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مسرد المصطلحات الخاصة باستمرارية األعمال*
التفعيل:
اإلنذار:

موقع/مكان بديل:
التحقق من الهوية:
الترخيص:
خطة استمرارية
األعمال:
التخطيط الستمرارية
األعمال:
مالك خطة استمرارية
األعمال:
تحليل اآلثار على
األعمال:
قائمة جهات االتصال:
عناصر التحكم:
األزمة:

تطويـر القـدرات وتنفيـذ اإلجـراءات واألنشـطة والخطـط المتعلقـة باسـتمرارية
األعمـال اسـتجابةً إلعلان حـاالت الطـوارئ أو الكـوارث؛ تنفيذ خطـة التعافي
 -1اإلخطار باحتمال وقوع كارثة (التأهب للتفعيل المحتمل لخطة استمرارية
األعمال)؛
 -2اإلخطـار بـأن انقطـاع الخدمـات قـد يحدث نتيجة ألحـداث مخطط لها (مثل
تطويـر النظـام) أو ألحـداث متوقعـة (مثـل اإلنـذار بإعصـار) ،بحيث تبدأ
عمليـات االسـتعداد أو الترحيـل قبل وقـوع الحادث.
موقـع آخـر غيـر المرفـق المعتاد الذي تجري فيـه معالجة البيانـات و/أو يجري
فيـه تسـيير األعمـال الحيويـة فـي حالـة منـع الدخـول إلـى المرفق األساسـي أو
فـي حالة تعـرض المرفـق للضرر
التثبت من هوية شخص ما أو نظام أو آلة أو أي كيان فريد آخر
عمليـة السـماح بالوصـول إلـى مناطـق محـددة مـن نظـام مـا بنـا ًء علـى دور
المسـتخدم واحتياجاتـه
ً
الخطة التي تستخدمها منظمة أو وحدة أعمال ما استجابة للكوارث أو الضطراب
العمليات؛ وتتضمن مجموعـة محـددة سـلفا ً مـن اإلجــراءات والمــستندات التي
تحدد الموارد واإلجراءات والمهام والبيانات وأولويات المعالجة الالزمة إلدارة
استمرارية األعمال وعمليات االستعادة في حالة وقوع حادث
التخطيط المسبق واالستعدادات لتقليل حجم الخسائر وضمان استئناف وظائف
العمل الحيوية للمنظمة في حالة وقوع حدث غير متوقع أو كارثة أو أي انقطاع
آخر؛ ويشمل وضع االستراتيجيات وتحديد اإلجراءات وتدبير الموارد الالزمة
الستئناف األعمال
الشخص المسؤول عن تحقيق االستمرارية عموما ً لوحدة عمل أو منظمة أو
المسؤول عن المكونات التقنية الخاصة داخل إدارته والذي يعمل كجهة وصل
مع األفرقة األخرى ومع مقدمي الخدمات الخارجيين؛ ويتحقق هذا الشخص من
أن الخطة فعالة وشاملة وكافية لتحقيق أهداف تعافي المنظمة
عمليـة تحديـد األثـر المحتمـل الناجـم عــن أحـداث ال يمكـن التحكـم فيهـا وغير
محـددة علـى سـير أعمـال المنظمـة؛ وتُسـتمد المقاييس مـن تحليل أنـواع اآلثار
علـى وحـدة أعمـال معيَّنـة مـع مـرور الزمن
مسـتند يحـدد الشـخص المسـؤول عـن االتصـال بـاإلدارة والموظفيـن والزبائن
والبائعيـن وجهـات االتصـال الرئيسـية األخرى في حالة الطـوارئ أو الكوارث
أو حالـة انقطـاع حادة
الوسـائل التـي تحافـظ علـى صحـة المعلومـات المهمـة ،وترمـي إلـى تحقيـق
األهـداف التشـغيلية أو الماليـة ،و/أو تبلـغ سياسـات اإلدارة
المـدة الزمنيـة أو الظـروف المسـتمرة التـي تنشـأ عـن حـدث أو حادثـة وتمنـع
سـير العمليـات أو اسـتخدام اإلجـراءات المعتـادة؛ وتتطلـب أن توجـه اإلدارة
اهتمامهـا نحـو منـع حـدوث خسـائر غيـر مقبولة/كارثيـة أو غير مرغـوب فيها

* مصادر المصطلحات الواردة في المسرد:

;(1) quantivate.com/blog/business-continuity-glossary/
;(2) content.acsa.org/i/1220799-sdcoe-pandemic-threat-template-covid-19/4
(3) www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=543-pandinflu-leadershipduring-tool-16&Itemid=1179&lang=en

تقدم السياسات واإلجراءات واإلرشادات الشاملة للتصدي لحدث ينطوي على
خطة إدارة األزمات:
خطر كبير على المنظمة؛ وتُستخدم لتنظيم وتقييم ومراقبة األحداث الهامة التي
تؤثر على سير العمليات العادية ،مع التركيز على إدارة األقسام ومواردها أثناء
حدوث اضطرابات
الفريـق المسـؤول عـن اسـتدامة عمليـات التعافـي أو دعم التعافـي والتحقق منها
فريق إدارة األزمات:
وتنسـيقها فيمـا يخص جميـع وحدات األعمـال والتكنولوجيا
التصنيفات المتَّبعة في تحديد استعادة العمليات (على سبيل المثال ،مهمة حرجة،
درجات األهميّة:
حيوية ،مهمة ،وما إلى ذلك).
 -1أي مـورد ضـروري فـي إجـراء عمليـة مـا (قد يشـمل التطبيقـات والبائعين
االعتمادية:
والمهـارات والمواقـع والعمليـات األخرى ومـا إلى ذلك).؛
 -2العالقة بين الموارد.
حدث أو انقطاع غير متوقع يؤثر على أداء وظائف األعمال الحيوية لمنظمة ما
كارثة:
و/أو على البيئة التكنولوجية.
عمليـة اإلخطـار الرسـمية التـي تحـدث بعـد التيقـن مـن تعـذر اسـتئناف إجـراء
اإلعالن عن الكارثة:
العمليـات العاديـة فـي موقـع العمـل الرئيسـي خلال فتـرة زمنيـة معقولـة
تجميع االستراتيجيات واإلجراءات التكنولوجية التي من شأنها تقليل أثر انقطاع
خطة التعافي بعد
األعمال والجهود المبذولة الستعادة العمليات التجارية واستئنافها استئنافا ً تاما؛ً
الكوارث:
وتركز عموما ً على استئناف خدمات التكنولوجيا وإصالحها
جميع الخدمات والوظائف التي تع ُّد ضرورية قطعا ً أثناء وقوع جائحة .وتهدف
الخدمات األساسية:
إلى الحفاظ على صحة ورفاه المجتمعات
الموظفون األساسيون :الموظفــون الضروريـون للقيام بوظائـف محــددة تعــ ُّد ضروريــة للحفـاظ
علــى اســتمرار العمليات أو اســتئنافها .ويتغيــر تعــيينهم غالبا ً وفقـا ً للظــروف
واالحتياجات التي تفرضها االستجابة للطوارئ
العمليات والهياكل المنفذة من أجل اإلبالغ باألنشطة التنظيمية وإدارتها
اإلدارة الرشيدة:
وترصدها
المرافق المتاحة الجاهزة لتيسير التعافي والموارد المرتبطة بها؛ ويشرف عليها
موقع احتياطي:
عادة ً موظفون على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع
تبعات وآثار المخاطر
األثر:
أي حـدث غيـر مخطـط لـه يحتمـل أن يـؤدي إلـى اضطـراب في سـير األعمال
الحادث:
الحيوية
أسلوب التحكم الرئيسي :عنصـر تحكـم أساسـي ضـروري لسـير العمليـات التشـغيلية؛ وينفـذ عـادة ً أثناء
إجـراء العمليـة التـي ينطبـق عليها
احتمال حدوث خطر
االحتمالية:
طريقة بديلة إلنجاز عملية ما دون اللجوء إلى الموارد ذات الصلة
الحلول اليدوية:
عمليـة مراجعـة داخليـة تجـري سـنويا ً للحفـاظ علـى نوعيـة خطـة اسـتمرارية
منهجية اإلحكام أو
األعمـال؛ وتشـمل ممارسـة وتحريـر ومراجعـة مسـتندات الخطـة والمرفقـات
البرنامج التمريني:
وكـذا قوائـم االتصـال والنمـاذج كـي تظـل الخطـة جاهـزة باسـتمرار للتنفيـذ
إجراءات تخفيف اآلثار :الخطوات أو اإلجراءات أو بنود العمل الالزمة من أجل تقليص احتمالية وقوع
آثار أو اآلثار الناجمة عن خطر محتمل
كل مرض وبائي أو معدي يمكن أن يكون له أثر على الصعيد العالمي
الجائحة:
 -1العناصـر الرئيسـية للوظائـف األساسـية لألعمـال داخـل أفرقـة العمـل أو
العملية:
وحـدات األعمـال؛
 -2مجموعة من المهام يُنجزها مالكو خطة استمرارية األعمال داخل إدارة ما.
األنشطة المنجزة من أجل تمكين استئناف تسيير األعمال في الوقت المناسب
التعافي:

نقطة التعافي:
هدف نقطة التعافي:
مدة التعافي:
هدف مدة التعافي:
الموارد:
المخاطر:
تقييم المخاطر:
عمليات اإلنقاذ
واإلصالح:
متطلبات عملية اإلنقاذ:
التحكم الثانوي:
فجوة الحلول:
فريق اإلدارة
االستراتيجية:
التحكم من الدرجة
الثالثة:
الباعث:
السجالت الحيوية:
التدريبات بعد معاينة
الحدث:

الحد األقصى الفعلي لكمية البيانات التي يمكن فقدانها على إثر تنفيذ الخيارات
االحتياطية وخيارات االسترداد الجارية
مستوى فقدان البيانات الممكن قبوله بعد التعرض لحدث غير مخطط له؛ أقصى
قدر من البيانات يمكنك تحمل خسارته أو إعادة إنشائه
المدة الزمنية الفعلية التي يستغرقها استئناف خدمة أو إعادة استخدام تكنولوجيا
المدة الزمنية المقبولة بعد وقوع حدث غير مخطط له إلى غاية استئناف وظيفة
عمل حيوية؛ الحد األقصى المسموح به من الوقت الذي يمكن أن يتعذر فيه
إتاحة خدمة أو تكنولوجيا ما
شخص أو موقع أو عنصر يقدم خدمة لعملك أو إدارتك
حدث أو إجراء محتمل قد يكون له أثر سلبي على المنظمة
تحديد األولويات المتعلقة باضطرابات األعمال المحتملة بنا ًء على األثر الممكن
وعلى احتمال حدوثها؛ ويشمل تحليالً للتهديدات استنادا ً إلى األثر الممكن وقوعه
على المنظمة وزبائنها واألسواق المالية
عملية استئناف العمل الجاري ،أو تجديد معدَّات الحاسوب ،أو استعادة مرافق
المكاتب أو المعدَّات أو السجالت الحيوية بعد وقوع كارثة
قائمة توثق العناصر األساسية التي ينبغي استردادها في موقع العمل إذا كان
المبنى سليما ً وكان الدخول إليه من جديد مسموحا ً
عنصر تحكم مهم يباشر تنفيذه عادة ً بعد إجراء العملية التي ينطبق عليها (أي
عمليات اإلبالغ أو الرصد المستمر)
الفرق بين كمية الوقت الالزم لوحدة أعمال الستعادة مورد ما والوقت الفعلي
الذي تستغرقه لالستعادة (هدف مدة التعافي مقابل مدة التعافي وهدف نقطة
التعافي مقابل نقطة التعافي)
يقدم التوجيه االستراتيجي والدعم لفريق إدارة األزمات عند الطلب أو عندما
تقتضي ذلك األحداث الخارجة عن اختصاص فريق إدارة األزمات
عنصر تحكم غير أساسي ،ومع ذلك يمكن أن يكون تطبيقه على عمليات
األعمال فعاالً
العوامل الملحوظة التي ُح ّدِدت كأساس للشروع في (استهالل) تنفيذ استجابة
محددة
أي مصدر من مصادر المعلومات (مثل األعمال الورقية ،والملفات الحاسوبية)
الضرورية لتسيير األعمال
حدث تدريبي وتقييمي يُقام لتوجيه عمليات االستمرارية وتعافي المنظمة؛
يحدث عـادة ً مــرة واحدة ســنويا ً على األقل كجزء من برنامج منهجيــة اإلحكام
ويتضمن مراجعة ما بعد التدريب

دليل لتعافي الخدمات
البريدية من الجائحة

الفصل األول  -مقدمة

الفصل األول:
مقدمة

منــذ منتصــف مــارس  ،2020والعالــم يصــارع تفشــي
فيــــروس كورونا المســــتجد ،الــــذي يطلــــق عليــــه اســــم
كوفيــد .19-وال يــــزال األثــر الســــلبي للفيــروس واســــع
النطـــاق وخطيـــراً .وقــــد أبلــغ المــستثمـــرون المعيَّنــــون
عــن حــدوث اضطرابــات علــى طــول سلســلة اإلمــدادات
البـريــديــــة وانخفــــاض فــي حركــــة البريــد وفــي تدفــق
الحــواالت البريديــة النقديــة ومــا ترتــب عنــه مــن تبعــات
علــى نوعيــة الخدمــة مــن تأخيــر فــي عمليــات المعالجــة
والتوزيــــع بســـــبب إلغـــاء الرحــات الجويــــة التجــــارية
وانخفــاض القــوى العاملــة البريديــة .ونتيجــة لذلــك ،اضطر
العديــد مــن المســتثمرين المعيَّنيــن إلــى إيقــاف خدمــة البريــد
الدولــي وإيقــاف بعــض الخدمــات والمنتجــات البريديــة أو
تقليصهــا.
واســتجابةً لهــذه األزمــة ،أنشــأ المكتــب الدولــي لالتحــاد
البريــدي العالمــي فرقــة عمــل مشــتركة بيــن اإلدارات
بهــدف تحليــل حالــة الخدمــات البريديــة ووضــع دليــل
للتعافــي مــن الجائحــة ،لمســاعدة البلــدان األعضــاء علــى
التخفيــف مــن أثــر هــذه الجائحــة وأي جائحــة مســتقبلية
قــد يكــون لهــا وقــع علــى القطــاع البريــدي وضمــان
اســتعادة لخدماتهــا البريديــة ســريعا ً بعــد األزمــة.
ويأتــي هــذا اإلصــدار ثمــرة العمــل الــذي اضطلعــت بــه
فرقــة العمــل التابعــة للمكتــب الدولــي مــن أبريــل إلــى
ســبتمبر .2020
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استخدام الدليل
الغرض واألهداف
أُعـ َّد هــذا الدليــل لدعم المؤسســات البريدية ،ال ســيما فــي البلدان
الناميــة ،فــي مشــوار تعافيهــا فــي ســياق جائحــة كوفيــد.19-
ولكنــه يضــم معلومــات حــول أفضــل الممارســات التــي يمكــن
تطبيقهــا علــى نطــاق واســع ضمانـا ً
الســتمرارية األعمــال البريديــة
فــي حالــة حــدوث أزمــات بســبب
ما المساعدة التي
جوائــح أخــرى.
يمكـن أن يقدمها

هذا الدليل؟
واســتندت التوصيــات الــواردة فــي
الدليــل مــن الممارســات الجيــدة
وهــي ترتبــط ارتباطـا ً وثيقـا ً بعمليــة
التخطيــط الســتمرارية األعمــال ،وتح ـ ّدِد اإلجــراءات ال ُمحكمــة
التــي يجــب اتخاذهــا قبــل األزمــة وأثناءهــا وبعدهــا .والهــدف من
الدليــل هــو توفيــر مجموعــة مــن المعلومــات األساســية تكــون
ســهلة االســتخدام وشــاملة لمســاعدة المســتثمرين المعيَّنيــن علــى
وضــع خطــة اســتمرارية األعمــال ،ومســاعدتهم تحديــدا ً علــى
وضــع خطــط التعافــي مــن الجائحــة وخطــط اســتئناف األعمــال.
وسيساعد هذا الدليل المستثمرين المعيَّنين على ما يلي:
اتبــاع إجــراءات الطــوارئ لضمــان اســتمرارية العمــل
أثنــاء الجائحــة
التخفيــف مــن آثــار الجائحــة بتحديــد المخاطــر واقتــراح
اإلجــراءات الالزمــة
ضمان التأهب للموجة التالية
وضــع اســتراتيجية تعافي/اســتئناف األعمــال البريديــة
وتنفيذهــا
رفــع القــدرة علــى الصمــود ضمانـا ً الســتمرارية األعمــال
علــى األمديــن القريــب والبعيــد
تطبيق تدابير محكمة لالستجابة لألزمة
االستعانة بالنماذج والقوالب المتاحة
االستفادة من دعم االتحاد البريدي العالمي
مواصلــة تطويــر نهــج إدارة مخاطــر الكــوارث وخطــة
اســتمرارية األعمــال

الفصل الثاني  -خطة التعافي بصفتها جزءا ً من التخطيط الستمرارية األعمال

مقدمة عن التخطيط الستمرارية
األعمال

الفصل الثاني:
خطة التعافي بصفتها
جزءا ً من التخطيط
الستمرارية األعمال

قــد كشــفت االنقطاعــات الشــديدة أو تقليــص ســير األعمــال
بســبب جائحــة كوفيــد 19-عــن أوجــه قصــور كبيــرة فــي
سياســات التعافــي مــن الكوارث/اســتمرارية األعمال فــي العديد
مــن المنظمــات والمؤسســات ،ســواء الكبيــرة أو الصغيــرة
منهــا .ويمكــن الحــد مــن المخاطــر العديــدة المرتبطــة باألزمــة
بواســطة وضــع خطــة متينــة للتعافــي مــن الكــوارث مــع إيــاء
االهتمــام الخــاص لمســألة التأهــب للجائحــة.
وتســعى خطــة اســتمرارية األعمــال إلــى الحفــاظ علــى وظائــف
العمــل أو اســتئنافها الســريع فــي حالــة حــدوث اضطرابــات
كبيــرة .وتحــدد خطــة اســتمرارية األعمــال اإلجــراءات
والتعليمــات التــي ســتتبعها المنظمــة فــي مواجهــة االضطرابات
الكبيــرة مــع مراعــاة الرئيســية المتعلقــة بالعمــل واألصــول
والمــوارد البشــرية والقيــود الماليــة.
ومــن الضــروري التمييــز بيــن خطــة اســتمرارية األعمــال
وخطــة التعافــي مــن الكــوارث (الجائحــة) .بحيــث تشــكل خطــة
التعافــي مــن الكوارث/الجائحــة جــزءا ً مــن خطــة اســتمرارية
العمــل فــي نطاقهــا األوســع ،لضمــان تغطيــة جميــع مجــاالت
العمــل الرئيســية.
وقبــل وضــع خطــة اســتمرارية
األعمــال ،ال بــد مــن إنهــاء عمليــات
نظـــرة وجيـــزة
تقييــم المخاطــر وتحليــل األثــر علــى
ّ
األعمــال .وســتم ِكن هــذه التحليــات
لوصــف العمليــة
مــن تقييــم األثــر الناجــم عــن الخســارة
وفهمهـــا
المفاجئــة فــي وظائــف األعمــال
وتقديــر التكاليــف المرتبطــة بهــا.
وســتخول المجلــس اإلداري اســتعراض العمليــات الجاريــة
ّ
علــى مســتوى المنظمــة وتحديــد الحيويــة منهــا الضروريــة
1
الســتمرار عملهــا.
أمــا خطــة التعافــي مــن الكــوارث (وبصفــة عامــة ،خطــة
اســتمرارية األعمــال) فتشــبه التأميــن وهــي مصممــة لتخفيــض
عواقــب المخاطــر .وينبغــي أن يعــ ّد المســتثمر المعيَّــن عــادة
هــذه المســتندات المهمــة قبــل وقــوع الكارثــة .ويمكــن تحيينهــا
2
وتحســينها بســهولة فــي أوقــات األزمــة.

1
2
3
4
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ومبدئيــاً ،ينبغــي طــرح جميــع التســاؤالت الممكنــة خــال
تحليــل المخاطــر فــي المرحلــة المبكــرة مــن إعــداد الخطــط،
أي قبــل حلــول الجائحــة .غيــر أنــه فــي حالــة الجائحــة الحاليــة،
ومــع اســتمرار االنتشــار الســريع لفيــروس كوفيــد ،19-تصـ ُّح
التســاؤالت التاليــة:
ماذا حدث؟
ما هو أثر هذا الحدث على قطاع البريد؟
كيــف يمكننــا تقليــص هــذا األثــر مســتقبالً علــى المــدى
القريــب والمتوســط والبعيــد؟
وتــدرس هــذه األنــواع مــن األســئلة أساســا ً وحــدة إدارة
المخاطــر فــي المؤسســة ،التــي يمكــن إنشــاؤها داخــل المنظمــة.
ووفق ـا ً لمــا أفــاد بــه أحــد المصــادر ،فــإن عمليــة وضــع خطــة
اســتمرارية األعمــال “تحدد مســألة تعــرض المنظمــة للتهديدات
الداخليــة والخارجيــة وتوليــف األصــول الماديــة وغيــر الماديــة
لتوفيــر ســبل الوقايــة والتعافــي الفعالــة للمنظمــة ،مــع الحفــاظ
3
علــى الميــزة التنافســية وعلــى ســامة نظــام القيمــة”.
وال يمكــن تحقيــق هــذا األمــر فــي مرحلــة واحــدة .بــل إن
العمليــة تتكــون مــن ركائــز مختلفــة تمثــل مراحــل التعامــل مــع
توقــف ســير األعمــال .وهــذه الركائــز هــي عمليــات التخطيــط
للطــوارئ والتخطيــط للتعافــي مــن الكــوارث والتخطيــط
ســقاً،
الســتئناف األعمــال .ويجــب أن يكــون هــذا التخطيــط من ّ
تكــون األســاس للمرحلــة التــي
ألن نتائــج المرحلــة الســابقة
ّ
تليهــا.
خطــة الطــوارئ للتصــدي للجائحــة تحــدد اإلجــراءات الــازم
اتخاذهــا للتعامــل مــع الظــروف المباغتــة أو حــاالت الطــوارئ
غيــر المتوقعــة التــي تنشــأ أثنــاء الجائحــة .يغطــي دليــل
االتحــاد البريــدي إلدارة مخاطــر الكــوارث هــذه اإلجــراءات
بتوفيــر قوائــم مرجعيــة مصممــة للكــوارث الكبــرى بمــا فيهــا
الجوائــح .والهــدف منــه هــو االســتعداد للحــد مــن حــدوث
الوفيــات واإلصابــات ،وتقليــل األضــرار التــي تلحــق بالمبانــي
والمخــزون والمعـدَّات .وأثنــاء الجائحــة ،يمكــن اســتخدام خطــة
الطــوارئ للتصــدي للجائحــة لضمــان اســتمرارية األعمــال
واســتمرارية العمليــات التشــغيلية ،ولــو كان ذلــك علــى
مســتواها األساســي جــداً.
خطــة التعافــي مــن الجائحــة توفــر نهجـا ً منظما ً وموثقـاً ،يصف
كيــف يمكــن لمنظمــة مــا اســتئناف العمــل بســرعة بعــد حــدوث
جائحــة أثــرت علــى قدرتهــا علــى العمــل كالمعتــاد .وتهــدف
خطــة التعافــي مــن الجائحــة إلــى مســاعدة المنظمــة علــى حــل
المســائل التشــغيلية والهيكليــة واســتئناف العمــل باإلجــراءات
الوظيفيــة بحيــث يمكنهــا العمــل فــي أعقــاب حــدوث جائحــة،
4
حتــى لــو صــارت تعمــل بالقــدر األدنــى مــن مســتوى أدائهــا.

www.bdo.co.uk/en-gb/sport-covid-19/operational-finance-support

تخطيط استمرارية األعمال التي أعده االتحاد البريدي العالمي للمؤسسات البريدية ،ص .1

Elliot, D., Swartz, E. and Herbane, B. (1999). Just waiting for the next big bang: business continuity planning in the UK finance sector. Journal of Applied
Management Studies, Vol. 8, p. 48
searchdisasterrecovery.techtarget.com/definition/disaster-recovery-plan
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ومــن الضــروري اســتئناف العمــل فــي أقــرب وقــت ممكــن.
غيــر أن مجــرد الرجــوع إلــى حالــة مــا قبــل الكارثــة ال يكفــي.
فنقــاط الضعــف التــي أدت إلــى حــدوث الكارثــة ال تــزال قائمة.
وعــادة مــا ينبغــي أن تســلك إعــادة بنــاء واســتبدال المرافــق
المتضــررة نهجـا ً طويــل المــدى ،باتبــاع مفهــوم “إعــادة البنــاء
علــى نحــو أفضــل” .وهــذا يشــمل مراعــاة تقييــم المخاطــر
للمنطقــة والبيانــات التاريخيــة ،وإدراك أن إعــادة بنــاء المبنــى
كمــا كان قبــل الحــدث تمام ـاً ،غالب ـا ً مــا ينطــوي علــى نفــس
مواطــن الضعــف .وتمنــح إعــادة اإلعمــار بعــد الكــوارث
فرصــة لتحســين التصميــم واعتمــاد قوانيــن البنــاء الحديثــة،
ومــن ثـ ّم تعزيــز القــدرة علــى الصمــود التــام للمرفــق البريــدي.
خطــة اســتئناف األعمــال تتنــاول هــذه الخطــة مســألة اســتئناف
األعمــال بعــد األزمــة .وتفعَّــل خطــة اســتئناف األعمــال بعــد
حالــة الطــوارئ وترمــي إلــى التمكيــن مــن االســتئناف الســريع
والفعــال مــن حيــث التكلفــة لعمليــات المنظمــة مــن أجــل
الحفــاظ علــى اســتمرارية الخدمــة .وبخــاف خطــط الطــوارئ
والتعافــي ،ال تحتــوي خطــة اســتئناف األعمــال علــى إجــراءات
االســتمرارية التــي تســتخدم أثنــاء الطــوارئ؛ بــل إنهــا تركــز
علــى التدابيــر الوقائيــة التــي يلــزم اتخاذهــا بعــد األزمــة.

