بدراستهم من نقص في الموازنات 
المالية، وعدم تأمين مقتنياتها بوثائق تأمين. ومع ذلك، تمكنت هذه المكتبات من توفير بعض أدوات الوقاية 

من الكوارث كأنظمة اإلنذار ضد الحريق، وأنظمة اإلنذار ضد السرقة، وطفايات الحريق.
وأما بخصوص المباني وموقعها، كشفت دراسة .2019b( Superio et al( عن أن غالبية المكتبات المشمولة 

بالدراسة تأثرت بفعل اإلعصار Haiyan، الذي حدث في 8 نوفمبر 2013م، إذ تسبب بأضرار جسيمة بمباني 
المكتبات ومجموعاتها، وذلك ناتج عن أن غالبية مباني هذه المكتبات مصنوعة من مواد سيئة، وأن 23% منها 

يقع في نطاق )100 متر فما دون( من أقرب نهر أو خط ساحلي.
وقد تطرقت بعض الدراسات إلى بعض مالمح واقع إدارة الكوارث ومراقبتها في المؤسسات، إذ أكد 

Kostagiolas et al. )2011( على ضرورة توثيق مرات حدوث الكوارث في المؤسسات، وهي اآللية التي افتقرت إلى 
 )2018( .Nyanga et alو )2009( Kaur وجودها المكتبات األكاديمية اليونانية. ومن جهة أخرى كشفت دراستا

عن عدم وجود سياسة لحفظ الوثائق بالمؤسسات المشمولة بهاتين الدراستين، إذ ال تحتفظ هذه المؤسسات 
بنسخ احتياطية من مقتنياتها النادرة، وال قائمة بسجالتها الحيوية. وفي حالة أخرى، أشار Yeneke )2017( في 

دراسته إلى موافقة 61% من المشاركين على مالءمة مواقع حفظ الوثائق وطرق تخزينها في مؤسساتهم، 
وموافقة 57% منهم على توفر المعدات الالزمة للوقاية من الكوارث في ذات المؤسسات، باإلضافة إلى موافقة 

75% منهم على مالءمة اإلجراءات األمنية المعتمدة أثناء الكوارث ضد عمليات التخريب والسرقات.
وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تركز على واقع إدارة الكوارث ومراقبتها في 

دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية، ومدى توافق الممارسات في تلك الدوائر مع المبادئ التوجيهية للوقاية 
من الكوارث ومراقبتها ICA_Study11 من جهة، والضوابط التي اعتمدتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية 

بسلطنة عمان في هذا الصدد من جهة أخرى.

1-7 منهج الدراسة وإجراءاتها
على ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها البحثية، تم االعتماد على المنهج الكمي الذي يسعى إلى دراسة الظاهرة 

ووصفها وصفًا دقيقًا كما هي بالواقع، وُيعبر عنها تعبيرًا كميًا )عبيدات، عدس وعبدالخالق، 2001(. ولما 
كان الغرض من هذه الدراسة هو التعرف على مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث ومراقبتها في دوائر الوثائق 

بالمؤسسات العمانية مع المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها ICA_Study11، والضوابط التي 
اعتمدتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان؛ فإن المنهج الكمي ُيعد أكثر المناهج مالءمًة 

لموضوع الدراسة. 

1-8 أدوات جمع البيانات
اعتمدت الدراسة لجمع البيانات المطلوبة على استمارة المراجعة Checklist التي تم تطويرها وفقًا للمبادئ 

التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها ICA_Study11، والضوابط التي اعتمدتها هيئة الوثائق والمحفوظات 
الوطنية بسلطنة عمان في هذا الصدد )جدول 1( .

جدول 1: المحاور الرئيسة إلستمارة المراجعة وما يتفرع عنها من مبادئ فرعية

المبادئ الفرعيةالمبادئ الرئيسةت

التخطيط إلدارة الكوارث1

1- خطة إلدارة الكوارث
2- المصادر المحتملة لألخطار

3- تخطيط الموارد المالية
4- مواقع أماكن الحفظ الوسيط

االستعداد لمواجهة الكوارث2

1- خرائط البنايات واإلنشاءات والتجهيزات التقنية
2- تجهيزات ومستلزمات الطوارئ

3- الخبراء وفرق التدخل ضد الكوارث
4- إنقاذ األرشيف المتضرر

مواجهة خطر الكوارث3

1- تصميم مبنى دائرة الوثائق
2- موقع مبنى دائرة الوثائق

3- أنابيب المياه والصرف الصحي والتوصيالت الكهربائية
4- اإلنذار بالحريق
5- إطفاء الحريق

6- األمن
7- نظم وتجهيزات الحفظ

8- إجراءات خاصة بالوسائط األرشيفية البديلة
9- االضطرابات األمنية

1- خطة استرجاع الوثائق المتضررةاالسترجاع4
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وقد ُجمعت بيانات االستمارة عبر إجراء مقابالت شخصية مع مديري دوائر الوثائق أو من ينوب عنهم. وبهدف 
تعزيز البيانات المتحصل عليها تم إجراء زيارات ميدانية لدوائر الوثائق من أجل مالحظة أماكن الحفظ الوسيط، 
ومخارج الطوارئ للمبنى، وأدوات وأنظمة مكافحة الكوارث المتوفرة، باإلضافة إلى االطالع على الوثائق الثبوتية.

1-9 مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات التي تم 

اعتماد أدواتها اإلجرائية لنظام إدارة وثائقها الخصوصية، والبالغ عددها 54 جهة )هيئة الوثائق والمحفوظات 
الوطنية، 2019(. ونظرًا لما تتميز به العينة القصدية من إمكانية اختيارها بناًء على خصائص أفراد هذه العينة، 

والتي تكون األنسب لتحقيق أهداف الدراسة )محمد، العبسي، نوفل وأبوعواد، 2007(، باإلضافة إلى كونها 
مفيدة للغاية في المواقف التي يتطلب فيها الوصول إلى مجموعة متنوعة من الحاالت ذات الصلة بظاهرة 

 ،Crossman( معينة، إذ يتمثل الغرض منها في توفير أكبر قدر ممكن من اإلحاطة حول الظاهرة قيد الدراسة
2018(. عليه، اعتمدت الدراسة في جمع البيانات المطلوبة على عينة قصدية تتكون من دوائر الوثائق في إحدى 

عشرة مؤسسة عمانية، وهي: الكلية التقنية العليا، والمجلس العماني لالختصاصات الطبية، وهيئة حماية 
المستهلك، والهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي، هيئة تنظيم االتصاالت، ووزارة البيئة والشؤون 
المناخية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون القانونية، 

ووزارة النقل. وقد وقع االختيار على هذه العينة لالعتبارات اآلتية:
تنوع بيئات المؤسسات المشرفة على دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة ما بين وزارة وهيئة ومجلس   •

وكلية.
تنوع أنشطة المؤسسات التي تتبعها دوائر الوثائق التي تشملها الدراسة )أكاديمي، وصحي، واتصاالت،   •

وبيئة، وسياحة، ونقل ..إلخ(.
اعتماد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لنظام إدارة الوثائق في المؤسسات التي تضمنتها الدراسة.  •

تعد دوائر الوثائق التي تضمنتها عينة الدراسة من الجهات التي تقصدها الجهات األكاديمية في سلطنة   •
عمان من أجل الحصول على تدريب متميز للطالب في تخصص الوثائق.

2- نتائج الدراسة
غطت استمارة المراجعة المبادئ التوجيهية للمجلس الدولي لألرشيف ICA_Study11 وضوابط هيئة الوثائق 

والمحفوظات الوطنية المرتبطة بمجال إدارة الكوارث في أربعة محاور كالتالي: 

2-1 التخطيط إلدارة الكوارث
يغطي هذا المحور تحليل نتائج تطبيق دوائر الوثائق ألربعة مبادئ رئيسة: خطة إلدارة الكوارث، والمصادر 

المحتملة لألخطار، وتخطيط الموارد المالية، ومواقع أماكن الحفظ الوسيط.
خطة إلدارة الكوارث: وجدت الدراسة أن عدد الدوائر التي لديها خطة إلدارة الكوارث دائرة واحدة فقط 

أى9.1% من إجمالي عينة الدراسة، وهي دائرة الوثائق بالمجلس العماني لالختصاصات الطبية. وبذلك تكون 
نسبة التوافق مع المبادئ التوجيهية في هذا المجال )%9.1(.