نمـــوذج منهجيـــة  -ســـت خطـــوات لوضـــع خطـــة
اســـتمرارية األعمـــال
وضعــت منظمــة العمــل الدوليــة خطــة الســتمرارية األعمــال
تتكــون مــن ســت خطــوات فــي ســياق جائحــة كوفيــد،19-
صممــت أساس ـا ً لدعــم الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
وقــد ُ
الحجــم أثنــاء األزمــة التــي تســببها الجائحــة الحاليــة .ويهــدف
النهــج إلــى تحديــد أنمــاط المخاطــر التــي قــد تواجــه المؤسســة
ومســتوى الضعــف أمــام جائحــة كوفيــد 19-مــن حيــث تأثيرهــا
علــى األشــخاص والعمليــات واألربــاح والشــراكات ،وتطويــر
5
نظــام فعــال لمواجهــة المخاطــر والطــوارئ خــاص باألعمــال.

ويعنــي هــذا أساسـا ً أن يكــون تصميــم خطــة اســتمرار األعمــال
مناســبا ً ألي عمــل .ويمكــن أن تم ِ ّكنــك أداة منظمــة العمــل
الدوليــة ممــا يلــي:

1

تقييم مستوى المخاطر والضعف الكامنة في عملك؛

2

تطوير نظام فعال لمواجهة المخاطر والطوارئ خاص
بعملك.

وتهــدف هــذه األداة إلــى تحديــد أنمــاط المخاطــر التــي قــد
تتعــرض إليهــا مؤسســاتكم ومســتوى الضعــف أمــام جائحــة
كوفيــد 19-مــن حيــث تأثيرهــا علــى األشــخاص ،والعمليــات،
واألربــاح ،والشــراكات.
الناس :حياة العمال وأفراد أسرهم؛
العمليات :العمليات التي تجريها المؤسسة؛
األرباح :توليد اإليرادات؛
الشـــراكات :التمكيـــن مـــن إنشـــاء بيئـــة مواتيـــة لتنفيـــذ
العمليـــات المرتبطـــة بالعمـــل.
تســتهدف األداة غالبــا ً المؤسســات الصغيــرة ذات المــوارد
المحــدودة وهــي منظمــة فــي جزأيــن:

1

الجـــزء األول هـــو تقييـــم المخاطـــر الـــذي يمكنـــك
إجـــراؤه ســـريعا ً علـــى أســـاس االســـتبيان المتـــاح.
وهــو يحـــدد مســــتوى المخاطـــر /مواطــــن الضعــف
فـــي مؤسســـتك.

2

يتمث ــل الج ــزء الثان ــي م ــن األداة ف ــي عملي ــة تتك ــون
مـــن ســـت خطـــوات  -واســـتُخدم مثـــال توضيحـــي
ع ــن منش ــأة صغي ــرة ومتوس ــطة وهمي ــة  -لمس ــاعدتك
عل ــى تطوي ــر خط ــة اس ــتمرارية عمل ــك.

6

5

المعلومات المقدمة هنا مستمدة من المعلومات الموجودة على موقع منظمة العمل الدولية المتاح على الرابط التالي:

6

انظر الصفحات من  2إلى  7من ملف  PDFالذي يمكن تنزيله على الرابط:
www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htm

www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_740375/lang--en/index.htm
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خطة استمرارية األعمال المتعلقة
بجائحة كوفيد 19-والمكونة من
ست خطوات
فيمــا يلــي الخطــوات الســت الالزمــة لوضــع خطــة
اســتمرارية عملــك:

الخطوة :1
حدد منتجاتك أو خدماتك الرئيسية

ما هي أهم منتجاتك أو خدماتك؟
خذ بعين االعتبار المعايير التالية:
نصيـــب الدخـــل الـــذي تـــدره هـــذه المنتجـــات
والخدمـــات؛
عدد الزبائن الذين يطلبونها؛
تكلف ــة ع ــدم التوزي ــع :العواق ــب الس ــلبية المترتب ــة
عل ــى الش ــؤون المالي ــة واإلنتاجي ــة والس ــمعة.

الخطوة :3

الخطوة :5

قـــم بتقييــــم التأثيــــر المحتمــــل
لالضطرابــات علــــى مؤســســـتك
وعمالـــك

أع ّد قوائم االتصال

ســـيصبح المــــزيد مــــن نشـــاطك افتـــــراضيا ً
(بحيـــث ســـتجري المكالمـــات باســـتخدام التطبيـــق
 ،WhatsAppوتعقــد االجتماعــات عبــر برمجيــات
 ،Zoom/Microsoft Teamsومـــا إلـــى ذلـــك.).
تأك ــد م ــن أن لدي ــك قوائ ــم دقيق ــة ومحيَّن ــة تش ــمل
معلومـــات االتصـــال الخاصـــة بجميـــع أصحـــاب
المصلحـــة الرئيســـيين.

مــا المــدة التــي ال يمكــن أن يقبــل بعدهــا اســتمرار
انقطــاع الخدمــات؟
ومــا هــي المــوارد الالزمــة والمــوردون والشــركاء
والمتعاقــدون الذيــن تحتــاج إليهــم إلجــراء العمليــات
الرئيسية؟

الخطوة :4

الخطوة :6

ضــع قائمــة اإلجــراءات الالزمــة
لحماية/لتعافــي أعمالــك

واظب على صيانة خطة استمرارية
األعمــال الخاصـة بك ومراجعتها
وتحيينها باستمرار

اســتخدم اإلطــار الــذي يحــدد اآلثار على األشــخاص
والعمليــات واألربــاح والشــراكات إلنجــاز هــذه
الخطــوة .أي تحديــد اإلجــراءات الالزمــة لتقليــل
المخاطــر علــى هــؤالء األشــخاص ،والعمليــات،
واألربــاح ،والشــراكات.

يوصـــى بمراجعـــة الخطـــة وتحيينهـــا كل أســـبوع
وذل ــك م ــن أج ــل:
تحييـــن هـــدف خطـــة اســـتمرارية األعمـــال
وتحســـين فعاليتهـــا؛
تحييــن إجــراءات تقييــم المخاطر واســتراتيجيات
اســــتمرارية األعمــال واإلجــراءات األخــرى
الــواردة فــي خطــة اســتمرارية األعمــال؛

الخطوة :2
حدد الهدف من خطة استمرارية
األعمال الخاصة بك

خطــة اســتمرارية األعمــال المكيفــة
وفقــا ً للــدروس المســتخلصة مــن
جائحــة كوفيــد19-
إن واحــدا ً مــن أهــم الــدروس التــي يمكــن اســتخالصها مــن
جائحــة كوفيــد ،19-هــو أن خطــة التعافــي أو االســتمرارية
يجــب أن تتّســم بالمرونــة الكافيــة للتعامــل مع “الوضــع الطبيعي
الجديــد” لالضطــراب فــي الخدمــات البريديــة واألعمــال.
وهــذه التهديــدات الواقعــة علــى اســتمرارية األعمــال بطيئــة
وليســت مفاجئــة ،وعالميــة وليســت إقليميــة ،وهــي فــي األســاس
تتمحــور حــول اإلنســان وليســت بيئيــة محضــة .وبينمــا تســتمر
المنظمــات فــي تحســين خططهــا وفقـا ً لتطــور الظــروف ،ال بـ َّد
مــن أن تســتمر فــي إعطــاء األولويــة لألشــخاص.
وتنطــوي التهديــدات األخيــرة الســتمرارية األعمــال علــى
تهديــدات للموظفيــن ،ومــن ثمــة تقتضــي أحيانــا ً إدخــال
تغييــرات علــى التكنولوجيــا المســتخدمة .فجائحــة كوفيــد19-
الحاليــة ال تهاجــم مراكــز البيانــات أو الشــبكات الموســعة -
بــل إنهــا تهاجــم الموظفيــن أثنــاء تنقلهــم إلــى أماكــن عملهــم
وأثنــاء التعــاون علــى أداء مهامهــم .وهــذا يتطلــب وضــع خطــة
اســتمرارية األعمــال التــي تمكــن الموظفيــن مــن التعــاون
والقيــام بعملهــم عــن بُعــد علــى أفضــل نحــو مهمــا طالــت المــدة
التــي يســتغرقها إيجــاد حــل للوضــع الراهــن.
وهنــاك أمــر ال ريــب فيــه بشــأن “الوضــع الطبيعي الجديــد”  -أال
أن ســماءه حافلــة بالمجهــول .ومــن الضــروري عنــد التخطيــط
لتقليــل مســتوى االضطرابــات المســتقبلية ،مراعــاة التهديــدات
واالضطرابــات الجاريــة التــي تتســم بالعالميــة والمر ّكــزة علــى
األشــخاص .ويمكــن أن يــؤدي هــذا االعتبــار إلــى تمكيــن
الموظفيــن ليــس فقــط مــن مواصلــة اإلنتاجيــة أثنــاء األزمــة،
بــل أيض ـا ً مــن االســتمرار فــي العمــل مع ـا ً علــى نحــو أفضــل
ً 7
وجعــل المنظمــة أقــوى مكان ـة.

ضمــان التحســين المســتمر لجميــع العمليــات
المدرجــة فــي خطــة اســتمرارية األعمــال.
وعمومـــاً ،يمكـــن للمســـتثمرين البريدييـــن تطبيـــق
نف ــس النه ــج أو نه ــج مع ـدَّل تعدي ـاً خفيف ـا ً إلع ــداد
خطـــة الطوارئ/الحـــاالت العارضـــة أو خطـــة
التعافـــي أو خطـــة اســـتئناف األعمـــال للتصـــدي
للجائحـــة .فقـــط ســـتختلف األهـــداف وقائمـــة
اإلج ــراءات وفقــا ً ل ــكل ن ــوع م ــن الخط ــط حت ــى
تالئـــم كل مراحـــل مـــن مراحـــل األزمـــة التـــي
تســـببها الجائحـــة.

مــا الــذي تريــد إنجــازه بواســطة خطــة اســتمرارية
األعمــال الخاصــة بــك؟

7
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الفصل الثالث  -مالمح الجائحة

حالة جائحة كوفيد19-

الفصل الثالث:
مالمح الجائحة

الحالة العالمية
لجائحة كوفيد19-

إن تحليل وضع الجائحة والمخاطر ذات الصلة يع ُّد خطوة مهمة
في إعداد خطة التعافي ،ألنه يوفر قاعدة ً لتقييم المخاطر واآلثار
على األعمال ،مما يم ِ ّكن من تصور االستجابات المناسبة.

(في  20يناير ) 2021

وجائحــة كوفيد 19-هـــي جائحــة عالميــة مســتمــرة يســببها
فيـروس كورونا  2المسـ ِبّب للمتالزمة
التنفسيــة الحـــادة الوخيمـــة (فيروس
كورونا-سارس.)2-

عدد حاالت اإلصابة
بمرض كوفيد19-

ماذا حدث؟
وتشير الب ِيّنات الحالية إلى أن فيروس
كوفيد 19-ينتشر بين الناس عن طريق
المخالطـــة المباشــرة وغير المباشـرة
(مالمسة أجسام أو أسطح ملوثة) أو
8
المخالطة اللصيقة باألشخاص المصابين بالعدوى.
وقُـــ ّدِر أن معـــدل إماتـــة الحــاالت فـــي الصين بلــغ ٪1.38
( .)1.53-1.23ويُقــدَّر أن معــدل إماتــة الحــاالت المرتبطــة
بالســن للفئــة العمــرية األقــل مــن  60عـاما ً يبلــغ ٪0.318
( ،)0.378-0.274بينمـا يبلـغ المعـدل للفئـة العمريـة البالغـة
 60عامـا ً أو أكثـر نسـبة  .)7.17-5.70( ٪6.38وتختلـف
هـذه األرقـام حاليـا ً اختالفـا ً طفيفا ً باختلاف البلـد والمنطقة.

التسلسل الزمني لجائحة
كوفيد19-
فـي  31ديسـمبر  ،2019تلقـت منظمة الصحـة العالمية تقارير
رسـمية مـن السـلطات الصحيـة فـي الصيـن بشـأن مجموعـة
مـن حـاالت االلتهـاب الرئـوي الفيروسـي مجهولـة السـبب فـي
ووهـان ،مقاطعـة هوبـ ْي.
وأعلنت منظمـــة الصحـــة العالميــة انتشـار فيروس كوفيد19-
بوصفــه جائحــةً فــي  11مارس  2020بعــدما أبلغـت إيطاليا،
وإيران ،وكوريا الجنوبية ،واليابان عن ارتفاع حاالت اإلصابة.
وفي سياق هذه الظروف ،دعت منظمة الصحة العالمية والعديد
من الحكومات إلى اتخاذ التدابير الالزمة للحد من تشبع خدمات
العناية المركزة وتحسين النظافة العامة الوقائية (احترام التباعد
الجســدي والتخلص مــن عــادات تبـادل القبالت والمصافحــة؛
وحظــر التجمعــات والمظاهــرات الكبيــرة ،ومنـع السفر غير
المصرح به؛ والتشجيع على غسل اليدين؛ وتنفيذ تدابير العزل/
9
الحجر الصحي ،وغيرها من التدابير).
8
9
10
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96 218 601
عدد الوفيات

2 058 534
حاالت التعافي

53 118 533
عدد البلدان/األقاليم المتضررة
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وحتـى تاريـخ  20ينايـر  ،2021ال تـزال الجائحـة مسـتمرةً،
ولكـن لقاحـا ً ضـد كوفيـد 19-أصبـح متاحـا ً حاليـا ً فـي بعـض
البلـدان السـتخدامه علـى نطـاق واسـع.

www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted
en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic

هذه بيانات إحصائية حديثة .ولكن ،نظرا ً للتطور المستمر للجائحة ،فإن البيانات التي تظهر في الدليل المتعلقة باإلحصاءات الخاصة بمرض كوفيد 19-تعكس الوضع
في وقت صياغة هذا الدليل ولن يكون ممكنا ً تحيينها.
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األثر العالمي للجائحة
أدت هـذه الجائحـة العالميـة منـذ بدايتهـا إلـى إلغـاء متواصـل
لألحـداث الرياضيـة والثقافية ،وفرض إجـراءات العزل/الحجر
الصحـي ،وإغلاق الحـدود ،وانهيـار أسـواق األوراق الماليـة
بســبب عــدم اليقيــن االقتصـادي العـالمي ،وعــدم االســتقرار
االجتماعـي واالقتصـادي العـام.

الفصل الثالث  -مالمح الجائحة

وانطالقا ً من المنظور الخاص بالقطاع البريدي ،يمكن إبراز
اآلثار الرئيسية للجائحة على النحو التالي:
إغالق الحدود الوطنية
تعليق الرحالت الدولية/الداخلية
اضطراب سالسل اإلمدادات
فرض الحجر الصحي/العزل على أكثر من  ٪58من سكان
العالم (وهو ما يقدر بأكثر من  1.2مليار شخص خاضعين
لتدابير اإلغالق)
إغالق المدارس والمحالت غير الضرورية
انخفاض الطلب وانهيار التجارة
توقف عمليات التصنيع/المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
الحجم أو تعليقها
وقف الهجرة وفرض القيود على حركة العمال
تباطؤ عالمي
تسجيل ارتفاع قياسي في معدالت البطالة
عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي
ظهور أزمة اقتصادية ومالية
أزمة على مستوى اإلدارة الرشيدة والتسيير اإلداري
نمو التجارة اإللكترونية
وهــذه القائمــة ليســت شــاملة ،ولكنهــا تظهــر بوضــوح أن العالــم
يواجــه أزمــة صحيــة واقتصاديــة حــادة ناجمــة عــن االنتشــار
الســريع لفيــروس كوفيــد.19-

23

الفصل الرابع  -أثر الجائحة على القطاع البريدي ودعم االتحاد البريدي العالمي

أثر الجائحة
على القطاع البريدي
ودعم االتحاد البريدي العالمي

الفصل الرابع:
أثر الجائحة على
القطاع البريدي ودعم
االتحاد البريدي العالمي
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اضطــرت المؤسســات البريديــة إلــى اتخــاذ
إجــراءات لتكييــف أنشــطتها ،نظــرا ً إلــى
القيــود الشــديدة التــي تفرضهــا البلــدان فــي
كافــة أنحــاء العالــم.

ماذا يعـنـي هـــذا
بالنسبة إلى قطاع
البريد؟

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي تطــور
الجائحــة (علــى اليميــن) واآلثــار الناجمــة
علــى العمليــات البريديــة (علــى اليســار):

الجدول الزمني :تطور جائحة كوفيد 19-وحالة القطاع البريدي

2020

تعليـق الرحلات من/إلـى الصين وعدد
مـن البلدان
انهيار أسواق األوراق المالية العالمية

فبراير

تعذر إرسال/اسـتالم بعائث بريد الرسـائل
والطـرود البريدية والبريـد العاجل الدولي
من/إلـى بعض البلدان

منظمـة الصحـة العالميـة تعلـن مـرض
كوفيـد 19-جائحةً ( 11مارس )2020

إعلان العديـد مـن المسـتثمرين المعيَّنيـن
عـن حالـة القـوة القاهـرة

تعليق الرحالت الدولية/المحلية

تعليق عمليات البريــــد الـــدولي الـــــوارد
والصادر (بعائث بريد الرسائل ،والطرود
البريدية ،والبريد العاجل الدولي) عالميا ً

فرض قيود على حركة الناس
إغالق الحدود الوطنية

مارس

عرقلــة سلســلة اإلمــدادات .تمديــد مــدة
التخليــص الجمركــي

توقف العمل بمعايير التوزيع

فرض تدابير الحجر الصحي/اإلغالق
على ما يزيد عن  ٪58من سكان العالم

إغـــاق بعـــض مكاتـــب البريـــد (القـــرى
الصغيرة/المناطـــق الريفيـــة) .تخفيـــض
ســـاعات العمـــل فـــي مكاتـــب البريـــد

انخفاض الطلب وانهيار التجارة

أبريل

إدخال تغييرات على عمليات مكاتب البريد
وتوصيات األمن وتنقيح إجراءات التوزيع

مايو

تدنّي مستوى نوعية الخدمة

بداية رفع تدابير اإلغالق تدريجيا ً
في بعض البلدان
تخفيــف القيــود المفروضــة علــى
حركــة النــاس وعــودة الوضــع
تدريجي ـا ً إلــى حالــه الطبيعــي فــي
بعــض البلــدان

اسـتئناف الرحالت الجوية الدولية
والمحلية فـي بعض البلدان

عرقلة شـبكة الخدمات اللوجستية البريدية
والخدمـات البريدية الدولية

يونيو

بذل الجهود ضمانا ً لتوزيع بعــائث رسـائل
البريــد واســـتئناف توزيــع البعـائث ذات
األولويــة ،والطــرود ،والجرائـد اليومية،
والرسائل المسجلة

يوليو

ال يزال اسـتئناف العمليات تدريجيا ً ويظل
متعذرا ً ضمان أوقات التوزيع

أغسطس

قبـول البريـد المرسـل إلـى وجهـات تتوفر
رحلات جويـة إليها فـي بعـض البلدان

سبتمبر
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دور المؤسسات البريدية
أثناء الجائحة
مثَّــل قســط كبيــر مــن عــام  2020إلــى يومنــا هــذا ،حقبــةً
عســيرة ً جــدا ً أمــام المؤسســات البريديــة ،التــي كانــت تعمــل
فــي الخطــوط األماميــة أثنــاء الجائحــة العالميــة .وقــد كان وقتـا ً
مــن الصمــود واالبتــكار ،حيــث وســعت المؤسســات البريديــة
خدماتهــا االجتماعيــة ،والماليــة ،والتجاريــة مــن أجــل مســاعدة
11
الحكومــات.
وواصلــت العديــد مــن المؤسســات البريديــة عملهــا فــي أجــواء
يســودها تقييــد حركــة النــاس وإغــاق الحــدود الدوليــة .وقــد
اســتخدم المســتثمرون البريديــون حلــوالً إبداعيــة حتــى يتمكنــوا
مــن االســتمرار فــي جمــع البريــد وتوزيعــه.
صــل االعتــراف المتزايــد بــدور
وفــي الســياق الحالــي ،يُوا َ
الخدمــات البريديــة فــي جميــع أنحــاء العالــم باعتبارهــا خدمــات
أساســية .وباعتبــار عمــال البريــد عمــاالً أساســيين ،إذ إنهــم
يقومــون بمهامهــم بشــجاعة خــال األزمــة .وقــد ســاعد توزيــع
األدويــة والمعــدات الطبيــة عبــر البريــد األفــراد الضعفــاء
والمرضــى والمعزوليــن.
ومــن المهــم أن يســتمر االعتــراف بالخدمــات البريديــة عالميـا ً
علــى المســتويات الوطنيــة بكونهــا خدمــة أساســية أثنــاء مرحلــة
التعافــي ومــا بعدهــا ،وأن تســتفيد مــن دعــم الحكومــات.
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أثر الجائحة على قطاع البريد
العمال والصحة والسالمة
صحة العمال والزبائن وسالمتهم
ركـزت المؤسسـات البريديـة طـوال مدة سـريان الجائحة ،على
ضمـان صحـة العمال والزبائن وسلامتهم.
ويشــدد المســتثمرون البريديــون علــى اتبــاع إجــراءات النظافــة
األساســية ،بمــا يشــمل غســل اليديــن ،واســتخدام معــدات
الحمايــة الشــخصية ،والتباعــد الجســدي مــن خــال تكييــف
جــداول العمــل فــي مراكــز الفــرز وإنشــاء الحواجــز الواقيــة
والعالمــات فــي مكاتــب البريــد .وتعــزز هــذه الرســالة بانتظــام
بواســطة مختلــف وســائل التواصــل.
صرحــت المؤسســة البريديــة األيرلنديــة
وعلــى ســبيل المثــالَّ ،
 An Postبأنهــا أتاحــت معقــم اليديــن للعمــال ،وكــذا الكمامــات
وواقيــات الوجــه والقفــازات علــى النحــو المطلــوب .وبــادرت
إلــى تجزئــة أفرقــة العمــل وتقســيم أوقــات بــدء العمــل لتقليــص
عــدد الموظفيــن الحاضريــن معـا ً فــي الموقــع وتقليــل مخاطــر
انتشــار الفيــروس .ومنعــت جميــع الزيــارات غيــر الضروريــة
إلــى مكاتبهــا ونفــذت سياســة الحصــول علــى طلــب الدخــول
تنفيــذا ً صارمــاً .ووضعــت حواجــز واقيــة عنــد االقتضــاء
وطبقــت بروتوكــول تنظيــف شــامالً للمبانــي والمركبــات
12
المشــتركة.
ووضــع المســتثمر البريــدي اإليطالــي أيضــا ً خطــة صحيــة
مفصلــة تخــص شــبكة مؤسســاته البريديــة كاملـةً ،فضـاً عــن
المركبــات ومكاتــب البريــد .ووزعــت معــدات الحمايــة علــى
الموظفيــن لحمايتهــم أثنــاء مزاولــة عملهــم اليومــي ولضمــان
دخــول الزبائــن بأمــان إلــى مكاتــب البريــد فــي البلــد.
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الحد من عدد الموظفين المؤقتين

أكــدت المنشــورات الصحفيــة والصــادرة علــى شــبكة اإلنترنت
فــي مــارس  ،2020أن اآلالف مــن عمــال البريــد قــد خضعــوا
للحجــر الصحــي منــذ بدايــة الجائحــة ،وكانــت نتيجــة إصابــة
العديــد منهــم بفيــروس كوفيــد 19-إيجابيــةً .كمــا أبلــغ عــن
13
حــاالت وفــاة فــي صفــوف عمــال البريــد.

قلّــص بعــض المســتثمرين البريدييــن عــدد الموظفيــن فــي
المرافــق البريديــة .كمــا قلــل المســتثمرون مــن المخالطــة
المباشــرة مــع اآلخريــن وأغلقــوا مكاتــب البريــد التــي تســتقبل
14
أعــدادا ً كبيــرة مــن الزبائــن وأقامــوا نقــاط تجميــع خاصــة.

العمــل عــن بُعــد وفــرض االلتــزام بتدابيــر اإلغــاق
علــى عمــال البريــد
فــي أوائــل منتصــف مــارس  ،2020بات بديهيا ً أن المؤسســات
البريديــة ينبغــي عليهــا أن تلتــزم التزام ـا ً تام ـا ً بإبطــاء انتشــار
فيــروس كوفيــد 19-علــى الصعيــد العالمــي وصــارت فــي
حاجــة إلــى االمتثــال إلــى المبــادئ التوجيهيــة فــي مجــال األمــن
والتوصيــات الصــادرة عــن الحكومــات وعــن منظمــة الصحــة
العالميــة.
وأظهــرت العديــد مــن المؤسســات البريديــة أنهــا تعطــي
األولويــة الحتياجــات العمــال المعرضيــن للخطــر ولــذوي
األطفــال فــي ســن المدرســة .كمــا أصبــح العمــل يــؤدى عــن
بُعــد كلّمــا أمكــن ذلــك ،مــع حضــور الموظفيــن األساســيين فقــط
الــازم حضورهــم عيــن المــكان فــي المرافــق.

نقص في معدات الحماية
أشــار العديــد مــن المســتثمرين البريدييــن ،ليــس فقــط فــي
البلــدان الناميــة ،إلــى مســألة نقــص معــدات الحمايــة الشــخصية
(الكمامــات ،والقفــازات المطاطيــة ،والمطهــرات الكحوليــة،
وغيرهــا مــن المعــدات).

تخفيض أجور الموظفين أو العمالة الزائدة
أظهرت الدراسـات االسـتقصائية المرجعية التي أجرتها شـركة
الخدمات االستشـارية البلجيكيـة ( )E-BISS Internationalبين
مـارس ومايـو  ،2020بيـن صفـوف  29مسـتثمرا ً معيَّنـا ً علـى
صعيـد أوروبـا وسـائر أنحـاء العالـم لقيـاس أثـر الجائحـة علـى
صلـوا علـى إجـازة مدفوعـة
الخدمـات ،أن بعـض الموظفيـن ح ّ
األجـر لـدى الثلـث منهـم .وإلى حد اآلن ،اضطر عـدد قليل فقط
مـن بينهـم إلـى اللجـوء إلـى إجـراءات أكثر جذريـة مثل خفض
15
األجـور أو خفـض العمالـة الزائدة.

المسائل التشغيلية
اضطــراب الشــبكة اللوجســتية البريديــة والخدمــات
البريديــة الدوليــة
عقـــب إعــلان منظمــة الصحـة العــالمية مـــرض كوفيد19-
جائحـــةً فـــي  11مـارس  ،2020علقـت معظـــم الحكومـات
الرحلات الدولية/المحليـة وفرضـت قيـودا ً على حركـة الناس.
وأغلقـت الحـدود الدوليـة لمنع انتشـار الفيروس .وبسـبب تعليق
الرحلات الجويـة ،فقد المسـتثمرون البريديون عنصرا ً أساسـيا ً
فـي الخدمـات اللوجسـتية البريدية.
ونتيجــة لذلك ،أعــلنت العــديـد مــن البلــدان بواســـطة نظــام
معلومـات الطـوارئ التابـع لالتحاد البريـدي العالمي عن تعليق
معالجـة جميـع البريـد الدولـي الـوارد والصـادر (بعائـث بريـد
الرسـائل ،والطـرود البريديـة ،والبريـد العاجـل الدولي).

ورسمـــت فــي العـــديد مــن مكاتــب البريـــد عـــامات علــى
ُ
ّ
األرض وعلقــت ملصقــات لمســاعدة الزبائــن علــى الحفــاظ
علــى مســافة متريــن بيــن كل زبونيــن .وذكــر أحــد المســتثمرين
البريدييــن أنــه قــام بتطهيــر مكاتــب البريــد ومراكــز المعالجــة
والمركبــات كاملــةً.

خفــض مراكــز تقديــم الخدمــات وســاعات العمــل فــي
مكاتــب البريــد
اسـتجاب العديـد مـن المسـتثمرين البريدييـن للحاجة إلـى إبطاء
انتشـار كوفيـد 19-مـن خلال تقليـل مراكـز تقديـم الخدمـات
وتقليـص سـاعات العمـل ،مـع تقليـص بعـض الخدمـات التـي
تقـدم خـارج شـبابيك البريـد إلـى الفتـرة الصباحيـة فقـط.

11

www.upu.int/Postal-social-and-financial-services-during-COVID-19

12

www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/features/coping-with-covid-19-an-post.html

13
14
15

www.wsws.org/en/articles/2020/06/10/usps-j10.html
postandparcel.info/120238/features/post-features/postal-operators-across-the-globe-make-operational-changes
www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/features/postal-services-adapt-to-changing-demands-due-to-covid-19.html
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

ممارسات عمل جديدة للحد من المخالطة المباشرة

زيادة المدة المستغرقة في التخليص الجمركي

اتخـذت بعـض البلـدان قـرارا ً بتقييـد المخالطـة المباشـرة أثنـاء
عمليـات التوزيـع .وقـد غيـرت بلـدان مختلفـة ممارسـات العمـل
للحـد من المخالطة عندما يسـتلم موظفـو البريد الطرود الصادرة
مـن الزبائـن وعندمـا يتعيـن الحصول على التوقيـع عند التوزيع.

ارتفــاع حــاالت التأخيــر فــي التخليــص الجمركــي هــو أثــر
جلــي آخــر مــن اآلثــار المترتبــة عــن الجائحــة نتيجــة عمليــات
التفتيــش اإلضافيــة ســواء المطبقــة علــى بعائــث البريــد الصادر
تكاليــف
أو البريــد الــوارد .وتنجــم عــن مثــل هــذه الزيــادة
ٌ
إضافيــةٌ بســبب االنتظــار تتكبدهــا الشــركات والزبائــن لــدى
اســتيراد البعائــث البريديــة وتصديرهــا .وتزيــد تمضيــة أوقــات
أطــول فــي التوزيــع مــن تكلفــة االنتظــار نســبيا ً فيمــا يخــص
المشــتريات الدوليــة مقارن ـةً بتكلفــة المشــتريات الداخليــة.

ووضـح أحـد العامليـن فـي البريـد قائلاً“ :نقـرع علـى األبـواب
ونضـع الطرود/البعائـث علـى عتبـة البـاب ثـم نبتعـد بخطـوة،
وعندمـا يأتـي الشـخص أمـام الباب نخبره أن الطـرد ُوضع على
العتبـة ونسـأله عـن اسـمه ،ثـم نوقـع بأنـه توزيـع وفقـا ً لتدابيـر
ً 16
كوفيـد ،19-ومـن ثمـة ال يحصـل أي اتصال مباشـر إطالقا”.
وقـد تعيَّـن علـى بعـض المؤسسـات البريدية تقليل حجـم البعائث
بحيـث يمكـن لشـخص واحـد معالجتهـا .و ُ
طلـب مـن الموظفيـن
المسـؤولين عـن التوزيـع الطـرق علـى البـاب والحفـاظ علـى
مسـافة متريـن فـي حـال التوزيـع فـي محـل اإلقامـة.

الجدول  - 1تعطيل إجراءات التخليص الجمركي

عناصر سلسلة اإلمدادات

المدة التي تستغرقها عملية
التخليص الجمركي

الطرود البريدية الصادرة

من ساعة واحدة إلى  71ساعة

البريد العاجل الدولي الصادر من ساعة واحدة إلى  29ساعة

انخفاض حجم المدفوعات والخدمات المالية

الطرود البريدية الواردة

نظــرا ً لتقليــص عــدد مكاتــب البريــد المفتوحــة واالنخفــاض
المتوقــع فــي المدفوعــات البريديــة ،يرجــح أن ينخفــض عــدد
المعامــات وحجمهــا فــي عــام  ،2020مــع انخفــاض عــدد
الحســابات البريديــة الجديــدة أيضــاً .وقــد ســجلت خدمــات
الدفــع البريــدي فــي االتحــاد البريــدي العالمــي بالفعــل انخفاضـا ً
بنســبة  ٪4.3فــي نهايــة مــارس  ،2020مقارنــة بالفتــرة نفســها
مــن عــام  .2019وفــي البلــدان التــي تعتمــد اعتمــادا ً كبيــرا ً
علــى تحويــات المهاجريــن ،مــن المرجــح أن يكــون تطــور
17
هــذا االنخفــاض مفرط ـا ً بشــكل ملحــوظ.

البريد العاجل الدولي الوارد من ساعتين إلى  34ساعة

لـم يُفلـح فـي توزيـع سـوى بعيثـة واحـدة مـن أصـل كل بعيثتيـن
مرسـلتين إلـى الخـارج منـذ مايـو  ،2020وهـو انخفـاض ملحـوظ
مقارنـة بالعـام السـابق .وقـد أثـرت التأخيـرات فـي التوزيـع
والتخليـص الجمركـي الناجمة عن القيود المفروضة بسـبب فيروس
كورونـا علـى نوعيـة الخدمة .وفي النصـف األول من عام ،2020
اسـتغرق البريـد المتبـادل بيـن الصيـن وأوروبـا المنقـل بالقطار ،ما
يتـراوح بيـن  12إلـى  14يومـا ً قبـل وصولـه إلـى وجهتـه.

16
17
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مسائل األعمال/المسائل المالية
انخفاض كميات البريد
يبيــن حســاب معــدل نمــو اللوجســتيات الخفيفــة الدوليــة الــذي
أجــراه االتحــاد البريــدي العالمــي بأنــه منــذ بدايــة األزمــة
تراجعــت المبــادالت العالميــة العابــرة للحــدود فيمــا يخــص
جميــع أصنــاف البريــد (الرســائل ،والطــرود ،والبريــد العاجل)
بنســبة .٪21

صعوبة إيصال اإلرساليات البريدية إلى وجهتها النهائية

وانقلــب قطــاع عالمــي يوظــف مــا يزيــد عــن خمســة مالييــن
شــخص وتقــدَّر إيراداتــه بمليــارات الــدوالرات رأســا ً علــى
عقــب علــى نطــاق هائــل.

قــام المكتــب الدولــي لالتحــاد البريــدي العالمــي بتحليــل تتبــع
انتشــار البريــد العالــق مــن خــال مقارنــة معــدل البريــد العالــق
المســجل فــي  2020وقيمتــه القاعديــة فــي  .2019وفــي آخــر
ى
أســبوع مــن شــهر أبريــل  ،2020بلــغ االنتشــار أعلــى مســتو ً
لــه فــي التاريــخ ( )٪136ثــم تراجــع الحقـا ً ليبلــغ نســبة ٪71
خــال األســبوع األول مــن شــهر مايــو  .2020ويبيــن هــذا
الشــكل أنــه نتيجــة ألزمــة كوفيــد 19-تجــاوزت نســبة صعوبــة
إيصــال الصــادرات إلــى وجهتهــا النهائيــة  ٪71مقارنــة
بنســبتها فــي األوقــات العاديــة.

األثر على التدفقات الداخلية
لئــن كان وقــع أزمــة الصحــة العامــة علــى الســوق البريديــة
الدوليــة ســلبيا ً فــي الغالــب ،فــإن معالمــه تبقــى غيــر واضحــة
فــي األســواق الداخليــة .وطلبــت المفوضيــة األوروبيــة فــي
عمليــة جمــع بيانــات أجرتهــا شــهر أبريــل  ،2020مــن 31
بلــدا ً اإلفــادة عــن شــكل التغييــر الــذي طــرأ فــي كميــات البريــد

المصـدر :النظـام المتكامـل لإلبلاغ عـن النوعيـة .مالحظـات :اسـتنادا ً إلـى القيـم
المتوسـطة ألختـام التوقيـت الخاصـة باألحداث  EMDو( EMEالرسـائل .)EMSEVT

18

(All) regions: outbond volume statistics, Small packets (U) based on EMC scans
1,500,000

الحفاظ على معايير التوزيع لم يعد ممكنا ً
نظــرا ً إلــى االضطرابــات التــي تشــهدها سلســلة اإلمــدادات،
أعلــن مســتثمرون معيَّنــون عديــدون عــدم قدرتهــم علــى الحفاظ
علــى نوعيــة الخدمــة ذاتهــا ،وذلــك فيمــا يخــص جميــع فئــات
بعائــث البريــد (بريــد الرســائل ،والطــرود البريديــة ،وبعائــث
البريــد العاجــل الدولــي).
وال يمكنهــم تحديــدا ً الحفــاظ علــى معاييــر الخدمــة المندرجــة
ضمــن مختلــف أطــر االتحــاد البريــدي العالمــي  -مــن قبيــل
صلــة نوعيــة الخدمــة بالنفقــات الختاميــة ،وقيــاس أداء الطــرود
البريديــة ،والقياســات المتصلــة بــأداء بريــد الرســائل الخاضــع
للتتبــع ،وأداء خدمــة البريــد العاجــل الدولــي .وعليــه ،أعلــن
العديــد مــن المســتثمرين المعيَّنيــن حالــة القــوة القاهــرة فيمــا
يتصــل بتلــك المعاييــر( .وجــرى االتفــاق باإلجمــاع فــي
تعاونيــة البريــد العاجــل الدولــي علــى تعليــق عقوبــات الدفــع
وفق ـا ً لــأداء.).

fullfact.org/health/royal-mail-step-away
www.upu.int/UPU/media/upu/publications/theCovid19CrisisAndThePostalSectorEn.pdf
www.upu.int/UPU/media/upu/publications/CCSA_statistical_perspective_COVID19_impact_report_vol2_31Aug2020.pdf
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انخفاض مستوى نوعية الخدمة

الخاصــة بهــم عقــب تفشــي جائحــة كوفيــد .19-ومــن بيــن
البلــدان  22التــي تمكنــت مــن الــرد علــى هــذا الطلــب ،أشــار
نصفهــا إلــى أن كميــات البريــد الخاصــة بهــم إمــا انخفضــت
أو ظلــت ثابتــة ،وأعلــن النصــف اآلخــر منهــا عــن زيــادة
ملحوظــة فــي كميــات بريدهــا .وفــي حيــن ال يبــرز هــذا المثــال
بالضــرورة واقــع االتجاهــات العالميــة ،إال أنــه علــى مــا يبــدو
يقــدم رســالة متضاربــة تشــير إلــى أن األزمــة كان لهــا أثــر
إيجابــي علــى كميــات البريــد الداخليــة.

)Item count (volume

وتسـببت الجائحـة أيضـا ً فـي تعطيل الخدمـات الماليـة ،التي تمثل
مـا يصـل إلـى  ٪30مـن اإليـرادات البريديـة لبعض المسـتثمرين
المعيَّنيـن .وحالـت تدابيـر التباعد الجسـدي دون أن يتمكن موظفو
البريـد مـن تسـليم األمـوال النقدية إلى المسـتفيدين.

من ساعتين إلى  64ساعة
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الفصل الرابع  -أثر الجائحة على القطاع البريدي ودعم االتحاد البريدي العالمي

دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

تراجع الطلب على الخدمات البريدية

ارتفاع/انخفاض مبيعات التجارة اإللكترونية

عادة ما تلجأ الشـركات إلى اسـتخدام الخدمات البريدية بوصفها
منتوجـا ً وسـيطا ً ضروريـا ً إلنتاجهـا .ومـن المنطقـي أن يفضـي
تراجـع اإلمـداد بالمنتجـات فـي هـذه الشـركات جـراء تفشـي
جائحـة كوفيـد 19-إلـى تراجـع الطلب علـى الخدمـات البريدية.

يشـير تحليـل أجـراه االتحـاد البريـدي العالمـي إلـى أن مبيعـات
التجـارة اإللكترونيـة قـد ارتفعـت فـي البلدان األعلـى دخالً ،في
20
حيـن كانـت مسـتقرة أو شـهدت تراجعا ً فـي البلـدان األخرى.

انخفاض مداخيل المؤسسات البريدية
يسـعى العديـد مـن المسـتثمرين المعيَّنيـن إلـى مواءمـة نمـاذج
أعمالهـم عبـر تحويـل مجـال تركيزهـا مـن بريـد الرسـائل إلـى
الطـرود البريديـة واللوجسـتيات والخدمـات الماليـة .وعليـه،
سـجلت حصـة بريد الرسـائل فـي إجمالي إيرادات المسـتثمرين
البريديين انخفاضا ً من نسـبة  ٪45عام  2008إلى نسـبة ٪39
عام  ،2018لفائدة الطرود البريدية واللوجسـتيات التي سـجلت
نسـبتها طفـرة مـن  ٪16.3إلـى  ٪27.2خلال نفـس الفتـرة.
وفـي ظـل أزمـة كوفيـد ،19-يكـون أي مسـتثمر ت َنتُـج الحصـة
عرضـةً لخطر
الكبـرى مـن إجمالـي دخلـه عـن البريـد الدولـي ُ
خسـارة إيرادات تشـغيلية هائلة نتيجة حالة الشـلل التي يشـهدها
قطـاع المالحـة الجويـة واالضطرابـات األخرى فـي المبادالت
عبـر الحدود.

الدعـــم ال ُمقــدَّم مـــن المكتــب الـــدولي
لالتحــاد البريــدي العــالمي للتصــدي
لجائح ــة كوفي ــد19-
منــذ بدايـة جائحـة كوفيد ،19-اتخــذ المكتب الدولــي لالتحــاد
البريـدي العالمـي بالتعـاون مـع البلدان األعضاء فيه والشـركاء
وأصحـاب المصلحـة سلسـلة مـن التدابيـر االسـتعجالية لدعـم
المسـتثمرين المعيَّنيـن خلال األزمـة الجاريـة وتزويدهـم
بالمعلومـات فضلاً عـن دعـم التعـاون المنهجـي والتكنولوجـي
والتنظيمــي والتقنــي مــن أجــل تسـهيل ســير العـمـل اليومــي
للمؤسسـات البريديـة فـي الميـدان ومسـاعدتها علـى االسـتعداد
لمرحلـة التعافـي.
وكان أكبـر التحديـات التـي واجهـت قطـاع البريـد خلال هـذه
الفتـرة حمايـة موظفيـه والحفـاظ علـى تدفـق البريـد فـي الوقـت
نفسه .

األثر المالي/المشاكل المتعلقة بالميزانية
وفقـا ً لمـا أبلغـت عنـه البلـدان فـإن اآلثـار الماليـة كانـت سـيئة
فـي الغالـب بسـبب ارتفـاع التكاليـف المتكبدة عند وضـع تدابير
خاصـة بالصحـة والسلامة ،وزيـادة اإلصابـة باألمـراض التي
فاقـت المعـدالت الطبيعيـة ،وانخفـاض المداخيل المتأتية أساسـا ً
مـن العمالء.
وفـي دراسـة اسـتقصائية مقارنـة أجرتهـا الشـركة االستشـارية
البلجيكيـة ( ،)E-BISS Internationalأشـار زهـاء  ٪27مـن
المسـتثمرين المعيَّنيـن الذيـن قدمـوا ردودا َ إلـى أنهـم تقدمـوا
بطلبـات الحصـول علـى الدعـم المالـي مـن حكوماتهـم.
وأفـاد أحـد اإلصـدارات بأن الجائحة قد تسـبب تراجـع إيرادات
مؤسسـة بريديـة مـا فـي بلـد صناعـي معيَّـن بمـا يزيـد عـن 22
مليـار دوالر مـن دوالرات الواليـات المتحـدة خالل  18شـهرا ً
المقبلـة وبمـا يزيـد عن  54مليار دوالر مـن دوالرات الواليات
19
المتحـدة على المـدى الطويل.

19
20

حماية العاملين في القطاع البريدي
خلال أزمـة كوفيـد ،19-احتـل العاملـون في البريـد الصفوف
األولـى لمواجهـة الجائحـة العالميـة مـن خالل ضمانهـم لتوزيع
البريـد بانتظـام ومشـاركتهم فـي توزيـع المعـدات واألغـراض
الطبيــة األســاســية وتقــديمهم للخـدمـات االجـتماعيــة .وبهـذا
الصـدد ،أطلـق االتحـاد البريـدي العالمـي ،بالتعـاون مـع مكتب
األمـم المتحـدة لخدمـات المشـاريع ،مشـروعا ً يرمي إلـى تزويد
المؤسسـات البريديـة فـي أقـل البلـدان نمـوا ً بلـوازم الوقايـة
الشخصيـــة التــي تشــتّد الحاجــة إليـها .وتم اقتناء قرابــة 1.2
مليـون كمامـة طبيـة لفائدة  36مؤسسـة بريدية في تلـك البلدان.
وفـي نفـس الوقـت ،يواصـل المكتـب الدولـي توفيـر المعونـة
التقنيـة فـي مجـال إدارة مخاطـر الكـوارث مـن أجـل تعزيـز
التأهـب لحـاالت الطـوارئ .ومنـذ أبريـل  ،2020تقـدم العديـد
مـن البلـدان الناميـة بطلـب الحصـول علـى هـذه المعونـة التقنية
مـن أجـل تحسـين قدراتهـا علـى التعامـل مـع الجوائـح.

www.ncpolicywatch.com/2020/04/17/covid-19-pushes-postal-services-finances-to-the-brink
www.upu.int/UPU/media/upu/publications/theCovid19CrisisAndThePostalSectorEn.pdf
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متابعة الوضع

التعاون مع المنظمات الدولية

وضع المكتب الدولي وحدة خاصة معنية باستمرارية العمليات
لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالتعامل مع األزمة وتنسيق
إجراءات االتحاد البريدي العالمي الخاصة بالمسائل التشغيلية
المتعلقة بالجائحة .وسعت هذه الوحدة أيضا ً إلى إيجاد البدائل
لتسهيل النقل الجوي لإلرساليات البريدية المحجوزة في مكاتب
التبادل (بما في ذلك توفير أحدث المعلومات عن التوافر الحالي
ووضع شركات الشحن الجوي ،والمعلومات بشأن وضع عبور
الحدود بالنسبة للنقل البري ،والربط مع شركاء جدد في سلسلة
اإلمدادات ،ودعم إنشاء مسارات جديدة).

نسَّـق االتحـاد البريـدي العالمـي خلال هـذه الفتـرة العصيبـة
أنشـطته وتعـاون مـع منظمـة الطيـران المدنـي الدولـي واتحـاد
النقـل الجـوي الدولـي ومنظمـة الجمـارك العالميـة واللجنـة
االقتصاديـة ألوروبـا التابعـة لألمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون
بيـن هيئـات السـكك الحديديـة والمجلـس الدولي المعني بتنسـيق
21
النقـل عبـر أوروبا وآسـيا من أجـل الحفاظ على تدفـق البريد.

رسائل نظام معلومات الطوارئ ()EmIS

وكان الهـدف مـن العمـل مـع اتحـاد النقـل الجـوي الدولي بحث
إمكانيـة اسـتخدام رحلات الشـحن الجـوي كبديـل ،وتشـجيع
الحكومـات على تسـريع اإلجـراءات وتخفيف القيود المفروضة
لإلبقـاء على خطوط اإلمدادات بالشـحن الجـوي ،وتبادل أحدث
المعلومـات فيمـا يخـص توافـر شـركات نقـل الشـحن الجـوي
22
حاليـا ً ووضعها.

استنادا ً إلى رسائل نظام معلومات الطوارئ ،أع َّد المكتب الدولي
جدوالً يتضمن جميع التدابير التشغيلية التي اتخذتها المؤسسات
البريدية نتيجة لجائحة كوفيد .19-وهذه المعلومات متاحة أمام
جميع البلدان األعضاء وتسمح لهم بالنفاذ السريع واليسير إلى
البيانات المصنفة بحسب البلد.

وكان الهدف من العمل مع منظمة التعاون بين هيئات السكك
الحديدية تحويل الدراسات التجريبية إلى واقع عملي ،مما يتيح
استخدام شبكة السكك الحديدية كبديل لنقل كميات البريد الهائلة
بين آسيا وأوروبا.

وظـل المكتـب الدولي علـى اتصال وثيق بالبلـدان األعضاء في
االتحـاد البريـدي العالمـي ومسـتثمريها المعيَّنين مـن أجل تقديم
المشــورة فيمـا يخـص القيــود المفـروضـة حاليا ً بسـبب إلغــاء
الرحلات الجويـة ونقـص القدرة في مجـال النقل.

وفيمـا يخـص منظمة التجارة العالميـة ،كان هدف التعاون معها
تبـادل المعلومـات عن سلسـلة اإلمـدادات العالميـة وضمان نقل
تحـول المؤسسـات
البعائـث بفعاليـة عبـر الحـدود بالنظـر إلـى
ّ
البريديـة صوب اسـتخدام وسـائل نقـل جديدة خالل هـذه الفترة.

وسائل النقل البديلة
أخـذ المكتـب الدولي يرصـد االضطرابات المترتبـة عن جائحة
كوفيـد 19-فـي سلسـلة اإلمـدادات البريديـة العالميـة بغية تحديد
السـبل الكفيلـة بتخفيـف وقعهـا .ودُعـي المسـتثمرون المعيَّنـون
إلى التواصل مع شـركات النقل السـطحي وتبادل أي معلومات
عـن قـدرات النقـل المتاحـة .وجـرى االتصـال أيضـا ً بشـركات
نقـ ٍل جديـدةٍ و ُ
ط ِلـب منهـا النظـر فـي إمكانيـة التعـاون مـع
المؤسسـات البريديـة.
وبهذا الصدد ،أن ِشئت قاعدة بيانات (في منصة البيانات الضخمة
لنظام مراقبة النوعية) تُج ِ ّمع كل المعلومات المتاحة المتعلقة
بالنقــل البديـل وهــي متاحــة لجميـع البلدان األعضاء .وتتضمن
البيانات حلوالً جديدة ً تُستخ َدم فيها السكك الحديدية ،والشحن
الجوي ،والسفن ،فضالً عن المعلومات حول المسارات الجديدة
والمشورة القانونية بشأنها .وأفضت مبادرات تبادل المعلومات
إلى استحداث عدد هائل من االبتكارات وطرائق النقل الجديدة
براً ،وبحراً ،وجواً.
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www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2020/revueUnionPostale_Summer2020_En_web.pdf
www.tact-online.org/covid-19 and www.iata.org/cargo
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التأهب للبدء من جديد بعد الجائحة
لـم يكـن التخطيط قط مهمة سـهلة للغايـة ،ولكنها زادت صعوبة
بتفشـي أزمة كوفيد.19-
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وفـي هـذه المرحلـة مـن األزمـة ،يتعيـن علـى القـادة التركيـز
في اسـتراتيجياتهم علـى تحديين آنيين
همـا :إعـداد خطـط البـدء مـن جديـد
والتعافـي ،وافتـراض سـيناريوهات
تتعلـق بالطلـب فـي القطـاع البريـدي
وضع افتراضات
خلال الفتـرة المقبلـة التـي تمتـد مـن
تناسب “الوضع
 12إلـى  18شـهراً .ولكنهـم بصـدد
الطبيعي الجديد”
التفكيـر أيضـا ً فـي التغييـرات التـي
سـتُحدِثها الجائحـة فـي معالـم القطـاع
23
البريـدي علـى المـدى الطويـل.
وبالنظـر إلـى الشـكوك السـائدة بشـأن المـدة التـي ستسـتغرقها
جائحـة كوفيـد 19-والمسـار الذي سـتأخذه واألثر الذي سـتخلفه
فـي نهايـة المطـاف علـى قطـاع البريـد بشـتى أنحـاء العالـم،
جـرت مراعـاة عوامـل وافتراضـات متعـددة لـدى إعـداد هـذا
الدليـل .وبالمثـل ،يمكـن أن يسـتخدم المسـتثمرون المعيَّنـون
االفتراضـات ذاتهـا فـي إعـداد خطـط الطـوارئ والتعافـي مـن
الكـوارث واسـتئناف األعمـال الخاصـة بهـم.
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االفتراضات المتعلقة
بالصحة العامة
سـيظل الفيـروس المسـبب لجائحـة كوفيـد 19-متفشـيا ً إلى غاية
اكتشـاف لقـاح واسـتخدامه على نطاق واسـع.
ال يُر َّجــح أن يكــون اللقــاح متاحـا ً لالســتخدام علــى نطــاق
واســع لفتــرة تتــراوح بيــن  6أشــهر و 12شــهراً.
خــال هــذه الفتــرة ،سيســمح التحســن فــي فهــم الفيــروس
وإجــراء التجــارب لمســؤولي الصحــة العامــة تو ّخــي
مــا يكفــي مــن الدقــة لــدى اتخــاذ تدابيــر كبــح معــدالت
اإلصابــة بــه.
ســيكون للزيــادات المســجلة فــي األمــراض والظــروف
الصحيــة الخطيــرة وقــع علــى موظفــي البريــد.
يمكــن غلــق المؤسســات والحــدود الوطنيــة واألقاليــم/
المناطــق المحليــة لفتــرات قصيــرة إلــى غايــة اســتخدام
اللقــاح علــى نطــاق واســع.
سـيظل األشـخاص الذيـن تزيـد أعمارهـم عـن  60عامـا ً
والموظفـون الذيـن يعانـون مـن حـاالت صحيـة خطيـرة
ضعفـاء بشـكل خـاص طيلـة هـذه الفتـرة.
ستظل اســتراتيجيات التدريب والتواصـل بوضـوح مــع
الموظفيـن والزبائـن هامـة للغايـة ،وذلك باالعتمـاد أكثر
على وسائل التواصل االجتماعي والمواقع الشبكية لنشر
األخبار والسلوكيات الوقائية والبروتوكوالت والمستجدات
المتعلقة بالنظافة (غسل اليدين ،وآداب السعال/العطاس،
والتباعد االجتماعي ،وعمليات التلقيح ،وما إلى ذلك.).
ســيلزم أيضــا ً اتخـاذ التدابيــر الوقائيــة بما فيها التباعــد
االجتماعي ،واسـتخدام معدات الوقايـة (الكمامات الطبية،
والقفـازات المطاطيـة ،والمعقمـات ،ومـا إلـى ذلـك،).
وتكـرار تنظيـف وتعقيـم األسـطح المعرضـة للمـس بكثرة
والعربـات ومكاتـب البريـد.
من المتوقع فرض قيود على السفر وغلق للحدود بدرجات
24
متفاوتة وفقا ً لتطور الوضع.
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www.advisory.com/research/health-care-advisory-board/blogs/at-the-helm/2020/05/post-covid-19-market-assumptions-strategy-health-care
www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

االفتراضات المتعلقة
باالقتصاد/التجارة العالميين
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التراجع
المس َّجل سيكون أسوأ انتكاس اقتصادي يشهده العالم منذ
الكساد الكبير ،بل إنه سيكون “أكثر سوءاً” من الركود
25
الكبير لعام .2009
تشير التوقعات إلى تسجيل ركود حاد في  2020وانتعاش
بطيء في .2021
قــد يســتغرق ســوق العمــل وقتـا ً طويـاً لينتعــش كليـا ً ممــا
ســيؤدي إلــى تفاقــم أوجــه التفــاوت فــي الدخــل وزيــادة
26
الفقــر.
ستسـتمر تجـارة البضائـع العالميـة فـي االنخفاض بنسـبة
تتـراوح بيـن  ٪13و ٪32فـي .2020
في عام  ،2021من المتوقع أن تشهد التجارة انتعاشا ً
لكنه سيتوقف على المدة التي ستستغرقها الجائحة وعلى
مدى نجاعة سياسة االستجابة التي ستُتبَّع.
سـتعاني كل المناطـق تقريبـا ً مـن تراجـع بأرقـام عشـرية
فـي المبـادالت التجاريـة فـي عـام  ،2020حيـث سـتكون
الصـادرات مـن أمريـكا الشـمالية وآسـيا األكثـر تضـرراً.
مـن المحتمـل أن يُسـ َّجل الهبوط األكثر حـدة في القطاعات
التجاريـة التي تملك سالسـل قيمـة معقدة تحديدا ً المنتجات
اإللكترونية ومنتجات صناعة السـيارات.
من المحتمل أن يكون قطاع التجارة في الخدمات األكثر
مباشر من جائحة كوفيد 19-نتيجة للقيود
تضررا ً بشك ٍل
ٍ
27
المفروضة على النقل والسفر.
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مـن المتوقـع أن تسـلك مختلـف البلـدان واألقاليـم نهجـا ً
متباينـة فـي سـبيل التعافـي ،وفقا ً لمسـارات فردية تخضع
للتفاعـــل بيـــن خبرتهــم في احتواء جائحـــة كوفيد19-
وإدارة تفشــيها والخصائـص االجتمـاعيــة واالقتصاديــة
28
األساسـية التـي يتميـز بهـا كل بلـد أو إقليـم.