تخطيط الموارد المالية: فيما يتعلق بمدى توافر موارد مالية إلدارة الكوارث بدوائر الوثائق المشمولة 
بالدراسة، توصلت الدراسة إلى تحقق ما نسبته )21.1%( من المبادئ التوجيهية في مجال تخطيط الموارد 

المالية، كما هو موضح في جدول 2.

جدول 2: الموارد المالية المرصودة إلدارة الكوارث بدائرة الوثائق

العبارةم
عدد المؤسسات: )11(

النعم
%التكرار%التكرار

يوجد بند خاص بالموازنة المالية لتغطية 1 
72.7%27.38%3نفقات إجراءات إدارة الكوارث.

 2
تتوفر لدى المسؤولين صالحيات بالنفقات 

غير المتوقعة، التي تستخدم ألغراض التدخل 
لمنع الكوارث.

1%9.110%90.9

72.7%27.38%3تم تأمين الدائرة ومقتنياتها بعقد تأمين.3 
726المجموع

78.8%21.2%النسبة المئوية

يتضح من جدول 2 أن عدد الدوائر التي لديها بندًا خاصًا بالموازنة المالية لتغطية نفقات إجراءات إدارة 
الكوارث بلغ )3( دوائر بنسبة مقدارها 27.3% من إجمالي عينة الدراسة، وهي دوائر الوثائق بوزارة التعليم 
العالي، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون القانونية. وبلغ عدد الدوائر التي تتوفر لدى مسؤوليها صالحيات 

بالنفقات غير المتوقعة بهدف استخدامها ألغراض التدخل لمنع الكارثة دائرة واحدة بنسبة مقدارها 9.1%، وهي 
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دائرة الوثائق بالمجلس العماني لالختصاصات الطبية. في حين بلغ عدد الدوائر التي تم تأمينها - بما تحتويه 
من وثائق وتجهيزات ومعدات حفظ- بعقد تأمين )3( دوائر بنسبة مقدارها 27.3%، وهي دوائر الوثائق بالهيئة 

العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي، وهيئة تنظيم االتصاالت، ووزارة التعليم العالي.
مواقع أماكن الحفظ الوسيط: حسب إفادة مسؤولي دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة، بلغ عدد 
الدوائر التي تقع أماكن الحفظ الوسيط لديها بعيدًا عن أقرب نقطة للسواحل أو مجاري األودية )9( دوائر 

بنسبة مقدارها 81.8% من إجمالي عينة الدراسة، منها دائرتا الوثائق في الكلية التقنية العليا، ووزارة الشؤون 
القانونية. وبذلك تكون نسبة التوافق مع المبادئ التوجيهية في هذا المجال )%81.1(. 

ويمكن إيجاز النتائج المتعلقة بهذا المحور في جدول 3، والذي يعرض مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث 
في دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة مع المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالتخطيط إلدارة الكوارث.

جدول 3: مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث مع المبادئ التوجيهية بمحور التخطيط إلدارة الكوارث

متوسط نسبة التوافق لكل مبدأ رئيسالمبادئ التوجيهية الرئيسةم

9.1%خطة إلدارة الكوارث1

9.1%المصادر المحتملة لألخطار2

21.2%تخطيط الموارد المالية3

81.8%مواقع أماكن الحفظ الوسيط4

30.3%متوسط نسبة التوافق للمحور

2-2 االستعداد لمواجهة الكوارث
- خرائط البنايات واإلنشاءات والتجهيزات التقنية: بالنسبة لمدى توافر خرائط البنايات واإلنشاءات 

والتجهيزات التقنية بدوائر الوثائق، توصلت الدراسة إلى تحقق ما نسبته )77.3%( من المبادئ التوجيهية، كما 
هو موضح في جدول 4:

جدول 4: خرائط البنايات واإلنشاءات والتجهيزات التقنية بدائرة الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%العدد%العدد
0%1000%11تتوفر خرائط عن كل جزء بالدائرة.1

0%1000%11تتوفر خرائط بتحديد نقاط التحكم في الكهرباء.2

0%1000%11تتوفر خرائط بتعيين نقاط ضخ الماء وتوزيعه وتصريفه.3

تتوفر خرائط بتحديد أجزاء من البناية يمكن استعمالها 4
90.9%9.110%1كمناطق للحفظ المؤقت أثناء عمليات اإلنقاذ.

3410المجموع

22.7%77.3%النسبة المئوية

يشير جدول 4 إلى توفر خرائط عن كل جزء بالدائرة، وخرائط بتحديد نقاط التحكم في الكهرباء، وخرائط 
بتعيين نقاط ضخ الماء وتوزيعه وتصريفه في جميع الدوائر بنسبة مقدارها 100% من إجمالي عينة الدراسة. 

بينما لم تتوفر خرائط بتحديد أجزاء من البناية يمكن استعمالها كمناطق للحفظ المؤقت أثناء عمليات اإلنقاذ 
إال في دائرة واحدة فقط بنسبة مقدارها 9.1%، وهي دائرة الوثائق بالمجلس العماني لالختصاصات الطبية.

- تجهيزات ومستلزمات الطوارئ: فيما يتعلق بمدى توافر تجهيزات ومستلزمات الطوارئ بدوائر 
الوثائق المشمولة بالدراسة، توصلت الدراسة إلى تحقق )37.3%( من المبادئ التوجيهية في هذا المجال، كما 

هو موضح في جدول 5.
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جدول 5: تجهيزات ومستلزمات الطوارئ المتوفرة بدوائر الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%التكرار%التكرار

72.7%27.38%3معدات لشفط الغبار1

90.9%9.110%1مضخات مياه يدوية2

72.7%27.38%3مضخات مياه كهربائية )الغاطسة(3

81.8%18.29%2أغطية بالستيكية4

54.5%45.56%5أجهزة مراقبة الحرارة5

63.6%36.47%4أجهزة مراقبة الرطوبة6

45.5%54.55%6مالبس حماية7

36.4%63.64%7قفازات )مطاطية / قماشية(8

27.3%72.73%8أقنعة مضادة للغبار9

81.8%18.29%2نظارات حماية10

4169المجموع

62.7%37.3%النسبة المئوية

يوضح جدول 5 أن أقل هذه األدوات توفرًا هي مضخات المياه اليدوية، والتي لم تتوفر إال في دائرة واحدة 
فقط بنسبة مقدارها 9.1% من اجمالي عينة الدراسة، وهي دائرة الوثائق بهيئة حماية المستهلك. فيما مثلت 

األقنعة المضادة للغبار أكثر األدوات توفرًا، إذ تتوفر في )8( دوائر بنسبة مقدارها 72.7%، منها دائرتا الوثائق 
بوزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الزراعة والثروة السمكية.

- الخبراء وفرق التدخل ضد الكوارث: بخصوص مدى توافر خبراء وفرق التدخل ضد الكوارث في دوائر 
الوثائق المشمولة بالدراسة، كشفت الدراسة عن تحقق )36.4%( من المبادئ التوجيهية في هذا المجال، كما 

هو موضح في جدول 6.

جدول 6: الخبراء وفرق التدخل ضد الكوارث بدائرة الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%التكرار%التكرار

1
تتوفر قائمة بأسماء خبراء في مجال األرشيف 

وحمايته يمكن االستعانة بهم في حالة 
الطوارئ.

5%45.56%54.5

يوجد تعاون مع دوائر وثائق مجاورة يمكن 2
45.5%54.55%6اللجوء إليها في حالة الطوارئ.