االفتراضات المتعلقة
باتجاه التنمية البريدية
أعد االتحاد البريدي العالمي ثالث سيناريوهات محتملة
تتعلق بمستقبل المستثمرين المعيَّنين .ويتنبأ أولها ،وهو
األكثر تشاؤماً ،بعدم قدرة المستثمرين البريديين على
العودة إلى مواقعهم السابقة .وفي الثاني ،ستظهر بوادر
التعافي ولكن لن تتمكن الخدمـة البريديـة من عكس اتجاه
التراجع .وفي السيناريو الثالث ،ستعود األمور إلى ما
كانت عليه بسرعة وسنتمكن من استغالل الفرص الجديدة
وإحداث تغييرات هيكلية إيجابية.

مــن المتوقــع أن تــؤدي جائحــة كوفيــد 19-إلــى تكاليــف
اقتصاديــة مدمــرة فــي البلــدان الناميــة.
قـد يرتفـع الطلب على األغذية والمسـاعدة الطبية والمواد
األساسـية األخـرى في البلـدان النامية ،ولكن سـيقابل هذا
االرتفـاع ،بـل سـيزيد عليـه ،انخفـاض فـي الطلـب علـى
السـلع غيـر األساسـية مثـل المالبس ومختلـف الخدمات.

ليس هناك ما يدل على أن األداء الذي سيشهده تطور
الطلـب علــى الخــدمات الماليــة وغيــرها من المنتجات
البريديــة ســـيكون مختلفـا ً عــن الطلــب اإلجمــالي علـى
الخدمات فـي االقتصـاد الحقيقي .ولـذلك ،يمكن افتـراض
أن الطلب على الخدمات المالية وغيرها من المنتجات
البريدية سينحو منحى التقلبات الدورية.

سـيتراجع الطلـب أيضـا ً بفعـل عوامـل أخـرى مثـل تأخيـر
المشتـريـــن األجـــانب للطلبيات أو ســـحبهم لها وإلغـــاء
الرحلات السـياحية .وعلاوة علـى ذلك ،سـيؤدي الهبوط
فـي أسـواق األوراق الماليـة إلـى تـآكل ثـروات النـاس
وكبـح رغبتهـم فـي اإلنفـاق.
ستشـهد التحويلات الماليـة إلـى البلـدان التـي لديهـا عدد
كبيـر مـن العمـال المهاجريـن تباطـؤ بسـبب التسـريح من
العمـل وتأخـر دفـع الرواتـب في أوروبا والشـرق األوسـط
والواليـات المتحـدة حيـث يعيـش ويعمـل أغلبهم.

وفيما يخص بريد الرسائل حيث البدائل الرقمية متوافرة
بشكل أيسر ،ستتسارع وتيرة استبدالها أكثر ،مما سيؤدي
إلى تسجيل انخفاض ال مثيل له.
من المتوقع أن ينمو الطلب على الطرود البريدية بالنظر
إلى ارتباط هـذا القطـاع باألنشــطة االقتصاديــة ال ُمنتِجَـة
والطلب على خدمات التوزيع المادية معاً ،وتعزيزه بفضل
التجارة اإللكترونية.

سـيكون النخفـاض الطلـب علـى االسـتهالك الداخلـي
عمومـا ً وقـع سـلبي فـي اإلنتـاج والتشـغيل .وقـد يكـون
لتراجـع الطلـب االسـتهالكي أثـر ضئيـل علـى التصنيـع
بحيـث يمكـن للشـركات فـي حـال حصولهـا علـى قـروض
تكويـن احتياطـات مـن السـلع تامـة الصنـع عوضـا ً عـن
خفـض اإلنتـاج وتسـريح العمـال .ولكـن مـن المرجـح أن
29
تكـون اآلثـار علـى قطـاع الخدمـات المحـدودة خطيـرة.

سـوف تتواصل االسـتعاضة عن الرسـائل بالرزم الصغيرة
وستسـتمر سـوق التجـارة اإللكترونيـة الواعـدة فـي تلبية
حاجـات آالف المالييـن مـن الزبائن في شـتى أنحـاء العالم.
سيصبح دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة أمرا ً غاية
في األهمية بالنظر إلى حاجتها إلى وسائل معقولة التكلفة
ومباشرة لشحن بضائعها وتوزيع سلعها إلى الزبائن في
شتى أنحاء العالم.
ستنشأ حاجة إلى الرقمنة وخدمات إلكترونية أكثر نجاعة
لتحسين التوزيع وتسهيل تعافـي المســتثمرين البريدييـن
وأعمالهم.
مـن المتوقـع تحديـث نمـاذج األعمـال الجديدة التـي طبقها
المســتثمرون البريديــون خـلال األزمــة وتحسـينها حتى
تصبـح “الوضـع الطبيعـي الجديد”.
ال تـزال رقمنـة العمليـات البريديـة بمـا فيهـا الخدمـات
الماليـة تحديـا ً فـي عـدد من االقتصـادات الناشـئة .ويعزى
هـذا عادة إلى مسـائل متنوعة ،بمـا فيها انعدام إطار عمل
واضـح لسياسـة الخدمـات الماليـة البريديـة واالسـتثمار
المحدود في المؤسـســـات البريديـــة ومقاومـــة السـكان
للتغييـر وغيـاب القيادة فـي المؤسسـات البريدية التي من
30
شـأنها أن تقـود عمليـة التحـول الرقمـي.

تبيِّن مسيرة التعافي التي وردت نماذج عنها في بعض
التحاليل بأن معدالت الناتج المحلي اإلجمالي في العالم لن
تعود إلى تلك المس َّجلة في ديسمبر  2019إلى غاية الربع
الثاني أو الثالث من عام .2021
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en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_recession
blogs.imf.org/2020/06/24/reopening-from-the-great-lockdown-uneven-and-uncertain-recovery
www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/covid-19-and-the-global-economy.html
www.ipsnews.net/2020/04/the-economic-impact-of-covid-19-on-developing-countries
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www.upu.int/UPU/media/upu/publications/theCovid19CrisisAndThePostalSectorEn.pdf
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

االفتراضات المتعلقة
بالعمليات البريدية

الفصل الرابع  -أثر الجائحة على القطاع البريدي ودعم االتحاد البريدي العالمي

سيسـتمر العمـل عـن بُعـد بالنسـبة إلـى بعـض الفئـات من
الموظفيـن إلـى غايـة التوصل إلـى لقاح واسـتخدامه على
نطاق واسـع.

من المتوقع أن يضطر المستثمرون البريديون إلى مواصلة
استخدام الشحن الجوي أو إيجاد وسائل نقل بديلة مثل
القطارات والسفن في مبادالتهم البريدية الدولية إلى غاية
رفع كافة القيود على الرحالت الجوية وإعادة فتح الحدود
الوطنية.

مـا إن يتحسـن الوضـع فـي البلـدان بقـدر يتيـح اسـتئناف
الخدمـات البريديـة كلهـا ،يمكـن إعـادة فتـح مكاتـب البريد
بصفــة تدريجيــة وعــودة إلــى ســاعات العـمل/التشـغيل
ومواعيـد التوزيـع العاديـة وعـودة جميـع الموظفيـن إلـى
العمل.

مـن المتوقـع أن تتواصـل حـاالت التأخيـر فـي اإلجـراءات
الجمركيـة إلـى غايـة انتهـاء جائحـة كوفيـد 19-عالميـاً.

ما إن يصبح باإلمكان عودة الخدمات البريدية إلى الوضع
العادي ،ستوضع معايير التوزيع وضمانات نوعية الخدمة
من جـديد بالنسبة إلى كل فئات البعائث البريدية ،فضالً
عن األجور المرتبطة بالنوعية.

ستُسـتأنف المبـادالت البريدية تدريجيـا ً نتيجة لرفع القيود
المفروضة على السـفر وفتـح الحدود الوطنية.
مـن المتوقـع اإلبقـاء علـى بعض الممارسـات التـي ُ
ط ِبّقت
خلال تفشـي وبـاء كوفيـد 19-لوقـت طويـل بغيـة الحـد
مـن االحتـكاك الجسـدي ،مثـل تدابيـر التباعـد االجتماعـي
فـي مكاتـب البريد والممارسـات الجديدة الخاصة باسـتالم
الطـرود مـن الزبائـن والتوقيـع لـدى االسـتالم.
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 نظرة شاملة عن التخطيط- الفصل السادس

ولكـن ينبغـي لقـادة االسـتراتيجيات فـي هـذه المرحلـة مـن أزمة
 إعداد: أن يركـزوا علـى تحديين مباشـرين أال وهمـا19-كوفيـد
 وافتراض سـيناريوهات تتعلق،خطـط البـدء من جديـد والتعافي
. شـهرا ً المقبلة18 و12 بالطلـب فـي القطـاع البريدي تمتد طيلة
وهـم بصـــدد التفكيـــر أيضا ً فـــي
التغييـرات التـي سـتخلفها الجائحـة
من االستجابة لألزمة فـي معالـم القطـاع البريـدي علـى
32
.المـدى الطويل

إلى استئناف األعمال
وتجديدها

 يمكـن تمييـز،وبنـاء علـى ذلـك
:ثلاث مراحـل لهـذه الجائحـة وهي
مرحلة األزمــــة وفتـــرة التعــــافي
 وتـرد فيمـا.”والوضــع “الطبيعـي
يلـي مختلـف اإلجـراءات التـي يمكـن للسـلطات البريديـة اتخاذهـا
:فـي كل مرحلـة مـن المراحـل

المراحل
 تتمثل أول مرحلة في مرحلة ما قبل،في ظل الظروف العادية
األزمة التي تستعد خاللها منظمة ما لمواجهة أزمة محتملة
ق إلدارة األزمة وإيجاد
ٍ عن طريق وضع خط ٍة وتشكيل فري
 وتنشــأ.اسـتراتيجيات لتذليل المخاطـر في حالــة وقوع أزمة ما
 وتعكف المنظمة خاللها على،ثاني مرحلة في منتصف األزمة
 وتتمثل المرحلة النهائية في مرحلة ما.التصدي ألزمـة جاريــة
بعد األزمة التي يقوم خاللها فريق إدارة األزمة بتقييم نجاعة
األعمال التي أداها واستخدام الدروس المستفادة منها في تنقيح
31
.خطتهم إلدارة األزمة

نظرة شاملة عن
التخطيط

Overview of recovery period planning

From a response to the crisis towards business resumption and renewal of the postal sector
CRISIS PHASE

RECOVERY PERIOD

NORMAL STATE

RESPONSE – EMERGENCY PLAN

Maintance of basic services

MEASURES FOR STAFF WELFARE

Staff protection and measures to support the physical, mental and emotional well-being of staff

BUSINESS RESTORATION GOVERNANCE

Management of the complex process of restoring functional services, while addressing safety concerns and making
one-off adjustments depending on the evolution of the pandemic

SCENARIOS PLANNING

Creation of recovery scenarios and possible pathways to inform decision-making and contingency planning

ANALYSIS AND MONITORING

Understanding of the impact of the crisis on the postal sector, on the products and on customer segments, so as to inform DOs and postal authorities

REPUTATION MANAGEMENT AND COMMUNICATION

Management of the risks and opportunities arising from changing perceptions of the postal sector, and consideration of the development of products,
services and communication strategies to protect and promote a good reputation and positive attitudes

BUSINESS RESTORATION PLANNING

Establishment of an agreed view of priorities and risks during the recovery period, the options available
in the event of futher waves of the pandemic, and business resumption planning

OPENING OF OFFICES/RE-ESTABLISHMENT OF THE FULL RANGE OF OPERATION

Planning for the reopening of offices/re-establishment of the full range of operation while considering
health risks and social distancing rules, and the launch of international exchanges

WORKING METHODS

Consideration of whether working arrangments put in place during the crisis should remain in place during the recovery period and beyond

LONG-TERM IMPLICATIONS FOR POSTAL SERVICES

Understanding of how the lessons learned from the crisis might influence
long-term changes in the postal sector

www.synthesio.com/faq-items/what-are-the-three-phases-of-crisis-management
www.advisory.com/research/health-care-advisory-board/blogs/at-the-helm/2020/05/post-covid-19-market-assumptions-strategy-health-care

:الفصل السادس
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الفصل الخامس  -افتراضات األزمة

دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

االستجابة  -خطة الطوارئ

التخطيط الستعادة األعمال

في بدايـة األزمــة ،سـيلزم إنشاء فريـق إلدارة األزمــة وتنفيــذ
خطـط الطـوارئ والحاالت العارضة مـن أجل حماية الموظفين
والزبائن وإن أمكن اإلبقاء على الخدمات األساسـية.

ال بد من وضـع األولـويات والمخاطــر خــالل فتـرة التعـافــي
باإلضافـة إلـى الخيـارات المتاحـة فـي حـال ضربـت موجـات
جديـدة مـن الجائحـة .وتتضمن هـذه اإلجراءات أيضا ً التخطيط
الســتئناف األعمــال وينبغـي البــدء فـي تنفيــذها فـي منتصـف
مرحلـة األزمـة والمواصلـة فيهـا إلـى غايـة عـودة الوضـع إلى
مجـراه العـادي ورفـع القيـود المفروضة.

التدابير الخاصة برفاه الموظفين
ينبغـي اتخـاذ تدابيـر حمايـة الموظفيـن ودعـم عافيتهم الجسـدية
والعقليـة والعاطفيـة منـذ البدايـة وااللتـزام بهـا إلـى غايـة عودة
الوضـع إلـى مجـراه العـادي ورفـع جميـع القيـود المفروضـة.

إدارة استعادة األعمال
ترمــي هــذه اإلجــراءات إلــى ضمــان إدارة العمليــة المعقــدة
المتمثلـة فـي اسـتعادة الخدمـات الوظيفيـة ،وفـي نفـس الوقـت
التصـدّي للشـواغل المتعلقـة بالسلامة وإجـراء تعديلات غيـر
متكـررة تتماشـى مـع تطـور الجائحة.

التخطيط للسيناريوهات
تشـمل هـذه األنشـطة وضـع سـيناريوهات للتعافـي ومسـارات
محتمــل بغيـة إعـلام صــناع القـــرار والتخطيـط للحـاالت
العارضـة .ولقـد آن أوان التحلـي بالمرونـة وروح االبتـكار،
فالمؤسـســـات البـريديــة تعكــف علـى توسـيع نطـاق خـدماتها
االجتماعيـة والماليـة والتجاريـة مـن أجـل دعـم الحكومـات.

التحليل والرصد
ال بـد مـن تحليـل وقـع األزمـة علـى قطـاع البريـد وعلـى
المنتجـات والزبائـن .وينبغـي البـدء فـي هـذا التحليـل مـع بدايـة
األزمـة والمواصلـة فيـه إلـى غايـة عـودة الوضـع إلـى مجـراه
العـادي ورفـع القيـود المفروضـة.

إدارة السمعة واإلبالغ
ينطـوي ذلـك علـى إدارة المخاطر والفـرص المترتبة عن تغير
اآلراء إزاء القطـاع البريـدي ،والنظـر فـي تطويـر المنتجـات
والخدمـات واسـتراتيجيات اإلبلاغ مـن أجـل حمايـة السـمعة
الجيـدة والسـلوكيات اإليجابيـة والترويـج لها .وينبغـي البدء في
هـذه األنشـطة مـع بدايـة األزمـة والمواصلـة فيهـا إلـى غايـة
عـودة الوضـع إلـى مجـراه العـادي ورفـع القيـود المفروضـة.

فتح المكاتب/استئناف العمليات كافة
ينبغـي مراعـاة المخاطـر علـى الصحـة وقواعـد التباعـد
االجتماعـي لـدى التخطيـط إلعـادة فتـح المكاتب/اسـتئناف
العمليـات كافـة بمـا فـي ذلـك اسـتهالل المبـادالت الدوليـة.

طرائق العمل
فـي هـذا المقـام ،ال بـد مـن مراعـاة مـا إذا كان ينبغـي اإلبقـاء
ضعـت أثنـاء األزمـة فـي مرحلـة
علـى ترتيبـات العمـل التـي ُو ِ
التعافـي ومـا يليهـا .ومـن الضـروري مواصلـة االبتـكار .وكما
ذُكـر آنفـاً ،ال تُعـ ُّد الرقمنة والخدمـات اإللكترونية األكثر نجاعة
مجـرد سـبل جديـدة لتحسـين التوزيـع بـل إنهـا دليـل قـوي على
التـزام قطـاع البريـد بتقبـل التغيير.

اآلثـــار علـــى الخدمـــات البريديـــة علـــى
المـــدى الطويـــل
الغــرض هــو فهـم كيف سـيكون وقـع الدروس المســتفادة مـن
األزمـــة علـى التغييـرات التـي سـتطرأ علـى القطـاع البريـدي
علـى المـدى الطويل.
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الفصل السابع  -تعزيز التعافي

االعتبارات الرئيسية

الفصل السابع:
تعزيز التعافي

تتمثـل االعتبــارات الرئيسـيــة الواجــب مــراعاتها فــي خطـط
الطـوارئ والتعافي واسـتئناف األعمال فيما يلي:

االعتبارات
الرئيسية في
التخطيط للمستقبل

43

خطة

الطوارئ

االستجابة

(الحفاظ على سير العمل)

خطة
تقــرر المنظمـــة ما هــي عناصر العمل الحيوية وتبعات
ما إن ِ ّ
الخسـارة المحتملـة لهـذه العناصـر ،يمكنهـا عندئـذ إعـداد
خطـط للعمـل فـي إطـار هـذه الحـاالت .وينبغـي لهـا أن تختـار
اسـتراتيجيتها  -تحـ ّدِد إلـى مـا ترمـي إليـه أهدافهـا هـل للتعافـي
أم السـتمرار األعمـال ،ومـا يجـب فعلـه علـى المـدى القصيـر
مقابـل المـدى الطويـل.

التعافي

التعافي

(تعظيم القيمة ،والمخاطر ،والتكاليف)

خطة

استئناف األعمال

التجديد

(استغالل الدروس المستفادة
والفرص المتاحة)
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الفصل السابع  -تعزيز التعافي

دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

وترد فيما يلي بعض األمثلة عن أهداف استمرارية األعمال والتدابير الخاصة بكل مرحلة:

االستجابة

التعافي

التجديد

الحفاظ على سير العمل

تعظيم القيمة ،والمخاطر،
والتكاليف

استغالل الدروس المستفادة
والفرص المتاحة

إدارة حماية الموظفين ورفاههم:

توسيع مهارات الموظفين:

تعزيز الرقمنة باتباع ممارسات مرنة:

اعتماد التدابير الوقائية
التشديـــد علـــى الســالمـة/التباعـــد
االجتماعـــي
اإلكثـار من التواصـل لإلبالغ عن
األسـباب ومجريات األمور

مواصلة تطبيق التدابير الوقائية
تمكين الموظفين
البدء فــي التدريب على اســتخدام
التكنولوجيا الجديدة
تكريس نهج موجه نحو الخدمات:

تقليص األثر على العمليات إلى أدنى
حد:
إمكانيـة اسـتخدام رحلات الشـحن
الجوي
االلتقاط الرقمي للتوقيع
تعزيز خطة استمرارية األعمال
استخدام مكاتب البريد المتنقلة

تنفيذ نظام اإلقرارات الجمركية/
الرسائل ITMATT
استئناف/تحسين العمليات
استهالل منصة خاصة بالمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
دمج التكنولوجيا الجديدة

تعظيم قيمة األعمال:
التخفيف من المخاطر على األعمال:
التركيــز علــى الطــرود البريديــة/
التجــارة اإللكترونية
تنفيذ نماذج األعمال الجديدة
تحديـــد فـــرص لتحريـــر التدفـــق
النقـــدي

أنشطة الدعم التي يضطلع بها
االتحاد البريدي العالمي
اقتناء معدات الوقاية
تقديـم المعونـة فيما يتعلـق بمكاتب
البريـد المتنقلة
تحديـث وثائـق االتحـاد البريـدي
عنـد االقتضـاء
إنشـاء قاعـدة بيانـات مشـتركة بين
المنظمات

إعـــداد نهـــج خـــاص بالتجـــارة
اإللكترونيـــة
منصــة نمــو خاصــة بالمنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة
تحديث نماذج التسعير الحالية

أنشطة الدعم التي يضطلع بها
االتحاد البريدي العالمي
اســــتراتيجية الخدمـــات الماليــــة
الرقميــة بواســطة آليــة المســاعدة
التقنيــة فــي مجــال اإلدمــاج المالــي
وتقييــم درجــة االســتعداد للدفــع
فــي مجــال التجــارة اإللكترونيــة
أفضل الممارسات التنظيمية
منصات تقاسم المعارف الخاصة
باالتحاد البريدي العالمي
تحديث بعض قواعد االتفاقية

بناء ثقافة إدارة المنتجات
توفير منصات الخدمة الذاتية

فـي التخطيـط للجائحـة ،يجـب العنايـة باختيـار حلـول مرنـة
تغطـي مجـاالً واسـعا ً مـن األحـداث نظـرا ً إلـى أنـه ال يمكـن
معرفـة األثـر الحقيقـي للجائحـة مـا لـم يحـدث فعلاً .وبمـا أن
الجائحـة سـتضرب علـى شـكل موجـات ،قـد يلـزم أيضـا ً توخي
33
حلـول عديـدة لتنفيذهـا كلمـا اسـتدعت الحاجـة إلـى ذلـك.