54.5%45.56%5يوجد فريق للتدخل ضد الكوارث.3

4
تتوفر قائمة بأسماء وهواتف متطوعين 

يرغبون باالنخراط في فرق لإلنقاذ في حالة 
الطوارئ.

0%011%100

1628المجموع

63.6%36.4%النسبة المئوية

يشير جدول 6 إلى أن عدد الدوائر التي لديها قائمة بأسماء خبراء في مجال األرشيف وحمايته يمكن 
االستعانة بهم في حالة الطوارئ بلغ )5( دوائر بنسبة مقدارها 45.5% من إجمالي عينة الدراسة، منها دائرتا 

الوثائق في الكلية التقنية العليا، ووزارة النقل. كما بلغ عدد الدوائر التي لديها فريق للتدخل ضد الكوارث 
)5( دوائر بنسبة مقدارها 45.5%، منها دائرتا الوثائق بالمجلس العماني لالختصاصات الطبية، ووزارة البيئة 

والشؤون المناخية. في حين لم تتوفر قائمة بأسماء وهواتف متطوعين يرغبون باالنخراط في فرق لإلنقاذ في 
حالة الطوارئ.
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- إنقاذ األرشيف المتضرر: وجدت الدراسة أن عدد الدوائر التي لديها قائمة بالتوجيهات إلنقاذ الوثائق 
المتضررة بدوائر الوثائق دائرة واحدة فقط بنسبة مقدارها 9.1%، وهي دائرة الوثائق بالمجلس العماني 

لالختصاصات الطبية. 
ويعرض جدول 7 مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث في دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة مع المبادئ 

التوجيهية فيما يتعلق باالستعداد لمواجهة الكوارث.

جدول 7: مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث مع المبادئ التوجيهية بمحور االستعداد لمواجهة الكوارث

متوسط نسبة التوافق لكل مبدأ رئيسالمبادئ التوجيهية الرئيسةم

9.1%إنقاذ األرشيف المتضرر1

36.4%الخبراء وفرق التدخل ضد الكوارث2

37.3%تجهيزات ومستلزمات الطوارئ3

77.3%خرائط البنايات واإلنشاءات والتجهيزات التقنية4

40%متوسط نسبة التوافق للمحور

2-3 مواجهة خطر الكوارث
يغطي هذا المحور تحليل نتائج تطبيق دوائر الوثائق لتسعة مبادئ رئيسة، وهي: تصميم مبنى دائرة الوثائق، 

وموقع مبنى دائرة الوثائق، وأنابيب المياه والصرف الصحي والتوصيالت الكهربائية، واإلنذار بالحرق، وإطفاء 
الحريق، واألمن، ونظم التخزين، وإجراءات خاصة بالوسائط األرشيفية البديلة، واالضطرابات األمنية.

- تصميم مبنى دائرة الوثائق: بالنسبة لتصميم مبنى دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة، توصلت 
الدراسة إلى توافق ما نسبته )22.7%( مع المبادئ التوجيهية في هذا المجال، كما هو موضح في جدول 8.

جدول 8: تصميم مبنى دائرة الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%العدد%العدد

100%011%0مستقل عن باقي دوائر وأقسام الجهة المشرفة.1

تقع أماكن الحفظ الوسيط باألدوار العليا )ليست 2
54.5%45.56%5األدوار األرضية أو األقبية(.

517المجموع

77.3%22.7%النسبة المئوية

يتضح من جدول 8 أن جميع الدوائر ال يوجد لديها مبنى مستقل عن باقي دوائر وأقسام المؤسسة األم. 
فيما بلغ عدد الدوائر التي تقع أماكن حفظها الوسيط باألدوار العليا )5( دوائر بنسبة مقدارها 45.5%، منها 

دائرتا الوثائق بوزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون القانونية.
وحول مدى وجود تعاون وتنسيق في مجال إدارة الكوارث بين دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة والدوائر 
واألقسام األخرى المشاركة لها بالمبنى، توصلت الدراسة إلى عدم وجود مثل هذا التعاون والتنسيق في )4( 

دوائر بنسبة مقدارها 36.4%؛ منها دائرتا الوثائق بهيئة حماية المستهلك، ووزارة التعليم العالي.
وفيما يتعلق بمدى توافق طاقة الحمولة األرضية للدور الذي به أماكن الحفظ الوسيط مع ضوابط هيئة 
الوثائق والمحفوظات الوطنية، فقد وجدت الدراسة أن عدد الدوائر التي تقع أماكن حفظها الوسيط باألدوار 
العليا للمبنى )5( دوائر؛ وهي دوائر الوثائق بهيئة حماية المستهلك، والهيئة العامة للمخازن واالحتياطي 

الغذائي، وهيئة تنظيم االتصاالت، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الشؤون القانونية. وحسب إفادة جميع 
مسؤولي هذه الدوائر، تبلغ طاقة الحمولة األرضية لألدوار التي بها أماكن الحفظ الوسيط 1000كغم/م2 فأعلى.

- موقع مبنى دائرة الوثائق: ومن حيث اإلجراءات األمنية المرتبطة بموقع مبنى دائرة الوثائق، كشفت 
الدراسة عن توافق بلغ )100%( مع المبادئ التوجيهية في هذا المجال، كما هو موضح في جدول 9.
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جدول 9: موقع مبنى دائرة الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%العدد%العدد

1
في حالة وقوع المبنى في موقع قريب من طرق بها 

حركة مرور كثيفة للمركبات، تتوفر حواجز حماية ضد 
اصطدام المركبات.

11%1000%0

2

يوجد تنسيق مع الجهات المعنية )الشرطة/الدفاع 
المدني/ اإلسعاف/هيئة الوثائق والمحفوظات 

الوطنية( للتدخل السريع لمكافحة األخطار )داخل/
خارج( ساعات الدوام الرسمي.

11%1000%0

220المجموع

0%100%النسبة المئوية

يشير جدول 9 إلى أن جميع دوائر العينة تتوفر لديها حواجز حماية ضد اصطدام المركبات، إذ إن جميع هذه 
الدوائر تقع في مواقع قريبة من حركة مرور كثيفة. وبالمثل، يوجد لدى جميع هذه الدوائر تنسيقًا مع الجهات 

المعنية )الشرطة/الدفاع المدني/اإلسعاف/هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية( للتدخل السريع لمكافحة 
األخطار )داخل/خارج( ساعات الدوام الرسمي.

- أنابيب المياه والصرف الصحي والتوصيالت الكهربائية: فيما يتعلق بشبكات أنابيب المياه 
والصرف الصحي والتوصيالت الكهربائية وما يتعلق بها من إجراءات في دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة، 

يوضح جدول 10 عن توافق اإلجراءات المتعلقة بهذه الشبكات بلغت نسبته )81.8%( مع المبادئ التوجيهية.

جدول )10(: أنابيب المياه والصرف الصحي والتوصيالت الكهربائية بدائرة الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%التكرار%التكرار

0%1000%11تخضع لصيانة دورية.1

جميع قنوات المياه داخل المبنى ظاهرة )لمعرفة 2
63.6%36.47%4المكان المتضرر في حالة تسرب الماء(.

ال يوجد مرور ألنابيب المياه والصرف الصحي عبر 3
18.2%81.82%9أماكن الحفظ الوسيط أو فوقها مباشرة.

4
تحتوي شبكات المياه والصرف الصحي على صمامات 
تحكم في مواقع استراتيجية تعمل على قطع المياه 

في حالة التسرب.
11%1000%0

ال توجد توصيالت كهربائية عارية أو مجمع كهربائي 5
9.1%90.91%10داخل أماكن الحفظ الوسيط.