اآلثار المالية
تجــدر اإلشــارة إلـى أن االستجابة العاجلـة للجائحــة قــد تولـد
34
نفقات معيَّنة تشـمل مـا يلي:

فرز الموظفين األساسيين واستدعاءهم للعمل

تشـجيع االبتـكارات في مجـال البنية
التحتية:

تكلفــة تركيــب حواجــز ماديــة دائمــة للفصــل بيــن الموظفيــن
والجمهور

التحول الرقمي في مرحلـة ما بعد
جائحة كوفيد
إيجــاد ســـبل جديـــدة تربــط بيـن
المؤسسـات البريديـة والمواطنيـن
اغتنام الفرص التي توفرها السوق

التدريب
تدابير الصحة والسالمة
معدات الحماية الشخصية
بالغات الصحة العامة ومعلومات السالمة
تطهير/تعقيم/إزالــة الفيــروس فــي المنشــآت (الوقــت،
المعــدات ،واللــوازم)

التعامل مع “الوضع الطبيعي الجديد”
في مرحلة ما بعد كوفيد:

لــوازم وأدوات تكنولوجيــا المعلومــات الالزمــة للعمــل عــن
بُعــد

تعريـف الـدور الجديـد فيما يخص
سياسـات الحكومـة االجتماعية
تبني مفهوم اسـتخدام التحكم اآللي
في عمليات الفرز

االستعداد لبرامج التجارة اإللكترونية
من الناحية الرقمية
استخدام هياكل الحوسبة السحابية
متعددة األوساط وحوسبة الحافة

ويُوصـى بـأن تسـتفيد البلـدان مـن آليـات الدعـم القائمـة لالتحاد
البريــدي العـالمـي خــالل تنفيــذ خطط التعـافـي أو اســتمرارية
األعمـال أو اسـتئناف األعمـال الخاصة بها.
وتشمل مخططات الدعم الخاصة باالتحاد البريدي العالمي ما يلي:

صندوق الطوارئ والتضامن

أجــر الســاعـــات اإلضافيـــة لموظــف خاضـــع للحجـــر
الصحـــي

أنشطة الدعم التي يضطلع بها
االتحاد البريدي العالمي

45

تنفيــذ طرائــق ومعــدات جديــدة مــن أجــل التوزيــع بــدون
مخالطــة
وسائل نقل بديلة جديدة
تطبيق إجراءات أمنية/قانونية إضافية
تكاليف عن األنشـطة التـي تُنفَّذ
ومـن البديهـي أيضـا ً أن تترتـب
ٌ
فـي إطـار خطـط تعافـي األعمـال واسـتئنافها .وقـد تكـون هـذه
التكاليـف باهظـة نظـرا ً للمـوارد الالزمـة فـي رقمنـة العمليـات
البريديـة وحلـول تكنولوجيـا المعلومـات الجديـدة واالبتـكارات
فـي مجـال التوزيـع ومـا إلـى ذلك .وبنـاء عليه ،يتعيـن على كل
مسـتثمر معيَّـن أن يخطـط بعنايـة لميزانيتـه وأنشـطته باالسـتناد
إلـى تحليـل المخاطـر والمتطلبـات الخاصـة بـه فقـط  -وليـس
وفـق خطـة نمطية.

33
34

www.ccohs.ca/publications/PDF/businesscontinuity.pdf
wmich.edu/covid-19/fema-reimbursement

صنــدوق الطــوارئ والتضامــن هــو آليــة لتقــديـم المســاعــدة
الطارئـة .وفيمـا يتعلـق بجائحـة كوفيـد ،19-أعـدت مديريـة
التنميـة والتعـاون التابعـة للمكتـب الدولـي مشـروعا ً لتزويد أقل
البلـدان نمـوا ً بمعـدات الحماية الشـخصية.

صندوق التعاون بين صندوق نوعية الخدمة
وصندوق الطوارئ والتضامن
أنشـئ هـذا الصنـدوق بغيـة اسـتخدام مـوارد صنـدوق نوعيـة
الخدمـة فـي تقديـم المسـاعدة فـي حـاالت الكـوارث .ومنـح بلـ ٌد
واحـ ٌد مـن أموالـه المتاحـة في الصندوق مسـاهمة قيمـة لإلغاثة
مـن جائحـة كوفيـد.19-

صندوق مواجهة الكوارث
صنـدوق مواجهـة الكـوارث هـو آليـة مسـاعدة ترمـي إلـى دعم
الشـبكة البريديـة كي تقـاوم الكوارث .وفي حيـن ي َُّوجه صندوق
الطـوارئ والتضامـن إلـى المسـاعدة علـى التعافـي فـي مرحلة
مـا بعـد الكـوارث ،يسـاعد صنـدوق مواجهـة الكـوارث علـى
االسـتعداد فـي المرحلـة التـي تسـبق وقـوع الكوارث.
وعلى الرغم من أن اليابان هي حاليا ً البلد المانح الوحيد في
الصندوق ،إال أن بلداناً/منظمات أخرى يمكنها تقديم المساهمات.
وفي سياق هذه الجائحة ،أعلمت مديرية التنمية والتعاون البلدان
األعضاء بتوافر صندوق مواجهة الكوارث .وتلقت المديرية
طلبات متعددة متعلقة بجائحة كوفيد 19-في إطار الصندوق.

ميزانية التعاون التقني
يمكن للمكتب الدولي في حاالت الضرورة القصوى أن يستخدم
الميزانيــة المخصصــة للتعــاون التقني فضالً عن المسـاهمــات
الطوعيــة للبلــدان ،على ســبيل المثال ،من أجــل اقتناء معدات
الحماية الشخصية.
وخالل جائحة كوفيدُ ،19-م ّ ِول اقتناء الكمامات الطبية لفائدة
أقل البلدان نموا ً إلى حد كبير عن طريق موارد ميزانية االتحاد
البريدي العــالمي المخصصــة للتعــاون التقني ،باإلضافــة إلى
مساهمات خاصة قدمتها جمهورية الصين الشعبية ،وفرنسا،
واليابان ،وسويسرا.
وعالوة على ذلك ،يمكن أيضا ً تمويل المســاعدة المقدمـة للبلدان
النامية في إطار مشاريع استئناف األعمال (التدريب والمهام
االستشارية واقتناء المعدات) من ميزانية التعاون التقني.
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المبادئ الالزم مراعاتها
السرعة والنطاق والمساواة هي المبادئ التوجيهية التي يُسترشد
35
بها خالل هذه الفترة المستعصية األولى منذ وقوع الجائحة.

الفصل الثامن:
إعداد خطة الطوارئ

ضمان سالمة
الموظفين والحفاظ
على سير العمل

وعنــدما يتعـلق األمــــر بصـياغــــة
خطـة مـا ،يتبـادر إلـى الذهـن فـي
بعـض األحيـان أنـه كلمـا كان حجـم
المسـتند كبيـرا ً كلمـا كانـت فائدتـه
أعظـم .ولكن ،علــى النقيض تماماً،
يتعيـن أن تعــرض الخطـط بإيجــاز
التهـديدات والمخاطـر واإلجـراءات
36
اللازم اتخاذهـا.

تذكيـر :ينبغـي أن تمنح سلامة موظفي القطاع
البريـدي وحمايتهم األولوية القصوى.

4

إدارة الترتيبـات الماليـة :قـد يتعيـن علـى جهـة
الدفـع والجهـة المسـتفيدة أن تسـتعرضا المسـتندات
الماليـة والترتيبـات ذات الصلـة بغيـة تقييـم العواقـب
المحتملـة والتدابيـر الطارئـة.

5

مراعـاة مخاطـر اإلعسـار :اسـتعراض وضعكـم
المالـي والوضـع المالـي ألي نظـراء تعاقدتـم معهـم.

6

توفير البيانات والمستندات المناسبة :التأكد من
االمتثال لتشــريع حمايــة البيانات ذات الصلــة .ففـي
االتحاد األوروبي ،تخضع البيانات المتصلة بالصحة
إلى حماية معززة بموجب الالئحة العامة لحماية
البيانات تحت بند “فئات البيانات الخاصة”.

7

النظـر فـي مطالبـات التأميـن المحتملـة :النظـر
فـي إمكانيـة المطالبــة بالتعـويـض عـــن عواقـب أي
انقطـاع لألعمـال بموجـب سياسـات التأميـن الحالية،
ومناقشـة أي حاجـة لتغطيـة حـاالت محـددة وجديـدة
للتعـرض للمخاطـر مـع سماسـرة التأميـن.

8

إدارة الخـطـــــر التشـغيلــــي األوســـع نطـاقـــاً:

وثمة عشر نقاط أساسية ينبغي مراعاتها في إعداد خطة
37
ناجحة للطوارئ/الحاالت العارضــة ،وهــي كالتالي:

1

تنســـيق االســـتجابة الخاصـــة بكـم :إنشــاء فريــق
مخصـص خاضـع للإدارة العليـا ليتولـى مسـؤولية تقييم
وإدارة األثـر المحتمـل لألزمـة (والتدابيـر التي وضعتها
الحكومـة والسـلطات للتصـدي لها).

2

إدارة الوقـع على القوى العاملة :يتعين على الموظفين
االمتثال للواجبات المتعلقة بالصحـة والسالمـة باإلضافـة
إلى الواجبات األعم فيما يتعلق بالرعاية وحسن النية
المستحقة من العمال.

3

إدارة المخاطـر التعاقديـة :تقييـم اآلثـار المحتملة على
زبائنكـم وعقـود سلسـلة اإلمدادات الخاصـة بكم .والنظر
فـي الطريقـة التـي يمكـن أن تؤثـر بهـا األزمـة علـى
قدرتكـم علـى الوفـاء بالتزاماتكـم التعاقدية (سـواء بصفة
مباشـرة أو بسـبب مشـاكل في سلسـلة اإلمدادات الخاصة
بكـم) .وتقييـم مـا لكـم مـن حقـوق فـي حالـة عـدم تمكـن
نظيركـم مـن أداء العمـل.

35
36
37
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9

اســـــتعراض اآلثـــار التشـغيليــة علــى نطــاق أوســع؛
وتعطيــل سـلسـلــة اإلمـدادات؛ واإلمــداد باللوجســتيات
(والتكاليـف المتكبَّـدة) علـى نطـاق أوسـع نتيجـة إعاقـة
“عـودة األعمـال إلـى مـا كانـت عليـه”؛ وعـدم التمكـن
مـن عقـد االجتماعـات والفعاليـات الماديـة أو حضورها؛
وضمـان الحـد األدنـى مـن مسـتويات التوظيـف الالزمـة
للحفـاظ علـى سـير العمليـات؛ واالضطرابـات المتعلقـة
بتكنـولــوجيا المعلـــومات؛ والمشاركـــة فـــي الزيارات
الميدانيـــة وحضـــور االختبــارات وعمليات التفتيـــش؛
وحضـور الفعاليـات بالغـة األهميـة؛ وعـدم القـدرة علـى
الحصـول علـى التوقيعـات ومـا إلـى ذلـك.

مراعـاة الوقـع على معامالت االندماج والشـراء
المحتملـة :قـد تـود الشـركات التـي هـي بصـدد

الدخـول فـي معاملات الدمـج والشـراء مـع أطـرافٍ
يُحتمـل أن يكـون لهـا روابـط تجاريـة مـع مناطـق
أو قطاعـات متضـررة ،النظـر فـي تأخيـر ذلـك أو
اتخـاذ إجـراءات تحميهـا ،مثلا عبـر تدابيـر الحيطـة
المكيّفـة حسـب الحالـة أو وضـع شـروط أو حقـوق
إنهـاء العقـد أو تعهـدات مـا قبل اإلنجـاز والضمانات
أو التعويضـات.

10

االطالع على المستجدات المتعلقة بالحقوق

وااللتزامات :ضمان إطالع الفريق الذي يقود عملية
االستجابة بتطورات الوضع.

www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
www.facilitiesnet.com/emergencypreparedness/article/5-Steps-To-Emergency-Preparedness-For-Any-Disaster--17186
www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/covid-19-novel-coronavirus-10-key-points-for-effective-contingency-planning
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

المرحلة
عينة من المهام واألنشطة التي تنطوي
عليها خطة الطوارئ
فــي ضــوء المعـلومـات المقدمــة أعــاله عــن خلفيــة جائحــة
كوفيـد ،19-ووقعهـا علـى الخدمات البريدية ومـا يتعلق بها من
افتراضـات ،يكمـن الغـرض مـن هـذا القسـم فـي عـرض المهام
واألنشـطة التـي يمكـن أن تتألـف منها خطة الطـوارئ للخدمات
البريديــة ،بغيـة حمايـة الموظفيـن والزبائــن واالســتمرار فــي
تقديـم الخدمـات األساسـية إن أمكـن .وتكمـن أهـداف أي خطـة
طـوارئ فيمـا يلي:

ويـرد فيمـا يلـي موجـز فـي شـكل مخطـط ألنشـطة االسـتجابة
والمهـام واألنشـطة المحتملـة التـي قـد تشـكل خطـة الطـوارئ.
ويمكـن اسـتخدام منهجيـة “الخطـوات السـت” المعروضـة فـي
الفصـل  2مـن هـذا الدليـل ،أو أي منهجية أخـرى ،لوضع خطة
الطـوارئ .ويمكـن اتخـاذ خطط العمليـات المفصلة الـواردة في
نهايـة هـذا الدليـل نموذجـا ً (المالحـق مـن  1-1إلـى .)10-1
ويمكـن أن تتألـف خطـة الطـوارئ مـن األجـزاء الثالثـة المبينة
38
أدنـاه ،بحيـث تراعـي مختلـف مراحـل الجائحـة.

إدارة حمايـة الموظفين/الزبائن والحيلولة دون اسـتشراء
الجائحة
اإلسـهام فـي االستجابـة القُطريـة المنسقــة إلدارة حـاالت
الطوارئ إسهاما ً تاما ً ومناسبا ً
تقليص الوقـع على جمـيع الخدمـات والمنتجـات إلـى أقصى
حد والتخفيف من آثار االضطرابات على العمليات
التخفيف من المخاطر على األعمال

1أ

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة
(قبل تسجيل إصابات جديدة بالفيروس أو قبل استشرائه في
المجتمع أو قبل اإلعالن رسميا ً عن استشراء الجائحة)

األهداف :ينبغي أن تتأهب السلطات البريدية ومكتب البريد المركزي والمكاتب الميدانية لإلبطاء من استشراء الجائحة،
وتالفي وقع اضطراب سلسلة اإلمدادات أو التخفيف منه ،وتنفيذ التغييرات الضرورية في ممارسات وإجراءات العمل

مسائل عامة
1أ 1-مسائل اإلدارة

1أ 2-تدابير السالمة

1أ 1-1-إنشاء أو تجديد والية وحدة
إدارة المخاطر المؤسسية

1أ 1-2-اعتماد التدابير الوقائية التي
أوصت بها منظمة الصحة
العالمية ،والوكاالت الوطنية
(سلطات الصحة العامة ،وما
إلى ذلك).

1أ 2-1-مواصلة رصد رسائل اإلنذار
ذات الصلة بالجائحة (منظمة
الصحة العالمية ،والوكاالت
الوطنية) وتقارير وسائل
اإلعالم
1أ 3-1-إعداد واستعراض وتحديث
خطط الطوارئ/الحاالت
العارضة الشاملة الخاصة
بالمستثمر المعيَّن ،بما في ذلك
التدابير الرامية إلى ضمان
استمرارية الخدمات البريدية
أثناء الجائحة
1أ 4-1-إنشاء فريق إلدارة األزمة
1أ 5-1-إعداد خطة للتواصل مع جميع
أصحاب المصلحة (المستندات
اإللكترونية التي تتضمن
األسماء ،وأرقام الهواتف
المحمولة ،وعناوين البريد
اإللكتروني ،والمعلومـات
المرجعية المصرفية ،وما إلى
ذلك).
1أ 6-1-اإلكثار من التواصل مع
الموظفين والزبائن الطالعهم
على مجريات األمور
واألسباب
1أ 7-1-طلب الدعم والتدريب من
االتحاد البريدي العالمي إذا
لزم األمر ،بغية إعداد/مراجعة
خطة استمرارية األعمال
()DRM@upu.int
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تسـتند األمثلـة المقدمـة إلـى المعلومـات المعروضـة فـي القوائـم المرجعيـة للتدابير الطارئـة الواجب اتخاذها فـي حاالت الجوائح والمنشـورة في دليل االتحـاد البريدي العالمـي إلدارة مخاطر
الكـوارث  -تحييـن عـام  ،)www.upu.int/en/Postal-Solutions/Capacity-Building/Development-Cooperation/Disaster-Risk-Management( 2020فضلاً عـن نمـوذج
الملحـق الخـاص بتهديدات الجوائح المنشـور على الرابـط التالـي.content.acsa.org/i/1220799-sdcoe-pandemic-threat-template-covid-19/0 :

قبل وقوع الحدث
ببضعة أسابيع

معاييـر تفعيـل المرحلـة :ينبغي إعــداد الخطط الراميــة إلى تحقيق األهــداف التالــية وتنفيــذها اســـتجابة إلنــذار
تصـدره سـلطات الصحـة العامـة فـي البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعـات فـي هـذا البلد

حماية الموظفين

1أ 2-2-استبعاد الموظفين الذين سافروا
مؤخرا ً (مثالً خالل األربعة
عشر يوما ً األخيرة ،طبقا ً
للبـروتـوكول الذي وضعته
السلطات الحكومية ووكاالت
الصحة الوطنية)
1أ 3-2-استبعاد (عزل) األشخاص
الذين خالطوا مريضا ً شخص
على أنه حامل للفيروس ،لمدة
 14يوما ً اعتبارا ً من آخر مرة
خالطوا فيها هذا المريض
1أ 4-2-إرسال الموظفين الذين
يشعرون بالحمى و/أو أعراض
العدوى التنفسية إلى منازلهم
على الفور
1أ 5-2-االتصال بخدمات الصحة
العامة فورا ً إذا الحظتم أي
إصابة بين مجموعة من
الموظفين بمرض تنفسي أو أي
زيادة في معدالت التغيب بما
يبعث على القلق
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1أ 6-2-تشجيع جميع الموظفين على
التقيـد بتدابير الوقايـة اليوميــة
التالية:
← البقاء في المنزل عند
المرض
← طلب الرعـاية الطبية فورا ً
إذا استفحلت األعراض
← استخدام الكمامات الطبية
← الحفاظ على التباعد
االجتماعي
← المواظبة على غسل اليدين
← استخدام المناديل واألكمام
عند السعال
1أ 7-2-إعداد مخــزون مــن المـواد
الوقائية أو التحقق منه
1أ 8-2-التأهب للبدء في تنفيذ
بروتوكوالت تنظيف وتعقيم
معيَّنة
1أ 9-2-إعداد/تعميم وعرض ملصقات
تشجع على اتخاذ التدابير
الوقائية
1أ 10-2-البدء في تحضير الالفتات
والعالمات اإلرشادية في مكتب
البريد للحفاظ على التباعد
االجتماعي ،وما إلى ذلك

المسائل التشغيلية
1أ 3-تحضير التغييرات الخاصة
بممارسات العمل
1أ 1-3-رصد الوضع فيما يتعلق
بالشبكة البريدية الدولية
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

المرحلة

1أ

الفصل الثامن  -إعداد خطة الطوارئ

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة
(قبل تسجيل إصابات جديدة بالفيروس أو قبل استشرائه في
المجتمع أو قبل اإلعالن رسميا ً عن استشراء الجائحة)

1أ 2-3-إبالغ المكتب الدولي بجميع
التغييرات المتعلقة بالخدمات
وسلسلة اإلمدادات البريدية
(خالل االثنتي عشرة ساعة
األولى) عبر نظام معلومات
الطوارئ
1أ 3-3-اعتماد التدابير الوقائية التي
أوصت بها منظمة الصحة
العالمية ،والوكاالت الوطنية
(سلطات الصحة العامة)
1أ 4-3-تنسيق التدابير المتخذة مع
جميع الشركاء من المنظمات
وأصحاب المصلحة لضمان
االتـساق بين الخدمات/
الممارسات وتقليص الوقع على
العمليات إلى أدنى حد
1أ 5-3-إعداد أو تحييـن القوائم التي
تشمل جميع أصحاب المصلحة
الرئيسيين
1أ 6-3-استعراض وسائل بديلة لنقل
البريد الدولي
1أ 7-3-االطالع ،عبــر نظـام مراقبــة
النوعيـة ،علــى قائمــة االتحاد
البريدي العالمي للتدابير
التشغيلية الالزم اتخاذها عند
وقوع جائحة
1أ 8-3-التحقق من نظم وأدوات
تكنولوجيا المعلومات وصيانتها
استعدادا ً إلمكانية العمل عن
بُعد

أنشطة الدعم التي يضطلع
بها االتحاد البريدي العالمي
1أ 4-التخطيط الستمرارية األعمال
والتدريب ورصد الوضع
1أ 1-4-رصد الوضع فيما يتعلق
بالشبكة البريدية الدولية
1أ 2-4-التحقق من جميع قواعد البيانات
وأدوات تبادل المعلومات
الخاصة باالتحاد البريدي
العالمي والمتعلقة بوسائل النقل
البديلة وغيرها من المعلومات
التشغيلية التي قد تكون
ضرورية أثناء الجائحة

قبل وقوع الحدث
ببضعة أسابيع

1أ 3-4-تحضير أنشطة الدعم والتدريب
بغية وضع/مراجعة خطة
استمرارية األعمال .ويمكن
أن يمول المكتب الدولي
المشاريع الرامية إلى تعزيز
تأهب المستثمرين المعيَّنيــن
لحاالت الطوارئ بمبلغ يصل
إلى مائة ألف فرنك سويسري.
وترد فيما يلي أنواع المشاريع
المؤهلة للحصول على تمويل:
← وضع خطة استمرارية
األعمال
← التدريب في مجال إدارة
مخاطر الكوارث
← المعدات والمواد (مثــالً
معدات الوقاية الشخصية،
والهواتف الساتلية،
ومولدات الطاقة)
(للحصول على المزيد من
المعلومات ،يرجى توجيه رسالة
إلى عنوان البريد اإللكتروني
التالي)DRM@upu.int :
1أ 4-4-االتصال بالمنظمات الدولية
المعنيـة (الشريكـة) لمناقشـة
اضطرابات سلسلة اإلمدادات
وتالفيها

المرحلة

1ب

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة

(ستشـراء إصابـات جديـدة بالفيـروس في المجتمـع والتدابير التـي اتخذتها
الحكومـة للحيلولـة دون استشـراء الفيـروس و/أو اإلعلان رسـميا ً عـن
استشـراء الجائحـة ،وإعالن المسـتثمرين المعيَّنين عـن حالة القوة القاهرة)

عندما يبدأ الحدث
 الساعات الثمانواألربعون األولى

معايير تفعيل المرحلة :ينبغي إعداد الخطط الرامية إلى تحقيق األهداف التالية وتنفيذها استجابة إلنذار بشأن الجائحة
(منظمة الصحة العالمية ،والوكاالت الوطنية ،وسلطات الصحة العامة ،وما إلى ذلك ،).و/أو اإلعالن عن فرض
قيود على حركة األشخاص و/أو العزل و/أو تعليق الرحالت الجوية الدولية/الداخلية و/أو إغالق الحدود الوطنية
األهـداف :ينبغـي أن تتخـذ السـلطات البريديـة ومكتـب البريـد المركـزي والمكاتـب الميدانيـة إجـراءات فوريـة لحمايـة
الموظفيـن البريديين/الزبائـن والحيلولـة دون استشـراء الفيـروس وتقليـل الوقـع علـى العمليات إلى أدنى حـد والتخفيف
مـن المخاطـر علـى األعمال

المسائل العامة/اإلدارة
1ب 1-إدارة األزمة
1ب1-1-

1ب2-1-

1ب3-1-

1ب4-1-

1ب5-1-
1ب6-1-

تحضيـر أعمال وحدة
إدارة المخاطر المؤسسية
واستهاللها (وحدة إدارة
استمرارية األعـمال ووحدة
إدارة األزمات)
ضمان استيعاب الموظفين
ألدوارهم ومسؤولياتهم
استيعابا ً جيـداً ،وال سيما
في مجالَي إدارة استمرارية
األعمال وإدارة األزمات.
مواصلة رصد رسائل اإلنذار
ذات الصلة بالجائحة (منظمة
الصحة العالميـة ،والوكـاالت
الوطنية) وتقارير وسائل
اإلعالم
إجراء استعراض وتحييـن،
عند االقـتضاء ،لخطط
التعاقب وترتيبات تفويض
السلطات المحددة لضمان
استمرارية القيادة في حالة
غياب كبار صناع القرار
والمديرين التنفيذيين
تحديد الموظفين األساسيين
ونوابهم استنادا ً إلى نتائج
تحليل اآلثار على األعمال
تحديد موظفي الدعم وتدريبهم
على إنجاز األنشطة األساسية
لضمان استمرارية األعمال

1ب 7-1-اتخـاذ التدابير عبر فريق إدارة
األزمات إلبالغ الموظفين
والشركاء وأصحاب المـصلحة
باإلجراءات التشغيلية وإجراءات
العمل الجديدة
1ب 8-1-التحقق من قائمة بيانات
االتصال الخاصة بالموظفين
وبأصحاب المصلحة
الذين سترسل إليهم آخر
المستجدات ذات الصلة
بالوضع وإقرارها وتقييم
مدى الحاجة إلى اعتماد
نظام إشعار شامل يُطبّـَق
علـى مختلـف القنوات (مثالً:
الـرسائل النصية القصيرة،
والبريد اإللكتروني ،وأجهــزة
االتصال المحمولـة،
والتسجيـالت الصوتية،
والتطبيقات)
1ب 9-1-تطبيـق العمل عن بُعد
إلنجاز عمليات المكتب
المركزي (إخطار المكاتـب
الميـدانية وأصحاب المصلحة
الخارجيين حســب االقتضاء)

حماية الموظفين
1ب 2-تدابير السالمة
1ب 1-2-تطبيــق تـرتـيبات التبـاعـــد
االجتماعي ،واشتراط العمل
عن بُعد وإتاحة مواقع بديلة
للعمل ،والحد من الزيارات في
أماكن العمل وتأجيل أو إلغاء
االجتماعات واألحداث الكبرى
1ب 2-2-حث الموظفين المـرضى
على البقاء في منازلهم
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1ب 3-2-إعـداد مجموعــة مــن التعـليمات
توجّـه إلى جميع الموظفين (في
المكتـب المركـزي والمكاتب
الميدانية) بشأن الطريقة
الصحيحة لغسل اليدين وإجراءات
النظافة الصحية .واستخدام قنوات
متعددة إلرسال الرسائل بما في
ذلك وسائل المساعدة البصرية
(الملصقات ،وتسجيالت الفيديو،
والرسائل اإللكترونية)
1ب 4-2-تطبيــق بــروتوكوالت تعــقيم
المكاتب (المواد المعقمة وأساليب
اسـتخدامها ومعدات الـوقاية
الشخصية) في حال ثبوت
إصابات بالمرض في صفوف
الموظفين .وقد يقتضي األمـر
تعزيز النظافة الصحية من أجـل
تقليص سرعة تفشي المرض
ببروتوكوالت من قبيل:
← الحرص علـى أن تظل
األسطح في أماكن العمل
المشتركة والبعائث نظيفة
← الحرص على توافر كميات
كافية من مواد التنظيف
والتعقيم ومعدات الوقاية
الشخصية والمناشف
والصابون ومطهر اليدين
← ضمان تدريب عمال النظافة
تدريبا ً مالئما ً على أساليب
التنظيف والتعقيم وإخضاعهم
لإلشراف المناسب
← تلقين الموظفين العادات
الصحيـة الجيـدة مثـل غسل
اليـدين وطـريقة السعال
الصحية والبقاء في المنزل
عند المرض
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

المرحلة

1ب

1ب5-2-

1ب6-2-

1ب7-2-

1ب8-2-

1ب9-2-

1ب10-2-

الفصل الثامن  -إعداد خطة الطوارئ

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة

(ستشـراء إصابـات جديـدة بالفيـروس في المجتمـع والتدابير التـي اتخذتها
الحكومـة للحيلولـة دون استشـراء الفيـروس و/أو اإلعلان رسـميا ً عـن
استشـراء الجائحـة ،وإعالن المسـتثمرين المعيَّنين عـن حالة القوة القاهرة)

وضع خدمات التحاور عن
بُعد والمؤتمرات المرئية
وتعزيز القدرات في مجال
النفاذ عن بُعد إلى شبكة
تكنولوجيا المعلومات
إصدار توجيهات لموظفي
المكاتب الميدانية لمتابعة
رسائل اإلنذار والتوجيهات
ذات الصلة بالجائحة التي
تصـدرها السـلطات المحليـة
ورصــد تقاريـر وسائل
اإلعالم
وضع قناة اتصال لفائدة
الموظفين ليتسنى لهم اإلبالغ
من خاللها عن وضعهم
ولتقديم طلبات استعالم
تحديد الموظفيـن األساسيين
في المكاتب الميدانية وتدريب
موظفي الدعم على إنجاز
األنشطة األساسية استباقا ً
لحاالت التغيب بسبب المرض
الحد من عدد الموظفين في
المرافق البريدية وإغالق
بعـض المكاتـب البـريديـة إذا
اقتضى األمر
تـزويــد العمــال البـريدييــن
بمعدات الوقاية الشخصية

استمرارية األعمال
1ب 3-اإلجراءات األولية
1ب 1-3-إبالغ المكتب الدولي عبر
نظام معلومات الطوارئ
بالتغييرات المدخلة على
المعروض من الخدمة
واضطـراب سـلسلة اإلمدادات
البريدية (في غضون االثنتي
عشرة ساعة األولى)
1ب 2-3-للمسـائل العاجلة ذات
الطبيعـة التشغيلية أو التقنية
يُرجى االتصال بالمـكتب
الدولي بالبريد اإللكتروني
على العنوانينurgent@upu.int :
أو ptc.support@upu.int
1ب 3-3-رصد رسائل نظام معلومات
الطوارئ لتحديد البلدان التي
علّقت خدماتها البريدية أو
فرضت قيودا ً عليها

1ب 4-3-النظر في تفعيل خطة
استمرارية األعمال
1ب 5-3-البت في التغييرات الالزم
إدخالها على ممارسات العمل
(خيارات التوزيع ،وساعات
عمل مكاتب البريد ،وساعات
العمل المعدلة ،ومعروض
الخدمات المعدل ،وما إلى
ذلك).؛ وتحضير المعلومات
الضرورية للمكاتب الميدانية
والزبائن
1ب 6-3-االطالع على قائمة االتحاد
البريدي العالمي للتدابير
التشغيلية الالزم اتخاذها عند
وقوع جائحة

أنشطة الدعم التي يضطلع
بها االتحاد البريدي العالمي
1ب 4-األنشطة التي يضطلع بها
المكتب الدولي لالتحاد
البريدي العالمي
1ب 1-4-إنشاء وحدة السـتمرارية
العمليات في المكتب الدولي.
وينبغي أن يجتمع هذا الفريق
المتعدد الوظائف يوميا ً
لتنسيق إجراءات االتحاد
البريدي العالمي الخاصة
بالمسائل التشغيلية المتعلقة
بالجائحة
1ب 2-4-تحضير المعلومات عن
استمرارية األنشطة
التشغيلية بين البلدان فضالً
عن المعلومات عن جهات
االتصال لدى المكتب الدولي
وإرسال هذه المعلومات إلى
تلك البلدان
1ب 3-4-نشر رسائل نظام معلومات
الطوارئ المتعلقة
باالضطرابات لدى البلدان
وتدابير االستجابة لها
1ب 4-4-تحديث أداة تجمع حلول النقل
عن طريق السكك الحديدية
والشحن الجوي ضمن نظام
مراقبة النوعية

عندما يبدأ الحدث
 الساعات الثمانواألربعون األولى

1ب 5-4-تنسيق التدابير الجمركية مع
منظمة الجمارك العالمية
(للحصول على الدعم
وإرسال طلبات االستعالم
الخاصة باستجابة االتحاد
البريدي العالمي/منظمة
الجمارك العالمية للجائحة،
يُرجى االتصال ببرنامج
إدارة سلسلة اإلمدادات
لدى المكتب الدولي (على
عنوان البريد اإللكتروني
 ،)customs@upu.intأو
بالموظف المسؤول في
مديرية اإلجراءات والتيسير
الفرعية لدى منظمة الجمارك
العالمية (على أن يعلن
المكتب الدولي معلومات
االتصال بهذا الموظف
الحقاً)
1ب 6-4-بدء أنشطة التنسيق اليومية
مع اتحاد النقل الجوي
الدولي واإلدارات الجمركية
والمستثمرين المعيَّنين لتيسير
تدفق البريد ضمن سلسلة
اإلمدادات البريدية العالمية
1ب 7-4-نشر المعلومات عن
االبتكارات واألساليب الجديدة
المستخدمة في نقل البريد بين
البلدان (براً ،وبحراً ،وجواً،
وعبر السكك الحديدية)
1ب 8-4-تحضير وتنسيق مشاريع
المساعدة الطارئة إلرسال
معدات الوقاية الشخصية
الضرورية من قبيل الكمامات
والقفازات ومطهر اليدين إلى
أقل البلدان نموا ً  -ينبغي أن
تتضمن أي مساعدة يقدمها
االتحاد البريدي العالمي على
شراء مواد الواقية نصائح
حول التخلص منها بأمان

المرحلة

1ج

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة
(استمرار الوضع الوبائي وعدم رفع الحدود والقيود)

عقب انقضاء الساعات
الثماني واألربعين األولى من
وقوع الحدث؛ ولمدة تتراوح
بين شهر واحد وأربعة شهور

معاييـر تفعيـل المرحلـة :اسـتمرار اإلنذارات الخاصة بالجائحة (منظمة الصحـة العالمية ،والوكاالت الوطنية،
وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلك ،).إلـى جانب القيـود المفروضة علـى حركة األشـخاص ،والعزل،
وتعليـق الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة ،وإغالق الحدود الوطنيـة وما إلى ذلك.
األهـداف :ينبغـي أن تسـتمر السـلطات البريديـة ومكتـب البريـد المركـزي والمكاتـب الميدانيـة فـي اتخـاذ اإلجـراءات
الراميـة إلـى حمايـة الموظفيـن البريديين/الزبائـن والحيلولـة دون استشـراء الفيـروس وتقليـل الوقع علـى العمليات إلى
أدنـى حـد والتخفيـف مـن المخاطـر علـى األعمال

المسائل العامة/اإلدارة
1ج1-
1ج1-1-

1ج2-1-

1ج3-1-

1ج4-1-

1ج5-1-

االستمرار في إدارة األزمة
رصد رسائل اإلنذار ذات
الصلة بالجائحة (منظمة الصحة
العالمية ،والوكاالت الوطنية)
وتقارير وسائل اإلعالم
إقامة اتصاالت مع موظفي
المكاتب الميدانية .ونظرا ً
الحتمال تعرض الشبكة
الخلوية وشبكة الهواتف
الثابتة لضغط كبير ،فينبغي
النظر في استخدام الرسائل
النصية القصيرة وخدمات
االتصاالت ذات األولوية
في حال توافرها .واستخدام
الهواتف الساتلية إن كانت
متوافرة
ضمان تسجيل كل تفاصيل
التدابير المتخذة لمواجهة
الجائحة .وضمان تقديم أحدث
التقارير عن الوضع بانتظام
استعراض سياسات إدارة
الموظفين المتعلقة باإلجازات
العارضة والتغيب واإلجازات
المرضية واألسفار إلى الخارج
وإغالق أماكن العمل وإجالء
الموظفين غير األساسيين
وأسرهم من البلدان الموبوءة.
وعلى وجه الخصوص،
استعراض وتعزيز سياسة
العمل عن بُعد وترتيباته
االستمرار في استخدام خدمات
التحاور عن بُعد والمؤتمرات
المرئية وتعزيز القدرات في
مجال النفاذ عن بُعد إلى شبكة
تكنولوجيا المعلومات

1ج6-1-

1ج7-1-

1ج8-1-
1ج9-1-

صيانة قائمة بيانات
االتصال الخاصة بالموظفين
وبأصحاب المصلحة الذين
سترسل إليهم آخر المستجدات
ذات الصلة بالوضع وتقييم
مدى الحاجة إلى اعتماد نظام
إشعار شامل يُطبَّق على
مختلف القنوات (مثالً الرسائل
النصية القصيرة ،والبريد
اإللكتروني ،واألجهزة
المحمولة ،والتسجيالت
الصوتية ،والتطبيقات)
تنفيذ خطة اتصاالت في
الحاالت الطارئة ومراجعتها
دوريا ً وإدراج جهات
االتصال الرئيسية لدى
المنظمة في هذه الخطة
(المسؤولين الرئيسيين
ونوابهم) ،فضالً عن تفاصيل
االتصال بمقدمي الخدمات
والزبائن والنظر في تطبيق
عمليات تتبع وضع العمل
والموظفين وصياغة تقارير
في هذا الشأن
تفعيل خطة استمرارية األعمال
صقل المهارات الخاصة بخطة
استمرارية األعمال :طلب
الدعم والتدريب من االتحاد
البريدي العالمي بغية إعداد/
مراجعة خطة استمرارية
األعمال (.)DRM@upu.int
اإلحالة :دليل إدارة مخاطر
الكوارث الصادر عن االتحاد
البريدي العالمي  -تحيين عام
( 2020القائمة المرجعية
للتدابير الطارئة الواجب
اتخاذها في حاالت الجوائح)

حماية الموظفين ومعدات الوقاية
1ج2-
1ج1-2-

1ج2-2-
1ج3-2-
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االستمرار في تنفيذ تدابير
السالمة
االستمرار في تطبيق ترتيبات
التباعد االجتماعي ،بما في
ذلك العمل عن بُعد والعمل
في مواقع بديلة
حث الموظفين المرضى على
البقاء في منازلهم
تطبيق بروتوكوالت تعقيم
المكاتب (المواد المعقمة
وأساليب استخدامها ومعدات
الوقاية الشخصية) في حال
ثبوت إصابات بالمرض في
صفوف الموظفين .وقد يقتضي
األمر تعزيز النظافة الصحية
من أجل تقليص سرعة تفشي
المرض ببروتوكوالت من قبيل:
← الحرص على أن تظل
األسطح في أماكن العمل
المشتركة والبعائث نظيفة
← الحرص على توافر كميات
كافية من مواد التنظيف
والتعقيم ،ومعدات الوقاية
الشخصية ،والمناشف،
والصابون ،ومطهر اليدين
← ضمان تدريب عمال النظافة
تدريبا ً مالئما ً على أساليب
التنظيف والتعقيم وإخضاعهم
لإلشراف المناسب
← تلقين الموظفين العادات
الصحية الجيدة مثل غسل
اليدين وطريقة السعال
الصحية والبقاء في المنزل
عند المرض
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

المرحلة

1ج

الفصل الثامن  -إعداد خطة الطوارئ

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة
(استمرار الوضع الوبائي وعدم رفع الحدود والقيود)

1ج 4-2-االستمرار في توجيه
التعليمات إلى جميع الموظفين
(في المكتب المركزي،
والمكاتب الميدانية) بشأن
الطريقة الصحيحة لغسل
اليدين وإجراءات النظافة
الصحية .واستخدام قنوات
متعددة إلرسال الرسائل بما
في ذلك وسائل المساعدة
البصرية (الملصقات،
وتسجيالت الفيديو ،والرسائل
اإللكترونية)
1ج 5-2-االحتفاظ بمخزون من
الصابون ومطهر اليدين
والنظر في تعزيز
بروتوكوالت التنظيف/
التعقيم في المكتب المركزي
والمكاتب الميدانية
1ج 6-2-تزويد جميع موظفي مكاتب
البريد موظفي التوزيع
بالكمية الضرورية من
معدات الوقاية (الكمامات،
والقفازات ،وسوائل التطهير)
 وإذا واجه المستثمرونالمعيَّنون (في أقل البلدان
نموا ً وبعض البلدان النامية)
صعوبة في الحصول على
اللوازم والمعدات اإلضافية
الضرورية ،فيمكن شراء
هذه المعدات اإلضافية بفضل
المساعدة التقنية التي يقدمها
االتحاد البريدي العالمي
(يُرجى االتصال بوحدة
المشتريات التابعة لمديرية
التنمية والتعاون لدى االتحاد
البريدي العالمي)

1ج 7-2-تنفيذ المبادئ التوجيهية
المتعلقة باالتصال بين
الموظفين وبين الموظفين
والزبائن (التصافح
والمقاعد في االجتماعات
وتصميم المكتب وأماكن
العمل المشتركة والتفاعل
خالل عمليات قبول البريد
وتوزيعه)

المسائل التشغيلية -
الخدمات الداخلية
1ج3-
1ج1-3-

1ج2-3-

1ج3-3-

1ج4-3-

1ج5-3-

تحديث ممارسات العمل
االستمرار في العمل عن
بُعد إلنجاز عمليات المكتب
المركزي (إخطار المكاتب
الميدانية وأصحاب المصلحة
الخارجيين حسب االقتضاء)
إدخال التغييرات الضرورية
على ممارسات العمل وإبالغ
الزبائن بتعديل ساعات العمل
في مكتب البريد ،وبالقواعد
الجديدة لخدمات التوزيع
واإلغالقات المؤقتة
إقامة حواجز على الشبابيك
البريدية ووضع عالمات
على األرض في مكاتب
البريد للحفاظ على التباعد
االجتماعي ،ووضع الفتات
للحد من عدد الزبائن
النظر في االستعانة بمكاتب
البريد الجوالة لضمان
الحصول على الخدمات في
القرى الصغيرة والمناطق
الريفية والمناطق التي ال
تحصل على ما يكفي من
الخدمات
تكييف ممارسات العمل للحد
من التالمس عندما يستلم
الموظفون البريديون الطرود
الصادرة من الزبائن وعندما
يحصلون على توقيع الزبائن
عند التوزيع

عقب انقضاء الساعات
الثماني واألربعين األولى من
وقوع الحدث؛ ولمدة تتراوح
بين شهر واحد وأربعة شهور

1ج 6-3-االستمرار في استخدام
الملصقات والنشرات
في مكاتب البريد لتعميم
المعلومات عن الحيلولة دون
استشراء الفيروس ،بما في
ذلك رسائل التذكير بارتداء
الكمامات عند الضرورة
1ج 7-3-التوسع في استخدام الخدمات
البريدية الرقمية صناديق
إيداع الطرود وخدمات
التوقيع اإللكتروني
1ج 8-3-تنويع الخدمات واعتماد
خدمات اجتماعية جديدة
بالتنسيق مع الحكومة

المسائل التشغيلية -
الخدمات الدولية
1ج4-
1ج1-4-

1ج2-4-

1ج3-4-

1ج4-4-

التخفيف من وقع
االضطرابات على سلسلة
اإلمدادات البريدية العالمية
االطالع على قائمة االتحاد
البريدي العالمي للتدابير
التشغيلية الالزم اتخاذها عند
وقوع جائحة
إبالغ المكتب الدولي عبر
نظام معلومات الطوارئ
بالتغييرات المدخلة على
المعروض من الخدمة
واضطراب سلسلة اإلمدادات
البريدية (في غضون االثنتي
عشرة ساعة األولى)
للمسائل العاجلة ذات الطبيعة
التشغيلية أو التقنية يُرجى
االتصال بالمكتب الدولي
بالبريد اإللكتروني على
العنوانين urgent@upu.int
أو ptc.support@upu.int
رصد رسائل نظام معلومات
الطوارئ لتحديد البلدان التي
علّقت خدماتها البريدية أو
فرضت قيودا ً عليها

المرحلة

1ج

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة
(استمرار الوضع الوبائي وعدم رفع الحدود والقيود)

1ج 5-4-دراسة ورصد إمكانية
االستعانة برحالت الشحن
الجوي أو وسائل النقل البديلة
(السكك الحديدية والسفن)
1ج 6-4-االطالع على أداة االتحاد
البريدي العالمي التي تجمع
حلول النقل عن طريق السكك
الحديدية والشحن الجوي
المتاحة في منصة البيانات
الضخمة ضمن نظام مراقبة
النوعية ()qcsmailbd.ptc.post
1ج 5-المسائل الجمركية المتعلقة
بضرورة إعادة توجيه
الحركة البريدية
1ج 1-5-االطالع على القسم الذي
خصصته منظمة الجمارك
العالمية على موقعها
اإللكتروني لتقديم المساعدة
إلى أصحاب المصلحة في
سلسلة اإلمدادات فيما يتعلق
بالمسائل الجمركية المرتبطة
بالجائحة:

www.wcoomd.org/en/
topics/facilitation/activitiesand-programmes/naturaldisaster/coronavirus.aspx

1ج 2-5-للحصول على الدعم وإرسال
طلبات االستعالم الخاصة
باستجابة االتحاد البريدي
العالمي/منظمة الجمارك
العالمية للجائحة ،يُرجى
االتصال ببرنامج إدارة سلسلة
اإلمدادات لدى المكتب الدولي
(على عنوان البريد اإللكتروني
 )customs@upu.intأو
بالموظف المسؤول في مديرية
اإلجراءات والتيسير الفرعية
لدى منظمة الجمارك العالمية
(على أن يعلن المكتب الدولي
معلومات االتصال بهذا الموظف
الحقاً)

مسائل األعمال -
والمسائل المالية
1ج6-
1ج1-6-

1ج2-6-
1ج3-6-

1ج4-6-

1ج5-6-

1ج6-6-

ضمان التمويل وزيادة األرباح
تحليل التصورات المالية:
استعراض الوقع على
اإليرادات ،وسياسات التأمين
المنطبقة وما إلى ذلك.
تحديد فرص لتحرير التدفق
النقدي
المواظبة على إقامة حوارات
مع مصرف اإلقراض
إلعالمه بخطة استمرارية
األعمال من أجل إبرام
ترتيبات إقراض أكثر مرونة
تقديم طلب إلى الحكومة
لمراعاة القطاع البريدي في
خطط االستثمار المصممة
لتعزيز االقتصاد (مثل
االستثمارات في البنية
التحتية البريدية ،والمركبات،
والتكنولوجيا الرقمية)
النظر في تطبيق أساليب
جديدة إلقامة األعمال
وتنويع الخدمات البريدية
لتلبية احتياجات الزبائن ،مع
التركيز على الطرود/التجارة
اإللكترونية
المواظبة على إبالغ الزبائن
والشركاء بالوضع الراهن
لألعمال

أنشطة الدعم التي يضطلع
بها االتحاد البريدي العالمي
1ج 7-التنسيق اليومي فيما يخص
المسائل التشغيلية
1ج 1-7-تضمن وحدة استمرارية
العمليات لدى المكتب الدولي
التنسيق اليومي لإلجراءات
التي يتخذها االتحاد
البريدي العالمي فيما يخص
المسائل التشغيلية المتعلقة
بالجائحة
1ج 2-7-نشر رسائل نظام معلومات
الطوارئ وصيانة قاعدة
البيانات ذات الصلة

1ج3-7-

1ج4-7-

1ج5-7-

1ج6-7-

1ج7-7-
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عقب انقضاء الساعات
الثماني واألربعين األولى من
وقوع الحدث؛ ولمدة تتراوح
بين شهر واحد وأربعة شهور

صيانة أداة اإلبالغ التي تدمج
حلول النقل عن طريق السكك
الحديدية والشحن الجوي
ضمن نظام مراقبة النوعية
تقديم طلب إلى منظمة
الجمارك العالمية لقبول
الشحنات البريدية المرفقة بأي
مستند من مستندات االتحاد
البريدي العالمي القانونية
(مثالً قوائم التسليم CN 37
فيما يخص البريد السطحي،
أو  CN 38فيما يخص
البريد الجوي ،أو CN 41
فيما يخص البريد السطحي
المنقول جواً).
التنسيق مع اتحاد النقل
الجوي الدولي واإلدارات
الجمركية والمستثمرين
المعيَّنين لتيسير تدفق البريد
ضمن سلسلة اإلمدادات
البريدية العالمية
تحديث المعلومات عن ابتكارات
وأساليب النقل الجديدة (براً،
وبحراً ،وجواً ،وعبر السكك
الحديدية) المستخدمة في نقل
البريد بين البلدان
مواصلة تنسيق مشاريع
المساعدة الطارئة إلرسال
معدات الوقاية الشخصية
الضرورية من قبيل الكمامات
والقفازات ومطهر اليدين
إلى أقل البلدان نموا ً  -ينبغي
أن تكون أي مساعدة يقدمها
االتحاد البريدي العالمي
بغرض شراء مواد الواقية
مصحوبة بنصائح حول
التخلص منها بأمان
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الفصل الخامس  -افتراضات األزمة

دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

المعدات واللوازم

اإلبالغ بالخطة

فـي حالـة وقـوع جائحـة ،مـن المفيـد االحتفـاظ بمخـزون مـن
المـواد التاليـة ،باإلضافـة إلـى نسـخة مـن خطـة الطـوارئ/
الحـاالت العارضـة وإلـى معـدات السلامة األساسـية ،مثـل
أجهـزة إطفـاء الحرائـق والمصابيـح اليدويـة وخزانـات الميـاه
واألغطيـة وحقائـب اإلسـعافات األوليـة (انظـر دليـل االتحـاد
البريـدي العالمـي إلدارة مخاطـر الكـوارث):

ينبغـي التحقـق مـن أن الموظفيـن علـى علـم بوجـود خطـة،
وبارتبـاط هـذه الخطـة بهـم ،وباألماكـن التـي يمكـن الحصـول
منهـا علـى نسـخة مـن هـذه الخطـة .ويمكـن أن تشـمل الخطـة
معلـومــات عـــن اإلجـــراءات الفوريـــة اللازم اتخـــاذها إذا
ورد إنـذار عاجـل بجائحـة خـارج سـاعات العمـل.

الكمامات
القفازات
مطهرات
الصابون ومطهر اليدين
وتسـاعد هـذه اللـوازم على حمايـة الموظفين المحلييـن وتمكنهم
مـن القيـام بعمليـات التنظيـف األساسـية ،بشـرط أن يقـوم مـن
اآلمـن القيـام بذلـك .وينبغـي التحقـق شـهريا ً مـن عـدم فقـدان
اللـوازم أو تلفهـا والتأكـد مـن توافرهـا.
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الفصل التاسع  -إعداد خطة التعافي

العناصر الالزم مراعاتها

الفصل التاسع:
إعداد خطة التعافي

خط ــة التعاف ــي م ــن الجائح ــة ه ــي عب ــارة ع ــن نه ــج منظ ــم
يصـــف كيـــف يمكـــن لمؤسســـة أن تســـتأنف ســـريعا ً العمـــل
بع ــد وق ــوع جائح ــة تؤث ــر ف ــي قدرته ــا عل ــى العم ــل طبيعيــاً.

عودة األمور
إلى مجراها

وتب ــدأ عملي ــة التعاف ــي م ــع بداي ــة
الحالـــــة الطــارئـــــة وتسـتمــــر
حتـــــى يســـــتأنف المســتثمـــــر
البـريــــــدي العمليـــات العاديـــة
بالكامـــل وتنتهـــي كل جوانـــب
39
االســـتجابة للحالـــة الطارئـــة.