4510المجموع

18.2%81.8%النسبة المئوية

يشير جدول 10 إلى أن هذه الشبكات والتوصيالت تخضع للصيانة الدورية في جميع دوائر الوثائق 
المشمولة بالدراسة، كما تحتوي شبكات المياه والصرف الصحي على صمامات تحكم في مواقع استراتيجية في 

جميع هذه الدوائر أيضًا. في حين بلغ عدد الدوائر التي لديها تمديدات ظاهرة لقنوات المياه داخل المبنى )4( 
دوائر بنسبة مقدارها 36.4% من إجمالي عينة الدراسة، منها دائرتا الوثائق بالهيئة العامة للمخازن واالحتياطي 

الغذائي، ووزارة الزراعة والثروة السمكية. بينما بلغ عدد الدوائر التي ال يوجد لديها مرور ألنابيب المياه والصرف 
الصحي عبر أماكن الحفظ الوسيط أو فوقها مباشرة )9( دوائر بنسبة مقدارها 81.8%، منها دائرتا الوثائق 

بالكلية التقنية العليا، ووزارة السياحة. في حين بلغ عدد الدوائر التي ال توجد لديها توصيالت كهربائية عارية 
أو مجمع كهربائي داخل أماكن الحفظ الوسيط )10( دوائر بنسبة مقدارها 90.9%، منها دائرتا الوثائق بهيئة 

حماية المستهلك، ووزارة البيئة والشؤون المناخية.
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- اإلنذار بالحريق: كشفت النتائج عن تحقيق )77.3%( من متطلبات المبادئ التوجيهية في هذا المجال، 
كما هو موضح في جدول 11.

جدول 11: نظم وتجهيزات اإلنذار بالحريق في دوائر الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%التكرار%التكرار

يتوفر نظام إنذار آلي فّعال يتضمن عددًا كافيًا من 1
0%1000%11كواشف )الحرارة والدخان(.

0%1000%11يتوفر نظام إنذار يدوي )لالحتياط(.2

يوجد ربط مع الجهات المعنية بالحماية )الشرطة/3
45.5%54.55%6الدفاع المدني(.

4
يوجد عزل ألماكن الحفظ الوسيط عن غيرها من 

األقسام، وذلك بوضع جدران وأبواب مقاومة للحريق 
وانتشاره.

7%63.64%36.4

قاعات الحفظ الوسيط مخصصة لحفظ الوثائق فقط، 5
54.5%45.56%5وال يتم تخزين أي عتاد آخر.

6

تتوفر مفاتيح )فتح/غلق( مستقلة للتيار الكهربائي 
بأماكن حفظ الوثائق الوسيطة عن بقية األقسام، 

حتى يتسنى التحكم في تشغيل اإلنارة عند 
الدخول ألماكن الحفظ فقط.

11%1000%0

5115المجموع

22.7%77.3%النسبة المئوية

يشير جدول 11 إلى أن جميع الدوائر المشمولة بالدراسة لديها نظام إنذار يدوي ونظام إنذار آلي فّعال 
يتضمن عددًا كافيًا من كواشف الحرارة والدخان، باإلضافة إلى مفاتيح )فتح/غلق( للتيار الكهربائي بأماكن 

الحفظ الوسيط مستقلة عن بقية األقسام. بينما بلغ عدد الدوائر التي لديها ربط مع الجهات المعنية بالحماية 
كالشرطة والدفاع المدني )6( دوائر بنسبة مقدارها 54.5% من إجمالي عينة الدراسة، منها دائرتا الوثائق 

بالمجلس العماني لالختصاصات الطبية، وهيئة تنظيم االتصاالت. في حين بلغ عدد الدوائر التي ال تقوم بتخزين 
أي عتاد آخر في األماكن المخصصة للحفظ الوسيط )5( دوائر بنسبة مقدارها 45.5%؛ منها دائرتا الوثائق بوزارة 

الزراعة والثروة السمكية، ووزارة السياحة.
- إطفاء الحريق: يتضمن هذا الجزء النتائج المرتبطة بمدى توافر نظم وتجهيزات إطفاء الحريق بدوائر الوثائق 
المشمولة بالدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى تحقق )81.8%( من متطلبات المبادئ التوجيهية في هذا المجال، 

كما هو موضح بجدول 12.
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جدول 12: نظم وتجهيزات إطفاء الحريق في دوائر الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%التكرار%التكرار

45.5%54.55%6يتوفر نظام آلي إلطفاء الحريق بالغاز.1

18.2%81.82%9يتوفر نظام آلي إلطفاء الحريق بالماء.2

0%1000%11تتوفر مطافئ يدوية )محمولة باليد(.3

9.1%90.91%10تتوفر بكرات خرطوم الماء.4

9.1%90.91%10يتوفر نظام األنابيب الجافة.5

45.5%54.55%6تتوفر أنظمة لشفط الدخان.6

18.2%81.82%9ال توجد مبان مجاورة لمبنى دائرة الوثائق.7

0%1000%11تتم مراقبة أي أعمال إنشائية بالمبنى.8

7216المجموع

%18.2%81.8النسبة المئوية

يشير جدول 12 إلى توافر المطافئ اليدوية لدى جميع الدوائر. وبالمثل، تتم مراقبة أي أعمال إنشائية 
بالمبنى في جميع الدوائر أيضًا. في حين بلغ عدد الدوائر التي يتوفر لديها نظام آلي إلطفاء الحريق بالغاز )6( 

دوائر بنسبة مقدارها 54.5% من إجمالي عينة الدراسة؛ منها دائرتا الوثائق بالمجلس العماني لالختصاصات 
الطبية، ووزارة الشؤون القانونية. وعلى نفس المنوال، بلغ عدد الدوائر التي تتوفر لديها أنظمة لشفط الدخان 

)6( دوائر بنسبة مقدارها 54.5%، منها دائرتا الوثائق بهيئة تنظيم االتصاالت، ووزارة التعليم العالي. كما وجدت 
الدراسة أن عدد الدوائر التي توجد مبان مجاورة لمبانيها دائرتين فقط بنسبة مقدارها 18.2%، وهما دائرتا 

الوثائق بالكلية التقنية العليا، ووزارة الزراعة والثروة السمكية.
- األمن: توصلت الدراسة إلى أن نسبة توافق هذه اإلجراءات مع المبادئ التوجيهية في هذا المجال بلغت 

)65.7%(، كما هو موضح بجدول 13.

جدول 13: اإلجراءات األمنية المتبعة بدوائر الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%التكرار%التكرار

63.6%36.47%4تتوفر أجهزة إنذار ضد الدخول غير المصرح به.1

تم التعاقد مع مؤسسات مختصة للحراسة على مدار 2
0%1000%11الساعة.

يشمل تطبيق اإلجراءات األمنية جميع مرتادي المبنى بما 3
9.1%90.91%10فيهم الموظفون.

تتوفر تصاريح دخول بمستويات مختلفة تبعًا ألهمية 4
9.1%90.91%10القسم أو الموقع المراد دخوله بالمبنى.

تتوفر حواجز أمنية أمام مداخل أماكن الحفظ الوسيط، 5
90.9%9.110%1لمنع أي اتصال لهذه األرصدة بمواد ضارة أو حريق.

18.2%81.82%9تتوفر كاميرات مراقبة بالفيديو.6
54.5%45.56%5يتوفر نظام إنذار ضد خلع األبواب والنوافذ.7

يتوفر نظام إلكتروني للتحقق من الهوية )البصمة 8
9.1%90.91%10اإللكترونية / البطاقة اإللكترونية / نظام الرقم السري(.

توجد إجراءات خاصة في حالة حدوث اضطرابات أمنية )نزاع 9
54.5%45.56%5مسلح، مظاهرات ..إلخ(.

6534المجموع
34.3%65.7%النسبة المئوية
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يشير جدول 13 إلى أن عدد الدوائر التي لديها أجهزة إنذار ضد الدخول غير المصرح به بلغ )4( دوائر بنسبة 
مقدارها 36.4% من إجمالي عينة الدراسة، منها دائرتا الوثائق بوزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة الزراعة 

والثروة السمكية. كما وجدت الدراسة أن جميع المؤسسات المشرفة على الدوائر المشمولة بالدراسة وقعت 
عقدًا مع مؤسسات مختصة لحراسة المباني على مدار الساعة. فيما بلغ عدد الدوائر التي لديها تصاريح دخول 

بمستويات مختلفة تبعًا ألهمية القسم أو الموقع المراد دخوله بالمبنى )10( دوائر بنسبة مقدارها %90.9، 
منها دائرتا الوثائق بوزارة الشؤون القانونية، ووزارة النقل.

- نظم وتجهيزات الحفظ: يتناول هذا الجزء مدى توافر نظم وتجهيزات الحفظ في دوائر الوثائق المشمولة 
بالدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى تحقق )68.2%( من متطلبات المبادئ التوجيهية في هذا المجال، كما هو 

موضح بجدول 14.

جدول 14: نظم وتجهيزات الحفظ بدوائر الوثائق

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%التكرار%التكرار
0%1000%11تتوفر حافظات أرشيفية.1

يرتفع مستوى الحفظ بأماكن الحفظ الوسيط عن 2
0%1000%11مستوى األرض )150مم على األقل( لتجنب وصول الماء.

27.3%72.73%8الخزائن المستخدمة لحفظ المقتنيات مقاومة للحريق.3

100%011%0تتوفر أغطية خاصة لحماية الرفوف من تساقط المياه.4

3014المجموع

31.8%68.2%النسبة المئوية

يوضح جدول 14 أن جميع الدوائر تستخدم حافظات أرشيفية لحفظ الوثائق، باإلضافة إلى أن مستوى الحفظ 
بأماكن الحفظ الوسيط يرتفع عن مستوى األرض بمقدار 150مم فأعلى في جميع هذه الدوائر أيضًا. بينما بلغ 

عدد الدوائر التي تستخدم خزائن غير مقاومة للحريق لحفظ مقتنياتها األرشيفية )3( دوائر بنسبة مقدارها 
27.3% من إجمالي عينة الدراسة، وهي دوائر الوثائق في الكلية التقنية العليا، وهيئة حماية المستهلك، ووزارة 

التعليم العالي. فيما لم تتوفر أغطية لحماية الرفوف من تساقط المياه في جميع دوائر عينة الدراسة.
- إجراءات خاصة بالوسائط األرشيفية البديلة: وجدت الدراسة أن نسبة توافق هذه اإلجراءات مع 

المبادئ التوجيهية في هذا المجال بلغت )63.6%(، كما هو موضح بجدول 15.

جدول 15: إجراءات خاصة بالوسائط األرشيفية البديلة

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%العدد%العدد

تتوفر أدوات البحث )كالفهارس وقوائم الجرد ..إلخ( 1
9.1%90.91%10موزعة بأماكن مختلفة.

يتم رقمنة جميع الوثائق المعرضة للخطر أو 2
63.6%36.47%4الموجودة في حالة ضعف، أو التي لها قيمة.

148المجموع

36.4%63.6%النسبة المئوية

يشير جدول 15 إلى أن عدد الدوائر التي لديها أدوات بحث - كالفهارس وقوائم الجرد ..إلخ- موزعة بأماكن 
مختلفة بلغ )10( دوائر بنسبة مقدارها 90.9% من إجمالي عينة الدراسة، منها دائرتا الوثائق بهيئة حماية 
المستهلك، ووزارة السياحة. أما بالنسبة للوثائق المعرضة للخطر أو الموجودة في حالة ضعف أو التي لها 

قيمة، فقد بلغ عدد الدوائر التي تقوم برقمنة هذه الوثائق )4( دوائر بنسبة مقدارها 36.4%، منها دائرتا الوثائق 
بالكلية التقنية العليا، وهيئة تنظيم االتصاالت.

- االضطرابات األمنية: فيما يتعلق باإلجراءات المتبعة لمواجهة خطر االضطرابات األمنية في دوائر الوثائق 
المشمولة بالدراسة، وجدت الدراسة أن نسبة توافق هذه اإلجراءات مع المبادئ التوجيهية في هذا المجال بلغت 

)45.5%(، كما هو موضح بجدول 16.
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جدول 16: إجراءات مواجهة خطر االضطرابات األمنية

العبارةم

عدد المؤسسات: )11(

النعم

%العدد%العدد

1
تتوفر قائمة باألولويات )الوثائق القّيمة والثمينة والنادرة، 

أو المعرضة للخطر، أو الموجودة في حالة ضعف( طبقًا 
لتوجيهات اليونسكو.

3%27.38%72.7

توجد خطة لنقل األرصدة األرشيفية ألماكن تتوفر بها 2
90.9%9.110%1االشتراطات األمنية والبيئية.

يوجد تنسيق مع الجهات األمنية والعسكرية )الشرطة 3
0%1000%11والجيش( لطلب الحماية.

1518المجموع

54.5%45.5%النسبة المئوية

يعرض جدول 16 أن عدد الدوائر التي لديها قائمة باألولويات )الوثائق القّيمة والثمينة والنادرة، أو المعرضة 
للخطر، أو الموجودة في حالة ضعف( طبقًا لتوجيهات اليونسكو في هذا الصدد بلغ )3( دوائر فقط بنسبة 
مقدارها 27.3% من إجمالي عينة الدراسة، وهي دوائر الوثائق بالهيئة العامة للمخازن واالحتياطي الغذائي، 

وهيئة تنظيم االتصاالت، ووزارة التعليم العالي. بينما بلغ عدد الدوائر التي لديها خطة لنقل األرصدة األرشيفية 
ألماكن تتوفر بها االشتراطات األمنية والبيئية دائرة واحدة فقط بنسبة مقدارها 9.1%، وهي دائرة الوثائق 

بالمجلس العماني لالختصاصات الطبية. ويوجد لدى جميع الدوائر تنسيق - عبر المؤسسة األم- مع الجهات 
األمنية والعسكرية لطلب الحماية أثناء االضطرابات األمنية.

ويمكن إيجاز النتائج المتعلقة بهذا المحور في جدول 17، والذي يعرض مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث 
في دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة مع المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بمواجهة خطر الكوارث.

جدول 17: مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث مع المبادئ التوجيهية بمحور مواجهة خطر الكوارث

متوسط نسبة التوافق لكل مبدأ رئيسالمبادئ التوجيهية الرئيسةم

22.7%تصميم مبنى دائرة الوثائق1

45.5%االضطرابات األمنية2

63.6%إجراءات خاصة بالوسائط األرشيفية البديلة3

65.7%األمن4

68.2%نظم وتجهيزات الحفظ5

77.3%اإلنذار بالحريق6

81.8%أنابيب المياه والصرف الصحي والتوصيالت الكهربائية7

81.8%إطفاء الحريق8

100%موقع مبنى دائرة الوثائق9

67.4%متوسط نسبة التوافق للمحور

2-4 االسترجاع
يغطي هذا المحور تحليل نتائج تطبيق دوائر الوثائق لمبدأ رئيس واحد، وهو: 

- خطة استرجاع الوثائق المتضررة: فيما يتعلق بمدى توفر خطة تتضمن اإلجراءات المتبعة السترجاع 
الوثائق المتضررة بعد انتهاء الكارثة في دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة، كشفت النتائج عن عدم توفر هذه 

الخطة في أي دائرة من دوائر عينة الدراسة.

3- مناقشة نتائج الدراسة

يناقش هذا الجزء النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال البحثي للدراسة: ما مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث 
 ICA_Study11 في دوائر الوثائق بالمؤسسات العمانية مع المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها

الصادرة عن المجلس الدولي لألرشيف، والضوابط التي اعتمدتها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة 
عمان في هذا الصدد؟ إذ ُقسمت النتائج وفق اآلتي: التخطيط إلدارة الكوارث، واالستعداد لمواجهة الكوارث، 

ومواجهة خطر الكوارث، واالسترجاع.
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3-1 التخطيط إلدارة الكوارث
تنبع أهمية التخطيط من كونه يساعد المؤسسات على إدارة الكوارث بالمبادرة وليس بردة الفعل، كما يوفر 

أسلوبًا منظمًا واستغالالً للطاقات والموارد المتاحة بشكل يضمن استمرارية هذه المؤسسات في أداء أدوارها 
أثناء الكارثة وبعدها. ويتطرق هذا القسم لمناقشة النتائج المتعلقة بالتخطيط إلدارة الكوارث بدوائر الوثائق 
المشمولة بالدراسة من حيث خطة إدارة الكوارث، والموارد المالية، وموقع أماكن الحفظ الوسيط. وقد كشفت 

الدراسة عن تحقق ما مقداره 30.3% من متطلبات المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها، وضوابط 
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فيما يتعلق بالمبادئ الرئيسة لهذا المحور.