وتتضمـــن خطـــــة التعــــافي
األنشــطة التي تــــدعم التعـــافــــي
وتســـــاعد المؤسســة علــى اســتئناف أنشــطة العمــل األساســية
بع ــد وق ــوع أزم ــة .وتش ــمل كذل ــك األط ــر الزمني ــة األساس ــية.
ويمكـــن للتخطيـــط للتعافـــي قبـــل وقـــوع الحـــدث أن يســـاعد
علــى تســهيل عمليــة االنتقــال وتبســــيطها قــــدر اإلمــكان علــى
جمي ــع األط ــراف المعني ــة .واله ــدف م ــن ذل ــك ه ــو تقلي ــص
فت ــرة التعاف ــي وتقلي ــل الخس ــائر إل ــى أدن ــى ح ــد.
ويمك ــن أن ي ــدرج المس ــتثمر البريــ ــدي م ــا يل ــي فـ ــي خطــ ــة
التعــافـ ــي الت ــي يضعه ــا:
اســـتراتيجيات الســـتئناف أنشـــطة العمـــل بأســـرع مـــا
يمكـــن
وصـــف لمـــا يلـــزم مـــن مـــوارد رئيســـية ومعـــدات
وموظفيـــن الســـتئناف العمليـــات
األطر الزمنية المستهدفة
قائمـــة مرجعيـــة تســـتخدم بعـــد انتهـــاء األزمـــة وبعـــد
أن يضحـــى الوضـــع آمنـــا ً لتحســـين مســـتوى األعمـــال
والقيمـــة التجاريـــة
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استجابة القطاع البريدي للجائحة -
إجراءات التعافي المتخذة في شتى
أرجاء العالم
من ــذ بداي ــة الجائح ــة انص ــب تركي ــز االتح ــاد البري ــدي العالم ــي
والمس ــتثمرين المعيَّني ــن عل ــى ضم ــان اس ــتمرار تدف ــق البري ــد
 لي ــس فق ــط الرس ــائل ،ب ــل وأيض ـا ً العقاقي ــر والمع ــدات الطبي ــةوالبضائ ــع األساس ــية األخ ــرى  -عل ــى الرغ ــم م ــن اضطراب ــات
سلس ــلة اإلم ــدادات واألزم ــة العالمي ــة .ولق ــد تمك ــن كل مس ــتثمر
بريـــدي تقريبـــا ً مـــن تكييـــف نمـــوذج أعمالـــه  -وهـــو إنجـــاز
مذه ــل.
وفـــي ســـابقة عالميـــة ،بـــدأ تشـــغيل قطـــارات للبريـــد فقـــط
انطالق ـا ً م ــن الصي ــن ،مم ــا س ــاعد عل ــى التخل ــص م ــن البري ــد
المتراك ــم الموج ــه إل ــى أوروب ــا وتوفي ــر اإلم ــدادات الطبي ــة.
وف ــي اآلن ذات ــه اس ــتهل العدي ــد م ــن المؤسس ــات البريدي ــة ف ــي
بل ــدان الش ــمال نق ــل البري ــد بح ــراً.
وأضحـــت الشـــراكات الفعالـــة حاســـمة للمؤسســـات البريديـــة
الت ــي س ــعت إل ــى تنوي ــع خدماته ــا بتقدي ــم خدم ــات اجتماعي ــة
جديـــدة خـــال األســـابيع األولـــى مـــن الجائحـــة .وتعاونـــت
مؤسســـة بريـــد كوســـتاريكا مـــع شـــركات تأجيـــر الســـيارات
علـــى توزيـــع العقاقيـــر ،واســـتغلت مؤسســـة بريـــد فييـــت
نـــام تجربتهـــا فـــي رســـم الخرائـــط فـــي مســـاعدة الحكومـــة
عل ــى متابع ــة ح ــاالت اإلصاب ــة بفي ــروس كوفي ــد ،19-فيم ــا
وزع ــت مؤسس ــة بري ــد أذربيج ــان الغ ــذاء عل ــى المؤسس ــات
40
الخيريـــة.
واضطلعـــت مؤســســـــة بريـــــد فرنســـــا ومســتثمــــرون
بـريـديــ ــون ف ــي العدي ــد م ــن البل ــدان األخ ــرى ب ــدور حاس ــم
ف ــي دع ــم عام ــة الجمه ــور ،وال س ــيما أش ــد الس ــكان ضعفــا ً
وأولئ ــك الذي ــن يعيش ــون ف ــي المناط ــق النائي ــة .فق ــد أس ــرعت
مؤسس ــة فرنس ــا عل ــى س ــبيل المث ــال فــ ــي حشــ ــد موارده ــا
للمسـاعـــــدة علــى توزيـــــع معـــــدات حاســوبية احتياطية على
مـــن احتاجهـــا مـــن طـــاب المـــدارس أثنـــاء العـــزل بســـبب
الجائحـــة .ووزعـــت أيضـــا ً نســـخا ً ورقيـــة مـــن الواجبـــات
المدرســـية لدعـــم الطـــاب الذيـــن تعوزهـــم ســـبل االتصـــال
41
باإلنترنـــت.
وأقام ــت أس ــتراليا ش ــراكة م ــع نقاب ــة الصيادل ــة ف ــي أس ــتراليا
لتطويـــر خدمـــة توزيـــع العقاقيـــر فـــي المنـــازل ،مـــن أجـــل
مســـاعدة الضعفـــاء مـــن الســـكان علـــى عـــزل أنفســـهم فـــي
42
المنـــازل.

39

www.business.qld.gov.au/running-business/protecting-business/risk-management/recovery-plan/time-frame

40
41
42

spark.adobe.com/page/ZwPVKfOwas7VT
www.upu.int/en/News/2020/5/La-Poste-supports-distance-education-during-COVID-19
www.upu.int/en/News/2020/5/Australia-Post-delivering-much-needed-medicines-and-more
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المرحلة
واسـتهل بعـض المسـتثمرين البريدييـن تقديـم خدمـات جديـدة
لمسـاعدة الزبائـن علـى الحفـاظ علـى التباعـد االجتماعـي عنـد
الحصـول علــى الخدمـات البريديـــة 43.وتمكـن مصـــرف
البريــــد بنـك التابـع لمؤسسـة بريـد المغرب من التكيف سـريعا ً
مـع احتياجـات الزبائـن فـي هـذه الحقبـة غيـر المسـبوقة مـن
القيـود المفروضـة علـى الحركـة من خلال زيادة مـا يقدمه من
44
خدمـات ماليـة رقميـة.
وإقـرارا ً مـن االتحـاد البريـدي العالمـي باسـتجابة المسـتثمرين
البريدييـن الدينامية لألزمــة الصحيــة واالقتصاديــة اآلخــذة فــي
التطـور ،فقـد أعـد منصـة تشـمل هـذه األمثلـة الواقعيـة علـى
45
االبتـكارات فـي مجاالت االجتماع والمال واألعمـال والتجارة.

عينة من المهام واألنشطة التي تنطوي
عليها خطة التعافي
فـي ضـوء المعلومـات المقدمـة أعلاه عـن خلفيـة جائحـة
كوفيـد ،19-ووقعهـا علـى الخدمـات البريديـة ومـا يتعلـق بهـا
مـن افتراضـات ،يكمـن الغـرض مـن هـذا القسـم فـي عـرض
مثـال علـى المهـام واألنشـطة التـي تتألـف منهـا خطـة التعافـي
مـن الجائحـة .وتكمـن أهـداف أي خطـة تعافـي فيمـا يلـي:
رفــع مســتوى ســامة الموظفيــن الجســدية والنفســية إلــى
الحــد األقصى
اســـتئناف العمليـــات بأســـرع مـــا يمكـــن عقـــب وقـــوع
االضطرابـــات ،مـــن خـــال اتبـــاع نهـــج موجـــه نحـــو
الخدمـــات

2

خطة التعافي
(عـودة الوضـع الصحي والوبائي في البلـد إلى حالته العادية
وبـدء الرفـع التدريجـي للقيود فـي جميع أنحاء العالـم وإنهاء
تدابيـر العـزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفع اإلغالق علـى الصعيد الوطني
وشـروع المسـتثمرين المعيَّنيـن في اإلعالن عـن انتهاء حالة
القـوة القاهرة)

تُستهل األنشطة بعد بداية
األزمـــة بفتـرة تتـراوح
بين  5و 7أشهر؛ وتمتد
لفترة تتراوح بين  3و6
أشهر

معايير تفعيل المرحلة :اإلعــالن عـــن تخفيــف اإلجــراءات الخاصــة بالجائحـة (منظمة الصحة العالمية ،والوكاالت
الوطنية ،وسلطات الصحة العامة ،وما إلى ذلك ،).ورفع القيود المفروضة على حركة السكان تدريجياً ،وإنهاء تدابير
العزل ،واستئناف الرحالت الجوية الدولية/الداخلية ،وفتح الحدود الوطنية ،ورفع اإلغالق على الصعيد الوطني
األهداف :ينبغي أن تتخذ السلطات البريدية ومكتب البريد المركزي والمكاتب الميدانية اإلجراءات الرامية إلى استئناف
العمليات بأسرع ما يمكن من خالل اتباع نهج موجه نحو الخدمات ،بغية تحسين قيمة األعمال

تحسين مستوى األعمال وقيمتها
إقامــة أنشــطة تعــاون وشــراكات مــن أجــل اســتحداث
خدمــات جديــدة وزيــادة مبيعــات المؤسســات البريديــة
وأرباحهــا
ويـرد فيمـا يلـي موجـز فـي شـكل مخطـط ألنشـطة االسـتجابة
والمهـام واألنشـطة المحتملـة التـي قـد تشـكل خطـة التعافي من
الجائحـة .ولـكل مسـتثمر بريدي حريـة تحديد المهام واألنشـطة
التـي يدرجهـا فـي خطتـه وإضافـة أي مهـام أخـرى ذات صلـة.
ويمكـن اسـتخدام منهجيـة "الخطـوات السـت" المعروضـة فـي
الفصـل  2مـن هـذا الدليـل ،أو أي منهجية أخـرى ،لوضع خطة
التعافـي .ويمكـن اتخـاذ خطـط العمليـات المفصلـة الـواردة فـي
46
نهايـة هـذا الدليـل نموذجـا ً (المالحـق مـن  1-2إلـى .)3-2

المسائل العامة/اإلدارة
 1-2العالقات مع سلطات الصحة
 1-1-2مواصلة رصد رسائل اإلنذار
ذات الصلة بالجائحة (منظمة
الصحة العالمية ،والوكاالت
الوطنية) وتقارير وسائل
اإلعالم
 2-1-2تقييم (بالتعاون مع سلطات
الصحة إذا لزم األمر)
االستمرار في تطبيق
البروتوكوالت الصحية (سوائل
التعقيم ،وأساليب التطبيق،
ومعدات الوقاية الشخصية)
 2-2سياسات الموارد البشرية
 1-2-2التحقق مما إذا كان الموظفون
يحصلون على خدمات الصحة
النفسية والخدمات االجتماعية
أثناء الجائحة وتحسين الخدمات
عند الضرورة
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www.upu.int/en/News/2020/7/HayPost-helps-keep-customers-safe
www.upu.int/en/News/2020/7/Morocco’s-Al-Barid-Bank-brings-banking-home
www.upu.int/Postal-social-and-financial-services-during-COVID-19

تستند األمثلة المقدمة إلى المعلومات المعروضة في القوائم المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في حاالت الجوائح والمنشورة في دليل االتحاد البريدي العالمي إلدارة مخاطر
الكوارث  -تحيين عام  ،)www.upu.int/en/Postal-Solutions/Capacity-Building/Development-Cooperation/Disaster-Risk-Management( 2020فضالً عن نموذج
الملحق الخاص بتهديدات الجوائح المنشور على الرابط التالي.content.acsa.org/i/1220799-sdcoe-pandemic-threat-template-covid-19/0 :

 2-2-2تنقيح سياسات الموارد البشرية
للسماح للموظفين بالعودة إلى
أماكن عملهم (إدخال التغييرات
الضرورية على الخدمات التي
سبق وقد اختزلت أو إعادة فتح
المكاتب والمرافق)

 3-2-2وضع إجراءات لعودة
الموظفين الذين ثبت سابقا ً
إصابتهم بالفيروس إلى العمل
 4-2-2استعراض خيارات االستعانة
بموظفين إضافيين إذا كان
عدد الموظفين المرضى أو
الخاضعين للحجر الصحي
يؤثر في استمرارية العمليات
 5-2-2إذا صدر توجيه بأن يعمل
موظفو المكتب المركزي عن
بُعد ،فينبغي وضع خطة لعودتهم
إلى مكاتبهم عند رفع حالة
الطوارئ ذات الصلة بالجائحة
 6-2-2إبالغ جميع الموظفين برفع
حالة الطوارئ
 7-2-2التنسيق لتنظيم اجتماع
تقييمي والتباحث مع فريق
إدارة الطوارئ لتحديد ما إذا
كانت الخطط الموضوعة أو
اإلجراءات المتخذة لمواجهة
الجائحة أو بيانات االتصال
ذات الصلة تقتضي التحيين أو
التغيير وتسجيل التعليقات في
التقرير التقييمي النهائي وخطة
العمل التصحيحية
 8-2-2وضع/تنقيح خطة الطوارئ
وخطة استمرارية األعمال
وخطة التعافي من الجائحة
والبدء في تحضير خطة
استئناف األعمال
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حماية الموظفين
 3-2تدابير حماية الموظفين
 1-3-2حث الموظفين المرضى على
البقاء في منازلهم
 2-3-2االستمرار في تطبيق جميع
التدابير الوقائية مؤقتاً ،بما
في ذلك إقامة حواجز على
الشبابيك البريدية ووضع
عالمات على األرض في
مكاتب البريد للحفاظ على
التباعد االجتماعي ،ووضع
الفتات للحد من عدد الزبائن
 3-3-2يمكن االستمرار في تطبيق
تدابير التباعد االجتماعي
وغيرها من تدابير مكافحة
الفيروس (بما في ذلك العمل
عن بُعد والعمل في مواقع بديلة)
 4-3-2تقليص بروتوكوالت تعقيم
المكاتب (المواد المعقمة،
وأساليب استخدامها ،ومعدات
الوقاية الشخصية) في حال
ثبوت إصابات بالمرض في
صفوف الموظفين .وقد يقتضي
األمر تعزيز النظافة الصحية
من أجل تقليص سرعة تفشي
المرض ببروتوكوالت من قبيل:
← الحرص على أن تظل
األسطح في أماكن العمل
المشتركة والبعائث نظيفة
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

المرحلة

2

الفصل التاسع  -إعداد خطة التعافي

خطة التعافي
(عـودة الوضـع الصحي والوبائي في البلـد إلى حالته العادية
وبـدء الرفـع التدريجـي للقيود فـي جميع أنحاء العالـم وإنهاء
تدابيـر العـزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفع اإلغالق علـى الصعيد الوطني
وشـروع المسـتثمرين المعيَّنيـن في اإلعالن عـن انتهاء حالة
القـوة القاهرة)

← الحرص على توافر
كميات كافية من مواد
التنظيف والتعقيم ومعدات
الوقاية الشخصية األخرى
والمناشف والصابون
ومطهر اليدين
← ضمان تدريب عمال
النظافة تدريبا ً مالئما ً على
أساليب التنظيف والتعقيم
وإخضاعهم لإلشراف
المناسب
← تلقين الموظفين العادات
الصحية الجيدة مثل غسل
اليدين وطريقة السعال
الصحية والبقاء في
المنزل عند المرض
 5-3-2تحديث المبادئ التوجيهية
المتعلقة باالتصال بين
الموظفين وبين الموظفين
والزبائن تحديثا ً تدريجيا ً
(المقاعد في االجتماعات
وتصميم المكتب وأماكن العمل
المشتركة والتفاعل خالل
عمليات قبول البريد وتوزيعه)
استنادا ً إلى المعلومات الصادرة
عن منظمة الصحة العالمية
والوكاالت الوطنية وتقارير
وسائل اإلعالم
 6-3-2االستمرار في تزويد جميع
موظفي مكتب البريد وموظفي
التوزيع بالكمية الضرورية
من معدات الوقاية (الكمامات،
والقفازات ،وسوائل التطهير)
 7-3-2الحفاظ على مخزون مواد
الوقاية
 8-3-2التأكد من التخلص على
نحو صحيح من فضالت
معدات الوقاية الشخصية
التي يستخدمها الموظفون،
باتباع المبادئ التوجيهية
الصادرة عن وكاالت الصحة

والنفايات الوطنية ،مثل وضع
سلة مهمالت مخصصة لهذا
الغرض في أماكن العمل
ووضع عمليات للتخلص اآلمن
من مواد الوقاية الشخصية

أدوات وخدمات تكنولوجيا
المعلومات
 4-2أدوات االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات
 1-4-2االستمرار في دعم خدمات
تكنولوجيا المعلومات وصيانتها
وتعزيز تدابير األمن السيبراني
 2-4-2االستمرار في استحداث أو
تطوير وسائل االتصال عن بُعد
للموظفين وأدوات االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات الجديدة
للمواطنين
 3-4-2تمكين الموظفين وتزويدهم
بالتدريب الضروري (نشر
التعليمات) على إنجاز األنشطة
عن بُعد واستخدام أدوات
االتصاالت الجديدة
 4-4-2االستمرار في استخدام تكنولوجيا
االتصاالت الجديدة واتباع النُهج
المعتمدة أثناء الجائحة
 5-4-2استحداث سبل جديدة تقدم
المؤسسة البريدية من خاللها
الدعم إلى الزبائن عبر القنوات
الرقمية (وسائل التواصل
االجتماعي ،والبريد اإللكتروني،
وتطبيق )WhatsApp
 6-4-2استئناف استخدام منتجات
تكنولوجيا المعلومات التي
يتيحها االتحاد البريدي العالمي
(نظام االقرارات الجمركية،
النظام " ،"IPS.postوالرسائل
)ITMATT

المرحلة

تُستهل األنشطة بعد بداية
األزمـــة بفتـرة تتـراوح
بين  5و 7أشهر؛ وتمتد
لفترة تتراوح بين  3و6
أشهر

2

المسائل التشغيلية -
الخدمات الداخلية

خطة التعافي
(عـودة الوضـع الصحي والوبائي في البلـد إلى حالته العادية
وبـدء الرفـع التدريجـي للقيود فـي جميع أنحاء العالـم وإنهاء
تدابيـر العـزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفع اإلغالق علـى الصعيد الوطني
وشـروع المسـتثمرين المعيَّنيـن في اإلعالن عـن انتهاء حالة
القـوة القاهرة)

 6-5-2االستمرار في تطبيق النُ ُهج
واالبتكارات المنفذة أثناء
المرحلة الوخيمة من الجائحة
(مثل توزيع البريد دون
تالمس واستخدام صناديق
إيداع الطرود وتسجيل التوقيع
إلكترونياً) أو تنفيذ أساليب عمل
وخدمات جديدة من هذا القبيل

 5-2العمليات واألنشطة التشغيلية
 1-5-2بالنظر إلى رفع القيود
المرتبطة بالجائحة تدريجياً،
ينبغي النظر فيما إذا كان
ينبغي االستمرار في العمل عن
بُعد إلنجاز عمليات المكتب
المركزي (إذا لزم األمر)،
وإبالغ المكاتب الميدانية
وأصحاب المصلحة الخارجيين
بذلك حسب االقتضاء
 2-5-2العودة تدريجيا ً إلى العمليات
العادية (إعادة فتح مكاتب
البريد وتطبيق ساعات العمل/
التشغيل ومواعيد خدمات
التوزيع العادية وعودة جميع
الموظفين إلى العمل) .والبت
في االستمرار في تطبيق بعض
القواعد والتدابير مؤقتا ً

 7-5-2تقديم الخدمات االجتماعية
لمساعدة الحكومات والمواطنين
(توزيع العقاقير واألغذية
للجمعيات الخيرية ،وتقديم
الخبرات في مجال رسم
الخرائط للمساعدة على تتبع
اإلصابات وتوزيع المعدات
المدرسة االحتياطية على
الطالب ،وما إلى ذلك).
 8-5-2اإلسراع في تحديث الخدمات
المالية البريدية ومواصلة
تطويرها ورقمنتها

المسائل التشغيلية -
الخدمات الدولية

 3-5-2تحديث ممارسات العمل
تدريجيا ً وإبالغ الزبائن
بساعات العمل
 4-5-2العودة تدريجيا ً لالمتثال لمعايير
التوزيع ،وال سيما فيما يتعلق
بنوعية الخدمة واألجور
المطبقة على جميع فئات بعائث
البريد (بعائث بريد الرسائل،
والطرود البريدية ،والبريد
العاجل الدولي) ،وإرسال
المعلومات إلى الزبائن

 6-2نظام معلومات الطوارئ
 1-6-2إبالغ المكتب الدولي عبر نظام
معلومات الطوارئ باستئناف
العمليات البريدية (تبادل
البريد ،ومستجدات فتح الطرق
البريدية وقبول أو عدم قبول
البريد المرسل إلى وجهات
محددة ،وما إلى ذلك).

 5-5-2إبالغ البلدان/أصحاب المصلحة
بأن تدابير التباعد االجتماعي
وغيرها من تدابير مكافحة
الفيروس ال تزال سارية،
وعليه قد يتأخر توزيع البعائث
البريدية

 2-6-2االتصال بالمكتب الدولي
عبر البريد اإللكتروني على
العنوانين  urgent@upu.intأو
 ptc.support@upu.intفيما
يخص المسائل العاجلة ذات
الطبيعة التشغيلية أو التقنية
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 3-6-2رصد رسائل نظام معلومات
الطوارئ لتحديد البلدان التي
استأنفت العمليات والتبادالت
البريدية
 7-2إعادة توجيه الحركة البريدية
 1-7-2االستمرار في البحث عن
وسائل نقل بديلة (مثل رحالت
الشحن الجوي ،والسكك
الحديدية ،والسفن)
 2-7-2االستمرار في االطالع على
أداة االتحاد البريدي العالمي
التي تجمع حلول النقل عن
طريق السكك الحديدية
والشحن الجوي المتاحة في
منصة البيانات الضخمة
ضمن نظام مراقبة النوعية
()qcsmailbd.ptc.post
 8-2المسائل الجمركية
 1-8-2االستمرار في االطالع على
القسم الذي خصصته منظمة
الجمارك العالمية على موقعها
اإللكتروني لتقديم المساعدة إلى
أصحاب المصلحة في سلسلة
اإلمدادات فيما يتعلق بالمسائل
الجمركية المرتبطة بالجائحة:
www.wcoomd.org/
en/topics/facilitation/
activities-andprogrammes/naturaldisaster/coronavirus.aspx

 9-2الشبكات الرقمية لالتحاد
البريدي العالمي
 1-9-2تحسين استخدام أدوات االتحاد
البريدي العالمي مثل نظام
اإلقرارات الجمركية والنظام
البريدي الدولي بغية الوفاء
بااللتزامات الخاصة بالبيانات
اإللكترونية المسبقة

ال

www.upu.int/en/Publications/Digital-services/Boosting-e-commerce-a-how-to-guide-for-postal-operators
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تُستهل األنشطة بعد بداية
األزمـــة بفتـرة تتـراوح
بين  5و 7أشهر؛ وتمتد
لفترة تتراوح بين  3و6
أشهر

مسائل األعمال والمسائل
المالية
 10-2نماذج األعمال
 1-10-2تحليل المخاطر والميزات
السوقية وفرص تنويع
الخدمات وتكييف نماذج
األعمال:
← استهداف نهج خاص
47
بالتجارة اإللكترونية
← التنويع باعتماد خدمات
اجتماعية جديدة
← تنفيذ االبتكارات ذات
الصلة بمجاالت المال
واألعمال والتجارة
← استهالل/تطوير منصة
خاصة بالمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
 2-10-2التعاون مع الهيئات الحكومية
من أجل إقامة شراكات
جديدة وخوض غمار أنشطة
في مجاالت جديدة لزيادة
المردود واألرباح
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

المرحلة
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الفصل الخامس  -افتراضات األزمة

خطة التعافي
(عـودة الوضـع الصحي والوبائي في البلـد إلى حالته العادية
وبـدء الرفـع التدريجـي للقيود فـي جميع أنحاء العالـم وإنهاء
تدابيـر العـزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفع اإلغالق علـى الصعيد الوطني
وشـروع المسـتثمرين المعيَّنيـن في اإلعالن عـن انتهاء حالة
القـوة القاهرة)

 11-2المسائل المالية ومسائل
الميزانية
 1-11-2تقييم مخاطر الميزانية
والخسائر واألرباح والقدرة
على الوفاء بالتعهدات المالية.
واستعراض المستندات
المالية والترتيبات ذات الصلة
بغية تقييم العواقب المحتملة
والتدابير الطارئة
 2-11-2النظر في طلب دعم مالي من
الحكومة ،استنادا ً إلى الدور
االجتماعي واالقتصادي المهم
الذي تؤديه الخدمات البريدية

أنشطة الدعم التي يضطلع
بها االتحاد البريدي العالمي
 12-2المساعدة على بذل جهود
التعافي
 1-12-2االستمرار في نشر رسائل
نظام معلومات الطوارئ
 2-12-2االستمرار في دراسة وتقاسم
ونشر أية معلومات عن القدرة
االستيعابية لوسائل النقل (جوا ً
أو بأي وسيلة نقل سطحي
أخرى) أو لوسائل النقل البديلة
 3-12-2العمل مع منظمة الجمارك
العالمية ،إذا لزم األمر ،من
أجل مراجعة وتحديث القواعد
واألنظمة بغية تسريع تبادل
البريد عبر الحدود وتبسيطه
 4-12-2االستمرار في التعاون مع
منظمة الطيران المدني الدولي
واتحاد النقل الجوي الدولي
ومنظمة الجمارك العالمية
واللجنة االقتصادية ألوروبا
التابعة لألمم المتحدة ومنظمة
التعاون بين هيئات السكك
الحديدية والمجلس الدولي

المعني بتنسيق النقل عبر
أوروبا وآسيا من أجل الحفاظ
على تدفق البريد
 5-12-2صيانة أداة اإلبالغ الدينامية
التي تدمج حلول النقل عن
طريق السكك الحديدية والشحن
الجوي ضمن نظام مراقبة
النوعية
 6-12-2اإلسراع في تنفيذ المشاريع
الرامية إلى ربط البلدان
بشبكات االتحاد البريدي
العالمي الرقمية عبر نظام
اإلقرارات الجمركية والنظام
البريدي الدولي وسائر
أدوات تكنولوجيا المعلومات
التي يتيحها االتحاد البريدي
العالمي ،والترويج لتنفيذ
استراتيجيات الخدمة المالية
الرقمية عبر آلية المساعدة
التقنية في مجال اإلدماج
المالي وتقييم االستعداد للتجارة
اإللكترونية من ناحية الدفع

تُستهل األنشطة بعد بداية
األزمـــة بفتـرة تتـراوح
بين  5و 7أشهر؛ وتمتد
لفترة تتراوح بين  3و6
أشهر

 10-12-2دعم جهود المناصرة التي
تستهدف الحكومات وشركاء
التنمية بغية دمج القطاع
البريدي في برامج اإلصالح
الحكومية من أجل تسريع تنمية
االقتصاد الرقمي .والتشجيع
على رفع مستوى التمويل
المقدم من أجل التحول الرقمي
للقطاع البريدي

 7-12-2تطوير وصيانة منصات تقاسم
المعارف وقواعد البيانات
المتعلقة باستجابة القطاع
البريدي أثناء أزمة الجائحة
وإجراءات التعافي (المعلومات
والتجارب ،والتكنولوجيا،
ودراسات الجدوى ،وأفضل
الممارسات التنظيمية)
 8-12-2تحديث قواعد االتفاقية لتسريع
وتيسير معالجة البريد الدولي
وتبادله أثناء الحاالت التي
تستشري فيها الجوائح
 9-12-2ضمان التعاون عن كثب مع
األمم المتحدة وسائر األجهزة
الدولية والحكومات لتسوية
المشاكل سريعا ً بغية تحقيق
األهداف المشتركة وتيسير
تبادل البريد الدولي بفعالية

مالحظـــة -.يلـــزم اســـتعراض
خطـــة التعافـــي مـــن الجائحـــة
وتحديثه ــا بانتظ ــام بع ــد وضعه ــا
(مـــرة واحـــدة فـــي األســـبوع
علـــى األقـــل أثنـــاء األزمـــة).
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عقب حالة الطوارئ

الفصل العاشر:
إعداد خطة استئناف
األعمال

تعالــج خطــة اســتئناف األعمــال مســألة اســتعادة األعمــال عقــب
حالــة الطــوارئ .ويجــري تفعيــل خطــة اســتئناف األعمــال
بعــد عــودة "األعمــال إلــى مــا
كانــت عليــه" ،وهــي ترمــي إلــى
متابعة المشاريع
تحقيــق اســتئناف األعمــال بســرعة
من أجل تعزيز
وبطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة
وتطويــر العمليــات األساســية مــن
قدرة الشبكة
أجــل الحفــاظ علــى نوعيــة الخدمــة
البريدية العالمية
لفائــدة الزبائــن .وبخــاف خطــة
على التعافي
الطــوارئ/الحــاالت العــارضــــة
وخطــة التعافــي مــن الجائحــة ،ال
تتضمــن خطــة اســتئناف األعمــال إجــراءات لضمــان االســتمرارية
تطبَّــق خــال حالــة الطــوارئ.
وخطــة التعافــي مــن الجائحــة وخطــة اســتئناف األعمــال همــا
كفيلتــان بضمــان طريقــة عمــل أكثــر مرونــة وقابلــة للتكيــف مــع
أي موجــات جائحــة جديــدة وأكثــر حــدة ،مــع ضمــان اســتمرارية
األعمــال بالنســبة إلــى الزبائــن.
ولئــن كانــت خطــة التعافــي وخطــة اســتمرارية األعمــال تنطويــان
علــى اعتمــاد تدابيــر مؤقتــة (مثــل نقــل المكاتــب أو تقليــص
ســاعات العمــل أو خفــض مســتويات التوظيــف أو اســتخدام
نظــم تكنولوجيــا المعلومــات االحتياطيــة) ،فــإن خطــة اســتئناف
األعمــال ترمــي إلــى اســتعادة العمليــات كليــا حتــى تبلــغ مســتويات
تــكاد تضاهــي المســتويات العاديــة وإرســاء أســاس لمزيــد مــن
ً 48
التطويــر مســتقبال.