أظهرت النتائج أن غالبية دوائر عينة الدراسة ال تمتلك خطة خاصة بها إلدارة الكوارث وال قائمة بالمصادر 
المحتملة باألخطار فيها، إذ توفرت هاتان الوثيقتان في دائرة واحدة فقط، في حين تعتمد بقية الدوائر 

على الخطة العامة إلدارة الكوارث في المؤسسة األم ككل، والتي تركز -حسب إفادة اثنين من مديري دوائر 
الوثائق- على حماية األشخاص، وال ُتعنى بمتطلبات إدارة الكوارث بدوائر الوثائق. وتأتي هذه النتيجة متفقة مع 

 Superio et al.2015( و( Moustafaو )2011( Kostagiolas et al.و )2009( Kaurو )ما توصل إليه شحاتة )2005
)a2019( و.Superio et al )2019b( حول عدم توفر خطط إلدارة الكوارث في أغلب مؤسسات األرشيف والمكتبات 

والمؤسسات الحكومية المشمولة بدراساتهم، وهو ما ُيعد مؤشرًا على وجود فجوة في األداء التخطيطي 
ال يقوم على أسس علمية في إدارة األزمات. وفي نفس السياق، جاءت هذه النتيجة متفقة مع ما توصل إليه 

.Kostagiolas et al )2011( و.Nyanga et al )2018( من حيث اعتماد مؤسسات األرشيف والمكتبات في كل من 
اليونان وناميبيا على الخطة العامة للمؤسسة المشرفة على إدارة الكوارث، والتي تفتقر إلى بعض العناصر 
المهمة كاالستعانة بخبراء مختصين في مجالّي إدارة الكوارث وإدارة الوثائق إلعداد الخطة وتحديد المخاطر 

المحتملة. ويمكن النظر إلى أن عدم إدراك اإلدارة العليا بخصوصية دوائر الوثائق على أنه السبب الرئيس في 
عدم تضمين متطلبات إدارة الكوارث فيها بالخطط العامة إلدارة الكوارث للمؤسسات.

أما بخصوص مدى توفر موارد مالية وما يرتبط بها من صالحيات لتغطية نفقات إدارة الكوارث، توصلت 
الدراسة إلى توفرها في 21.2% فقط من عينة الدراسة، إذ غطت هذه الموارد 55.3% من متطلبات المبادئ 

التوجيهية إلدارة الكوارث ومراقبتها في هذا الجانب. وفي نفس السياق، كشفت الدراسة عن قيام ثالث دوائر 
فقط بتأمين مقتنياتها بعقد تأمين. وتأتي هذه النتائج متفقة مع دراسات شحاتة، 2005؛ عبدالرحمن، 2007؛ 

 ،Moustafa 2014؛ ،Kuzucuoglu 2013؛ ،Moustafa 2011؛ ،Kostagiolas et al. 2010؛،McCann 2009؛ ،Kaur
2015؛ .Nyanga et al، 2018؛ .a2019 ،Superio et al من حيث ضعف المخصصات المالية المرصودة إلدارة 
الكوارث في مؤسسات األرشيف والمكتبات والمتاحف والمؤسسات الحكومية، باإلضافة إلى عدم تأمين 

مقتنيات هذه المؤسسات بعقد تأمين. ويمكن اعتبار أن هذه النتيجة متوقعة في ظل ما تمر به الدولة من 
أزمات اقتصادية ساهمت في خفض الموازنات المالية للمؤسسات ككل من جهة، وارتفاع تكلفة التأمين من 

جهة أخرى.
بالنسبة لموقع مبنى أماكن الحفظ الوسيط، كشفت الدراسة عن أن غالبية دوائر العينة )81.8%( تقع 
أماكن الحفظ الوسيط لديها بعيدًا عن أقرب نقطة لمجرى واد أو خط ساحلي حسب إفادة مسؤولي هذه 

الدوائر. وباالعتماد على أداة قياس المسافة بموقع خرائط جوجل، توصلت الدراسة إلى أن المسافة بين أماكن 
الحفظ الوسيط لهذه الدوائر تقع في نطاق )510 - 3500 متر( من أقرب نقطة لمجرى وادي أو خط ساحلي، فيما 

تقع أماكن الحفظ الوسيط للدائرتين المتبقيتين في نطاق )260 - 310 متر( من أقرب نقطة لمجرى وادي أو 
خط ساحلي، إذ تم معالجة ذلك بتخصيص أماكن الحفظ في األدوار العليا من مبنى المؤسستين. وهذا يعطي 

مؤشرًا على إدراك المؤسسات المشرفة على دوائر عينة الدراسة بأهمية اختيار مواقع تكون في منأى عن أي 
تأثير لتيارات مائية قوية قد ُتشكل خطرًا على مرافق المؤسسة بما فيها دائرة الوثائق. وتختلف هذه النتيجة 

مع دراسة .b2019( Superio et al( التي كشفت عن عدم إدراك بعض الجهات المشرفة على المكتبات الجامعية 
بجزيرة Panay الفلبينية لخطورة اختيار مواقع قريبة من األنهار أو السواحل، إذ ساد اعتقاد بأن هذه المكتبات 

ليست عرضة ألخطار الفيضانات، في حين تعرضت المكتبات التي تقع في نطاق )100متر فما دون( من أقرب 
نقطة لنهر أو خط ساحلي ألضرار كبيرة بفعل الفيضانات الناتجة عن إعصار Haiyan في عام 2013م.

3-2 االستعداد لمواجهة الكوارث
قد تتسبب الكارثة التي قد تتعرض لها المؤسسة - أيًا كان نوعها- بخسائر بشرية ومادية ومالية كبيرة، 

خاصة إذا ما تطلب تجاوز آثار تلك الكارثة والتعافي منها زمنًا طوياًل. إال أن االستعداد للكوارث قد يساهم 
إلى حد كبير في التقليل من آثار الكوارث والخسائر التي تنتج عنها. ويناقش هذا الجزء النتائج المتعلقة 

بالتأهب لمواجهة الكوارث بدوائر الوثائق المشمولة بالدراسة من حيث خرائط البنايات واإلنشاءات، وتجهيزات 
ومستلزمات الطوارئ، وفرق التدخل ضد الكوارث، وإجراءات إنقاذ األرشيف المتضرر. وقد توصلت الدراسة إلى 

أن دوائر الوثائق حققت ما مقداره 39.8% من متطلبات المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها، 
وضوابط هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فيما يتعلق بالمبادئ الرئيسة في هذا المحور.

بالنسبة لخرائط البنايات واإلنشاءات والتجهيزات التقنية، فبالرغم من توفرها لدى جميع المؤسسات 
المشرفة على الدوائر المشمولة بالدراسة، إال أن النتائج كشفت أن 90.9% من إجمالي العينة لم تتوفر لديها 

خرائط بتحديد أماكن يمكن استعمالها كمناطق للحفظ المؤقت أثناء عمليات اإلنقاذ. كذلك، بالرغم من توافق 
ما مقداره 81.8% من اإلجراءات المتعلقة بتجهيزات ومستلزمات الطوارئ مع المبادئ التوجيهية، إال أن دوائر 

الوثائق لم تتمكن من توفير سوى 37.3% من التجهيزات الموصى بها في المبادئ التوجيهية. وهذه النتيجة 
طبيعية في ظل اعتماد دوائر عينة الدراسة شبه الكامل على قرارات الجهة المشرفة؛ األمر الذي نتج عنه إهمال 
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لمتطلبات إدارة الكوارث بهذه الدوائر. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصل إليه .Kostagiolas et al )2011( بأنه 
يمكن أن يتم إهمال احتياجات المكتبات الجامعية باليونان المشمولة في دراستهم نتيجة للضغوط السياسية 

والداخلية للمؤسسة األم.
فيما يتعلق بالخبراء وفرق التدخل ضد الكوارث وما يرتبط بها من إجراءات، كشفت النتائج عن عدم تحقق 
 Nyanga 63.6% من متطلبات المبادئ التوجيهية في هذا الصدد. وُتعد هذه النتيجة متفقة مع ما توصل إليه

.et al )2018( من حيث عدم توفر قائمة بأعضاء فريق إلدارة الكوارث في مؤسسة األرشيف الوطني والمكتبة 
الوطنية بناميبيا المشمولة بدراساتهم. أما بخصوص الدوائر التي لديها فرق للتدخل ضد الكوارث، فقد 

أظهرت الدراسة عن توافق 66.7% فقط من إجراءات عمل هذه الفرق مع المبادئ التوجيهية. ويمكن النظر إلى 
ان عدم توفر فرق إلدارة الكوارث، وعدم وجود قائمة لتوزيع األدوار وتحديد المسؤوليات ُيعد مؤشرًا على وجود 
قصور في إدارة الكوارث بالمؤسسات، إذ يلجأ الموظف في ظل هذا القصور إلى المعالجة الفردية والعشوائية 

التي تفتقر إلى األسلوب العلمي والمنظم إلدارة الكوارث.
وبخصوص إنقاذ األرشيف المتضرر، تشير نتائج الدراسة إلى أن أغلب دوائر عينة الدراسة ليس لديها قائمة 
بالتوجيهات إلنقاذ األرشيف المتضرر، إذ وجدت هذه القائمة في دائرة واحدة فقط. وفي هذا الصدد أشار محمد 
)2000( وشحاتة )2005( وMoustafa )2013( وOnyeneke )2017( إلى أن بعض مؤسسات األرشيف والمكتبات 

المشمولة بدراساتهم ال تتوفر لديها خطط واضحة للتعافي من الكوارث، إذ إنها ال تعير االهتمام الكافي 
للمراحل السابقة للكوارث أو الالحقة لها، وبالتالي تلجأ في األزمات الطارئة إلى أسلوب التخطيط التلقائي أو 

الوقتي. 

3-3 مواجهة خطر الكوارث
يغطي هذا الجزء مناقشة النتائج المتعلقة بالتدخل لمواجهة الكوارث في دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة 

من حيث تصميم مبنى دائرة الوثائق، واإلجراءات األمنية المرتبطة بموقع المبنى، وأنظمة وأدوات مكافحة 
الحرائق، وإجراءات مراقبة األعمال اإلنشائية بالمبنى. وإجماالً، توصلت الدراسة إلى أن دوائر الوثائق حققت ما 

مقداره 67.4% من متطلبات المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها فيما يتعلق بالمبادئ الرئيسة 
لهذا المحور.

بالنسبة لتصميم مبنى الدوائر، توصلت الدراسة إلى أن جميع الدوائر المشمولة بالدراسة تتشارك مع دوائر 
وأقسام أخرى في مبنى المؤسسة المشرفة عليها. ويمكن تفسير ذلك بأن سياسة الترشيد العام للنفقات 
المتبعة في ظل األزمة االقتصادية لها دور رئيس في عدم وضع مبان مستقلة لدوائر الوثائق. كما ُيتوقع من 

الدوائر واألقسام المتشاركة في مبنى واحد أن يكون فيما بينها تعاون وتنسيق في مجال إدارة الكوارث، إال أن 
نسبة التعاون والتنسيق فيما بين دوائر الوثائق وبقية الدوائر المشاركة لها بالمبنى لم تتعد 36.4%، وهي 

نتيجة طبيعية لعدم وجود خطط إلدارة الكوارث. ومن جهة أخرى، توصلت الدراسة إلى أن طاقة الحمولة األرضية 
لجميع الدوائر التي تقع أماكن حفظها الوسيط في األدوار العليا بلغت 1000كغم/م2 فأعلى - حسب إفادة 

مسؤولي هذه الدوائر- وهذه النتيجة جاءت متوافقة مع ضوابط هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. 
وفيما يتعلق باإلجراءات األمنية المرتبطة بموقع المبنى، كشفت الدراسة عن توافق تام لهذه اإلجراءات 
مع المبادئ التوجيهية في هذا الجانب. أما فيما يتعلق باإلجراءات المرتبطة بأنابيب المياه والصرف الصحي 

والتوصيالت الكهربائية، فبالرغم من تحقق 81.8% من إجمالي المبادئ التوجيهية في هذا الجانب، إال أن وجود 
تمديدات غير ظاهرة لقنوات المياه داخل بعض مباني دوائر الوثائق شّكل أبرز أوجه القصور في هذا الجانب، 

إذ يصعب التنبؤ بالمسار الذي يسلكه تسريب المياه في الجدران. لذلك، ُيعد هذا النوع من التمديدات أحد 
المصادر المحتملة للمخاطر. وتكشف هذه النتيجة عن عدم إدراك المعنيين بدوائر الوثائق والمؤسسات 

المشرفة عليها بخطورة وجود مثل هذه التمديدات. كما توصلت الدراسة إلى أن اإلجراءات المرتبطة باإلنذار 
بالحريق جاءت متوافقة مع المبادئ التوجيهية بنسبة بلغت 77.3%، حيث شّكل تخزين عتاد آخر كأجهزة 

الحاسوب المحمول في القاعات المخصصة للحفظ الوسيط أحد الممارسات الخاطئة في إدارة الوثائق، إذ ُتعد 
مكونات هذه األجهزة أحد المصادر المسببة للحرائق. وتأتي هذه النتيجة لتكشف عن وجه آخر لعدم إدراك 
المعنيين بدوائر الوثائق بخطورة مثل هذه الممارسات على سالمة الوثائق. أما بالنسبة لإلجراءات المرتبطة 

بإطفاء الحريق، فقد جاءت متوافقة مع المبادئ التوجيهية بنسبة مقدارها 81.8%، إذ كان عدم توفير بعض 
 -)FM 200( األنظمة اآللية لمكافحة الحرائق - كأنظمة شفط الدخان، والنظم اآللية إلطفاء الحريق بالغاز كنظام

أبرز أوجه القصور في هذا الجانب. وبرغم إدراك العاملين بتلك الدوائر بأهمية وجود مثل هذه األنظمة، إال أن 
األزمة االقتصادية باإلضافة إلى قلة وعي اإلدارة العليا ساهم في اإلغفال بضرورة توفير مثل هذه األنظمة. وفي 

سياق آخر، فبالرغم من تحقق 65.7% من المبادئ التوجيهية فيما يتعلق باإلجراءات األمنية المتبعة بدوائر 
الوثائق، إال أن الحواجز األمنية أمام مداخل أماكن الحفظ الوسيط كانت من بين أبرز ما افتقرت إليه أغلب دوائر 

العينة في هذا الجانب. وباإلجمال، فإن النتائج المرتبطة باإلجراءات آنفة الذكر أتت متوافقة مع ما توصل إليه 
.b2019( Superio et al( حول أن الشعور السائد لدى موظفي المكتبات الجامعية بجزيرة Panay الفلبينية 

يتمثل في عدم وجود أي خطر يهدد المكتبات، مما ساهم في قلة الوعي بأهمية وجود مثل هذه اإلجراءات، 
وهو ما أكده مساعد المدير بإحدى دوائر الوثائق )A1( بأن »مثل هذا الشعور حاضر بقوة لدى اإلدارة العليا 

بالمؤسسة المشرفة على دائرته«.
وبخصوص نظم وتجهيزات الحفظ بدوائر عينة الدراسة، فقد كشفت الدراسة عن توافق بلغ 68.2% مع 
المبادئ التوجيهية، إذ مّثل غياب أغطية خاصة لحماية الرفوف من تساقط المياه أبرز مالمح القصور في هذا 

الجانب في جميع دوائر العينة. 
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وبالنسبة لإلجراءات الخاصة بالوسائط األرشيفية البديلة، أظهرت النتائج عن تحقيق ما نسبته %63.6 
من المبادئ التوجيهية في هذا الجانب. وقد شّكلت رقمنة الوثائق القّيمة أو المعرضة للخطر الغائب األبرز 
من هذه اإلجراءات في بعض الدوائر. ويمكن اعتبار عدم توفر الصالحية الالزمة للدوائر في امتالك أنظمتها 

الخاصة المتسبب األهم في وجود مثل هذه المعضالت، وهو ما أكده Muir وShenton )2002( حول عدم قدرة 
مؤسسات األرشيف والمكتبات بالمملكة المتحدة من امتالك أنظمتها الخاصة، نظرًا العتمادها الكبير على 

المؤسسة األم في تلبية احتياجاتها.
وفيما يتعلق باإلجراءات المتبعة في دوائر عينة الدراسة للتعامل مع االضطرابات األمنية، فقد كشفت 

الدراسة عن وجود توافق بلغ 45.5% فقط لهذه اإلجراءات مع المبادئ التوجيهية في هذا الصدد. وهذه النتيجة 
طبيعية في ظل تبني جميع دوائر العينة إلجراء واحد فقط من هذه اإلجراءات، والمتمثل في التنسيق مع 

الجهـات األمنية والعسكـرية، فيما ُأهملت بقية اإلجـراءات - كتوفير خطة لنقل األرصدة ألماكن آمنة، واعتماد 
قائمة باألولويات )الوثائق القّيمة، والنادرة ..إلخ(- من قبل معظم دوائر العينة. وتأتي هذه النتيجة متفقة مع 

ما توصل إليه Abareh )2014( و.Superio et al )a2019( حول اعتماد المكتبات الجامعية بشمال شرق نيجيريا 
والمكتبات الجامعية بجزيرة Panay الفلبينية في معظم األحيان على الشرطة في مكافحة الكوارث المرتبطة 

باالضطرابات األمنية، مما أدى إلى إهمال اإلجراءات الوقائية من قبلهم.

3-4 االسترجاع
تعتبر عملية االسترجاع من العمليات المهمة في إدارة الكوارث في المؤسسات، إذ تنطوي على إجراءات 

تعمل على معالجة األضرار الناتجة عن الكوارث، واسترداد ما تضرر من مقتنيات، بحيث تكفل استمرار مهام 
المؤسسات بعد وقوع الكارثة. وقد كشفت الدراسة عن افتقار جميع دوائر عينة الدراسة لخطة تنظم العمل 

في هذا الجانب. وبناًء عليه، لم تحقق دوائر الوثائق متطلبات المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها 
فيما يتعلق بمحور االسترجاع. وهذه النتيجة ُتعد مؤشرًا على قصور بارز في إجراءات إدارة الكوارث بمختلف 

مراحلها في دوائر العينة، والذي غالبًا ما يرتبط بعدم توفر الوعي بالمستوى المطلوب لدى اإلدارة العليا 
 Moustafa2011( و( Kostagiolas et al.و )2009( Kaur للمؤسسة. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه كل من

)2015( و.Superio et al )2019a( و.Superio et al )2019b( حول عدم توفر خطط متكاملة إلدارة الكوارث أو 
توفرها أصاًل في معظم مؤسسات األرشيف والمكتبات والمؤسسات الحكومية المشمولة بدراساتهم.

4- خالصة نتائج الدراسة

 كشفت نتائج الدراسة عن ممارسات تتعارض مع المبادئ التوجيهية للوقاية من الكوارث ومراقبتها
ICA_Study11 وضوابط هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان. ومن أهم النتائج:

بلغ معدل توافق ممارسات إدارة الكوارث في دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة مع المبادئ التوجيهية   •
للوقاية من الكوارث ومراقبتها )34.4%(؛ إذ جاءت أعلى نسبة توافق للمبادئ التوجيهية المرتبطة بمحور 

مواجهة خطر الكوارث بنسبة بلغت )67.4%(، تليها المبادئ التوجيهية المرتبطة باالستعداد لمواجهة 
الكوارث بنسبة )40%(، ثم المبادئ التوجيهية المرتبطة بالتخطيط إلدارة الكوارث بواقع )30.3%(، وأخيرًا 

المبادئ التوجيهية المرتبطة باالسترجاع بنسبة )صفر%(.

شكل 1. مدى توافق ممارسات إدارة الكوارث في دوائر الوثائق المشمولة بالدراسة مع المبادئ التوجيهية 
للوقاية من الكوارث ومراقبتها

ال تتوافر خطة إلدارة الكوارث وقائمة للمصادر المحتملة لألخطار وخطة السترجاع الوثائق المتضررة في أغلب   •
دوائر الوثائق.

عدم تخصيص بنود مالية لتغطية نفقات إدارة الكوارث بهذه الدوائر.  •
بالرغم من عدم توفر مبان مستقلة لجميع دوائر الوثائق، إال أن أغلبها افتقر إلى تحديد أماكن يمكن   •

استعمالها كمناطق بديلة للحفظ المؤقت أثناء الكوارث بالجهات المشرفة عليها.
افتقرت بعض الدوائر للعديد من نظم وتجهيزات الوقاية من الكوارث ومكافحتها كنظم إطفاء الحرائق   •
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بالغاز، وأنظمة شفط الدخان، ومضخات المياه اليدوية والغاطسة، والحواجز األمنية أمام مداخل أماكن 
الحفظ الوسيط.

5- التوصيات

قيام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بإصدار دليل توجيهي عام إلدارة الكوارث بدوائر الوثائق.  •
قيام كل مؤسسة بوضع خطة متكاملة إلدارة الكوارث تراعي فيها خصوصية ومتطلبات دائرة الوثائق   •

لديها، مع ضرورة إشراك الكوادر المؤهلة من هذه الدوائر في وضع التصورات لهذه الخطة.
تخصيص بنود مالية ضمن الموازنة العامة للمؤسسة األم لتغطية نفقات إدارة الكوارث بدوائر الوثائق.  •
تحديد أماكن بمباني المؤسسة األم يمكن استعمالها كمناطق للحفظ المؤقت أثناء عمليات اإلنقاذ.  •

توفير ما افتقرت إليه بعض الدوائر من نظم وتجهيزات للوقاية من الكوارث ومكافحتها، كالنظم اآللية   •
إلطفاء الحرائق بالغاز، وأنظمة شفط الدخان، والحواجز األمنية أمام مداخل أماكن الحفظ الوسيط.

مراعاة الموازنة بين أعداد موظفي دوائر الوثائق من حيث النوع، ليتسنى توفير العدد الكافي من الكوادر   •
القادرة على التعامل مع األوضاع االستثنائية والحرجة أثناء الكوارث كنقل الوثائق من أماكن الحفظ بسرعة 
أثناء وقوع الكوارث، والتي قد تتطلب جهدًا بدنيًا وعماًل متصاًل لساعات طويلة، ولربما ألوقات متأخرة أثناء 

عمليات إنقاذ الوثائق.
توفير الدعم والحوافز لموظفي دوائر الوثائق للحد من هجرتها، وخاصة المؤهلة منها.  •

توفير هامش من استقاللية السلطة لدوائر الوثائق، بحيث تتمكن من تلبية احتياجاتها الخاصة فيما   •
يتعلق بمتطلبات إدارة الكوارث.

إقناع اإلدارة العليا بضرورة توفير الدعم الالزم لدوائر الوثائق، وذلك من خالل الوعي بأن تكلفة معالجة األضرار   •
المرتبطة بالكوارث )كالحرائق( أعلى من تكلفة توفير نظم وتجهيزات إلدارة الكوارث.

قيام هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بإعداد دراسة ُتعنى بالتحديات التي تواجه تبني إدارة الكوارث   •
بدوائر الوثائق في ظل المبادئ التوجيهية إلدارة الكوارث.
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