الدروس المستخلَصة حتى
الساعة من جائحة كوفيد19-
مكون أساسي
الخدمات البريديةّ -
لالقتصاد العالمي
من بين أهم ال ِعبر المستخلصة من أزمة جائحة كوفيد 19-استمرار
مؤسسات البريد في معظم البلدان ،خالل اإلغالق العالمي ،في
تقديم الخدمات االجتماعية واللوجستية والمالية التي يحتاج إليها
قر بأن المؤسسات البريدية ،في
السكان والشركات حاجة ماسة .وأ ُ ّ
معظم البلدان ،هي مكون أساسي في االقتصاد العالمي ،وهي تشكل
عنصرا ً حيويا ً بالنسبة إلى جميع سكان العالم.
48
49
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ولتجـاوز األزمـة الحاليـة ،ينبغـي أن تسـتمر مؤسسـات البريـد،
خلال مرحلـة التعافـي وبعدها ،في أداء دورها الهام ،وأن يتواصل
االعتـراف بهـا كخدمـة أساسـية ،وتسـتفيد بذلك من دعـم الحكومة.

التحول الرقمي
تسـببت الجائحـة فـي زيـادة االعتمـاد علـى الخدمـات الرقميـة
وذلـك للحـد مـن االحتـكاك بيـن األفـراد .وحـددت أغلبيـة سـاحقة
مـن الخبـراء فـي مجـال الخدمـات الماليـة والمحلليـن حلاً إلدارة
األزمـات المسـتقبلية والتخفيـف مـن آثارهـا :رقمنـة خدمـة التوزيع
والخدمـات الماليـة.
وفــي هــذا الصــدد ،يتعيــن علــى مؤسســات البريــد تشــديد تســريع
عمليــة تحولهــا الرقمــي مــن خــال تكييفهــا لعملياتهــا وخدماتهــا
البريديــة مــع ضــرورة الحــد مــن االحتــكاك بيــن األفــراد ،وباعتماد
الخدمــات الماليــة الرقميــة وخدمــة دعــم الزبائــن علــى اإلنترنــت
كذلــك (وســائل التواصــل االجتماعــي ،والبريــد اإللكترونــي،
وتطبيــق .)WhatsApp
وتسـعى الحكومـات حاليا ً إلـى االعتماد أكثر فأكثر على مؤسسـات
البريـد لتقديـم الخدمـات االجتماعيـة والمعاشـات وخدمـات أخـرى
لتحويـل األمـوال نقـدا ً إلـى المواطنيـن ،وذلـك فـي البلـدان التـي ال
يـزال فيهـا مسـتوى رقمنـة الخدمـات منخفضـا ً وأيضـا ً فـي البلـدان
التـي تكـون فيهـا الرقمنـة أكثـر تطـوراً .ويبيـن هـذا بوضـوح أن
شـبكة البريـد والوصـول المـادي ال يـزاالن يشـكالن ميـزة مـن
مميـزات مؤسسـة البريـد ،حتـى فـي األماكـن التـي يكـون فيهـا
التحـول حاجـة ماسـة.
وأثـرت الفجـوات فـي المجـال الرقمـي أثـرا ً غيـر متناسـب فـي
البلـدان الناميـة قبـل أزمـة جائحـة كوفيـد ،19-ولـذا ،سـيكون مـن
الضروري تسـريع مشـاريع ربط البلدان بشـبكات االتحاد البريدي
العالمـي الرقميـة مـن خلال نظـام اإلقـرارات الجمركيـة والنظـام
البريـدي الدولـي ومـا إلـى ذلـك مـن أدوات تكنولوجيـا المعلومات.
وباختصـار ،كانـت الرقمنـة قبـل الجائحة خيـاراً ،بيد أنها سـتصبح
خلال مرحلـة مـا بعـد جائحة كوفيـد حاجة ماسـة عاجلة.

االبتكارات في مجال التوزيع
يبدو أن الزبائن سـيواصلون في المسـتقبل القريب تفضيل التوزيع
الـذي يُراعـى فيـه عـدم المخالطة .وستمسـي االبتـكارات في مجال
التوزيـع مثـل صناديـق إيـداع الطرود وتسـجيل التوقيـع إلكترونياً،
49
أساسـية في سـبيل توفيـر خيارات توزيـع مرنة.
وسـيتعين علـى المسـتثمرين البريدييـن تطويـر قدرتهـم الرقميـة
فـي هـذا المجـال عـن طريـق اسـتخدام التطبيقـات ،واإلشـعارات،
وصناديـق اإليـداع ،ومـا إلـى ذلـك.

www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-management/current-risk/bcm-resilience/bc-plan/business-resumption-plan
www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2020/revueUnionPostale_Summer2020_En_web.pdf, p. 26
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دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

سبل النقل
تنويع ُ

التشغيل اآللي في عمليات الفرز والتوزيع

أبرزت الجائحة شدة أهمية وجوب سعي المستثمرين البريديين
إلى تنويع وســائل النقـل التي يستخدمونها في نقل البريـد .وكان
االعتماد على قناة واحدة في نقل البريد كارثيا ً في بداية األزمة.
ولئن كان المكتب الدولـي قـد تمكن مـن إيجــاد مسـارات بديلــة
بسرعة إلى حد ما ،فال شك في وجوب االستمرار في البحث عن
50
قنوات نقل بديلة .وينبغي تعديل نظام االتفاقية عند االقتضاء.

تم تجريب حل فرز تلقائي جديد باستخدام تكنولوجيا التشغيل
اآللي في بلد واحد (بلجيكا) ،شهدت فيه كميات الطرود زيادة
حادة بعــد القيــود التي فُرضت في مارس .وثبت أن حـل الفرز
التلقائي هو حل ج ُّد قيّم ،فبفضلـه يمكن فـرز الطـرود باالستعانة
بعــدد محــدود من الموظفين ،ومـن ثم احتـرام القيــود المتعلقــة
51
بمسافة األمان.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
بعثت الحكومات برامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
ألنها تمثل قطاع االقتصاد األشد تضرراً .ويكمن الغرض هنا
في التركيز على اعتماد التجارة اإللكترونية من خالل استخدام
تسوق فيها المنشآت الصغيرة
األسواق الرقمية التي يمكن أن ّ
والمتوسطة بضائعها .وينبغي تعزيز هذه األنشطة مستقبالً.

التزام الخدمة الشمولية واألطر
التنظيمية
تسببت جائحة كوفيد 19-في حالة قوة قاهرة أدت إلى حاالت
إعفاء من التقيد بالتزام الخدمة الشمولية ،كخدمة التوقيع المطبقة
التي تم وقفــها فـيما يخـص البعــائث المسـجلــة .وعــالوة علـى
ذلك ،أثرت التغيرات التي طرأت في العمليات البريديـة على
األطر التنظيمية لالتحاد البريدي العالمي .ولعلـه مـن األهميـــة
بمكان تقييم مدى وجاهة اإلطار التنظيمي الوطني في حاالت
الطوارئ (حالة القوة القاهرة ،تعريف التزام الخدمة الشمولية،
خدمة التوزيع ،األسعار ،وما إلى ذلك.).

آفاق االستدامة
أثرت التغيرات التي شهدها النظام البريدي بسبب جائحة
كوفيد 19-آثارا ً في االستدامة البيئية واالجتماعية .ويع ُّد االتحاد
البريدي العالمي ،بوصفه موقعا ً على أهداف التنمية المستدامة
لألمم المتحدة ،مسـؤوالً عــن تحديـــد هـــذه اآلثـار ومعــالجتها.
وعالوة على ذلك ،يبدو أن مؤسسات البريــد تحتل مكانــة جيدة
تخولها معالجة شتى األثار الناجمة عن أنشطة االستجابة التي
تنفذها الحكومات الوطنية والشركات والمنظمات غير الحكومية
ويبادر بها المواطنون .فعلى سبيل المثال ،يمكن للمؤسسات
سبل التخلص بأمان من معدات
البريدية أداء دور هام في دعم ُ
52
الوقاية الشخصية.
وفضالً عن ذلك ،تسعى حكومات عديدة إلى وضع خطط
اســتثمار مصـممــة إلنعــاش االقـتصاد وذلك لمكافحــة اآلثار
االقتصادية للجائحة .وقد تشمل هذه الخطط استثمارات في
البنية التحتية البريدية من المباني والمركبات والتكنولوجيا
الرقمية .وخالل أي فترة يكون فيها االستثمار مكثفا ً على صعيد
النظام البريدي ،يكون استغالل كل الفرص من أجل ضمان
إنشاء بنية تحتية جديدة خفيضة الكربون وقادرة على الصمود
أيضا في وجه مناخ ماض في التغير تغيرا ً متزايدا ً أمرا ً حيوياً.
وتدعم األمم المتحدة مبدأ "االنتعاش األخضر" 53.وينطبق هذا
بوجه خاص على البنية التحتية الطويلة األمد ،ألن النجاحات أو
اإلخفاقات قد تستمر لعقود عديدة.

www.upu.int/UPU/media/upu/publications/Union%20Postale/2020/revueUnionPostale_Summer2020_En_web.pdf, p. 26
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52

www.parcelandpostaltechnologyinternational.com/features/success-for-automated-sorting-in-belgium.html

www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/waste-management-essential-public-service-fight-beat-covid-19
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انظر األعمال الستة التي اقترحها األمين العام لألمم المتحدة في مجال المناخ لتجسيد عملية التعافي من كوفيد.www.un.org/en/observances/earth-day/message :19-

العناصــر الواجــب إدراجهــا فــي خطــة
اســتئناف األعمال
ترمـي خطـة اسـتئناف األعمال إلى العـودة بالمنظمة مجددا ً إلى
الوضـع العـادي بعـد حالـة الطـوارئ ،واالسـتفادة مـن الدروس
المسـتخلصة والفـرص المتاحـة .وقـد يحـدد المسـتثمر البريـدي
فـي خطتـه األهـداف التالية:
استعادة األعمال عقب الجائحة:

تعزيز قدرة الشبكة البريدية على التعافي
إصالح الخدمات البريدية:

تعزيز الرقمنة باتباع ممارسات مرنة
تشجيع االبتكارات في مجال البنية التحتية
تطبيق دور جديد فيما يخص سياسات الحكومة االجتماعية
ويرد فيما يلي موجز في شكل مخطط ألنشطة االستجابة والمهام
واألنشطة المحتملة التي قد تشكل خطة استئناف األعمال .ولكل
مســتثمر بريــدي حرية تحديد المهام واألنشطة التي يدرجها في
خطتـه وإضافــة أي مهام أخـرى ذات صلــة .ويمكن اســتخدام
منهجيــة "الخطوات الست" المعروضــة في الفصل  2مـن هذا
الدليل ،أو أي منهجية أخرى ،لوضع خطـة اســتئناف األعمال.
ويمكن اتخاذ خطط العمليات المفصلة الواردة في ذيل هذا
54
الدليل نموذجا ً (المالحق من  1-3إلى .)5-3

 54تستند األمثلة المقدمة إلى المعلومات المعروضة في القوائم المرجعية للتدابير الطارئة
الواجب اتخاذها في حاالت الجوائح والمنشورة في دليل االتحاد البريدي العالمي إلدارة
مخاطر الكوارث  -تحيين عام 2020

(www.upu.int/en/Postal-Solutions/Capacity-Building/DevelopmentCooperation/Disaster-Risk-Management),

فضالً عن نموذج الملحق الخاص بتهديد الجوائح المنشور على الرابط التالي:

content.acsa.org/i/1220799-sdcoe-pandemic-threat-template-covid-19/0.
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المرحلة

3

الفصل العاشر  -إعداد خطة استئناف األعمال

التخطيط الستئناف األعمال

(عندمـا يصبـح الفيروس ال يشـكل تهديـداً ،ويُعلن عن انتهاء
الجائحـة ،وتُرفـع حالة القوة القاهـرة في البلدان)

(تُســتهل األنشـطـــة بعــد
بداية األزمة بفترة تتراوح
بين  6أشهر و 12شهراً،
بحسب الظروف)

معاييـر تفعيـل المرحلـة :ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق األهـداف التاليـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء
الجائحـة (منظمـة الصحـة العالميـة ،والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وعودة الوضـع داخل
البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عـودة األعمـال إلـى مـا كانـت عليـه)؛ لـم يعـد الفيـروس يمثـل تهديـدا ً
األهداف :ينبغي أن تتخذ الوزارات والجهات التنظيمية والسلطات البريدية (المكتب المركزي والمكاتب الميدانية) الخطوات
الالزمة لالستفادة من الدروس المستخلصة والفرص المتاحة لتعزيز إصالح الخدمات البريدية واستحداث خدمات جديدة

تدابير حماية الموظفين
 1-3الممارسات المتعلقة بصحة
الموظفين
 1-1-3بمجرد توافر اللقاح ،ضمان
تلقيح الموظفين بانتظام وعلى
أساس طوعي ،مع مراعاة
توصيات الهيئات المختصة
(منظمة الصحة العالمية،
والوكاالت الوطنية ،وسلطات
الصحة العامة ،وما إلى ذلك).
 2-1-3مواصلة (عند الضرورة)
تطبيق قواعد التباعد وقواعد
الحماية البسيطة وتنظيم/تطوير
ممارسات العمل عن بُعد كلما
كان ذلك مناسبا ً وممكنا ً
 3-1-3مواصلة الترويج للسياسات
والممارسات ذات الصلة
بالنظافة الصحية والتصحاح
 2-3مواد الوقاية والتدريب في مجال
إدارة مخاطر الكوارث
 1-2-3تحديد معايير ألدنى حد
الستخدام المواد الواقية
(الكمامات ،والقفازات ،وسوائل
التطهير ،وما إلى ذلك).
 2-2-3ضمان شراء مواد الوقاية
والتحقق بانتظام من
المخزونات والمحافظة عليها

 3-2-3توفير تدريب سنوي للموظفين
في مجال إدارة مخاطر الكوارث/
الممارسات المتعلقة بالجوائح وبرامج
الطوارئ الصحية

المسائل العامة/اإلدارة
 3-3تحليل الوضع
 1-3-3دراسة الدروس المستخلصة
خالل الجائحة وتقييم المخاطر
وفرص السوق وإعداد
إجراءات متابعة
 4-3سياسة الرقمنة واالبتكار
 1-4-3مراجعة القواعد وتحيينها من
أجل تنظيم/تطوير ممارسات
العمل عن بُعد كلما كان ذلك
مناسبا ً وممكنا ً
 2-4-3إعادة توجيه المستثمر البريدي
لزيادة رقمنة العمليات التشغيلية
بأكبر قدر ممكن من خالل التركيز
على االبتكار في مجال التوزيع
واعتماد ممارسات التوزيع التي
تُراعي عدم المخالطة
 3-4-3تشجيع االبتكارات في مجال
البنى التحتية
 4-4-3تعزيز الرقمنة باتباع ممارسات
مرنة وإنشاء ثقافة إلدارة
المنتجات قائمة على نماذج
تشغيلية جديدة

 5-4-3صياغة توصيات خاصة
باالستراتيجية والسياسات العامة
قائمة على أفضل ممارسات
المؤسسات البريدية خالل
الجائحة ،لتوفَّر للحكومات شبكة
تُعنى بالسياسات العامة (على
الصعيد االجتماعي ،وفي مجاالت
الصحة ،والتعليم ،ودعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة ،والحد من
الفقر ،واإلدماج المالي ،والقنوات
اإلعالمية ،والنمو االقتصادي،
وما إلى ذلك).
 5-3مساعدة الحكومات/المساهمين
 1-5-3فتح باب النقاش مع ممثلي
الحكومة وأصحاب المصلحة
بشأن دعمهم لتنفيذ استراتيجيات
مشتركة قائمة على الرقمنة من
أجل تسريع عملية التحول الرقمي
للمؤسسات البريدية ،بما في ذلك
االبتكارات في مجال التوزيع
والخدمات المالية الرقمية ودعم
الزبائن من خالل القنوات الرقمية
 2-5-3تقديم طلب (عند االقتضاء)
للحصول على مساعدة تقنية من
االتحاد البريدي العالمي من أجل
تنفيذ مشاريع ترمي إلى تنمية
التجارة اإللكترونية؛ ورقمنة
العمليات البريدية؛ واإلدماج
المالي البريدي؛ وتطوير الخدمة
المالية؛ والخدمات اإللكترونية؛
واستخدام تكنولوجيا التشغيل

المرحلة

3

التخطيط الستئناف األعمال

(عندمـا يصبـح الفيروس ال يشـكل تهديـداً ،ويُعلن عن انتهاء
الجائحـة ،وتُرفـع حالة القوة القاهـرة في البلدان)

في العمليات التشغيلية؛
والخدمات االجتماعية؛ وتنفيذ
نظام اإلقرارات الجمركية،
ونظام " ،"IPS.postورسائل
البيانات اإللكترونية المسبقة
(مثال الرسائل )ITMATT
 6-3إدارة مخاطر الكوارث/خطة
استمرارية األعمال
 1-6-3تقييم مدى تنفيذ خطة إدارة
مخاطر الكوارث وخطة
استمرارية األعمال على صعيد
المنظمة وتطوير/مراجعة كل
الخطط ذات الصلة (خطة
طوارئ لمجابهة الجائحة،
وخطة استمرارية األعمال،
وخطة التعافي من الجائحة،
وخطة استعادة األعمال)

أدوات اتصال وحلول
تكنولوجيا معلومات جديدة
 7-3االتصال عن بُعد والقنوات الرقمية
 1-7-3تعزيز قدرة المستثمر البريدي
على التعافي من خالل تطوير
االتصال عن بُعد بالنسبة
إلى الموظفين وتوفير أدوات
اتصال وتكنولوجيا معلومات
جديدة لفائدة المواطنين
 2-7-3توفير الدعم للزبائن من
خالل القنوات الرقمية
(وسائل التواصل االجتماعي
والبريد اإللكتروني وتطبيق
)WhatsApp
 3-7-3دعم المشاريع الرامية إلى ربط
البلدان (المستثمرين المعيَّنين)
بالشبكات الرقمية لالتحاد
البريدي العالمي من خالل نظام
اإلقرارات الجمركية والنظام
البريدي الدولي وغير ذلك من
أدوات تكنولوجيا المعلومات

 4-7-3تسريع تنفيذ منتجات تكنولوجيا
المعلومات التابعة لالتحاد
البريدي العالمي (نظام
اإلقرارات الجمركية ،ونظام
" ،"IPS.postوالرسائل
)ITMATT
 5-7-3تقييم اسم النطاق "".POST
التابع لالتحاد البريدي العالمي
كجدار صد أمني إضافي فيما
يتعلق باألنشطة البريدية على
اإلنترنت

 6-7-3إحداث منصات الخدمة الذاتية
وتوفيرها
 7-7-3دعم الهياكل المتعددة السحابات
والهياكل الطرفية

مسائل تشغيلية/تكنولوجية
 8-3قنوات النقل
 1-8-3االستمرار في إبالغ المكتب
الدولي عبر نظام معلومات
الطوارئ ( )EmISبالتغييرات
المدخلة على المعروض من
الخدمة واضطراب سلسلة
اإلمدادات البريدية (في غضون
االثنتي عشرة ساعة األولى)
 2-8-3استخدام المعارف المكتسبة من
الجائحة القتراح أنظمة جديدة من
أجل ضمان االستدامة والتناسق
على مستوى أساليب النقل
 3-8-3البحث عن خيارات متنوعة لنقل
البريد دولياً :رحالت المسافرين
الجوية التجارية ،ورحالت
الشحن الجوي ،والسكك
الحديدية ،والسفن ،وما إلى ذلك.
 4-8-3االستمرار في الرجوع إلى أداة
االتحاد البريدي العالمي التي
تجمع حلول النقل عن طريق
السكك الحديدية والشحن الجوي
المتاحة في منصة البيانات
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(تُســتهل األنشـطـــة بعــد
بداية األزمة بفترة تتراوح
بين  6أشهر و 12شهراً،
بحسب الظروف)

الضخمة ضمن نظام مراقبة
النوعية

()qcsmailbd.ptc.post

 9-3رقمنة العمليات البريدية،
والخدمات الجديدة ،واالبتكارات
 1-9-3استنادا ً إلى الدروس
المستخلصة خالل الجائحة،
المضي قدما ً في تنفيذ مشاريع
ترمي إلى تحسين قدرة الشبكة
البريدية العالمية على التعافي
 2-9-3استخدام منصة االتحاد البريدي
العالمي استخداما جيدا لتبادل
أفضل الممارسات ودراسات
الحاالت (صفحة ويب)
 3-9-3السعي إلى الحصول على
دعم الحكومة الستراتيجيات
القدرة الرقمية/التحول الرقمي:
تسريع االستثمار في اإلقرارات
الجمركية غير الورقية وتبادل
البيانات على الصعيدين
الوطني والدولي ،وتنفيذ
التدريب عن بُعد وغير ذلك من
الجهود من أجل ضمان تم ّكن
أكبر عدد من البلدان من تبادل
الرسائل ITMATT
 4-9-3تعزيز تطوير المنتجات
والخدمات البريدية "الواعدة"
التي يكون الطلب عليها مرتفعا ً
والتي ساعدت الحكومات أو
زادت كميات البريد خالل فترة
الجائحة وال سيما ما يلي:
← التجارة اإللكترونية
← الخدمات المالية
← الخدمات االجتماعية
← الخدمات اإللكترونية
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الفصل العاشر  -إعداد خطة استئناف األعمال

التخطيط الستئناف األعمال

(عندمـا يصبـح الفيروس ال يشـكل تهديـداً ،ويُعلن عن انتهاء
الجائحـة ،وتُرفـع حالة القوة القاهـرة في البلدان)

 5-9-3ضمان رقمنة العمليات والخدمات
البريدية رقمنة كلية وإحداث
التطبيقات والنظم ذات الصلة
 6-9-3الربط بشبكات االتحاد البريدي
العالمي
 7-9-3الترويج لالبتكارات التكنولوجية
والتشغيلية في مجال التوزيع
(صناديق إيداع الطرود وتسجيل
التوقيع إلكترونياً)
 8-9-3الترويج للفرز التلقائي باستخدام
تكنولوجيا التشغيل اآللي
 9-9-3مواصلة تحسين العمليات التي ال
يُستخدم فيها الورق لضمان سالسة
عمليت َي النقل والتوزيع
 10-9-3بالتعاون مع االتحاد البريدي
العالمي ،تنفيذ مشاريع ترمي إلى
تنمية التجارة اإللكترونية ورقمنة
العمليات البريدية واإلدماج المالي
البريدي وتطوير الخدمة المالية
والخدمات اإللكترونية واستخدام
تكنولوجيا التشغيل اآللي والخدمات
االجتماعية وتنفيذ نظام اإلقرارات
الجمركية ،ونظام "،"IPS.post
ورسائل البيانات اإللكترونية
المسبقة (مثال الرسائل )ITMATT
 11-9-3مواصلة إحداث طرائق جديدة
للتواصل مع المواطنين
 12-9-3المشاركة في مشاريع توأمة تُقام
بين مؤسسات بريدية متقدمة رقميا
ومؤسسات البريد الراغبة في
خوض عملية التحول الرقمي
 10-3دعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة
 1-10-3مناقشة مسألة إنشاء منصة لفائدة
المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وبدء تشغيلها بدعم من الحكومة

 2-10-3االستفادة من أدوات االتحاد
البريدي العالمي وموارده
في مجال االستعداد للتجارة
اإللكترونية من الناحية الرقمية:

← التقارير وأفضل الممارسات
ذات الصلة بالتحول الرقمي
← عمليات التقييم ذات الصلة
بالتحول الرقمي واالستعداد
له (عن بُعد أو في الميدان)
← دعم تحديد استراتيجيات
الخدمات المالية الرقمية وتنمية
المنتجات عبر آلية المساعدة
التقنية في مجال اإلدماج
المالي وتقييم االستعداد للتجارة
اإللكترونية من ناحية الدفع

التزام الخدمة الشمولية واألنظمة
 11-3مؤسسة البريد تقدم خدمة أساسية
 1-11-3تعديل األنظمة الوطنية بحسب
االقتضاء ليُؤخذ فيها بعين االعتبار
دور مؤسسة البريد بوصفها تقدم
خدمة أساسية
 2-11-3مواصلة التنسيق مع الحكومة
وإقامة الشراكات من أجل بيان
دور مؤسسة البريد في تحقيق
أهداف اجتماعية واقتصادية
والمساعدة على تعويض أثر
الجائحة على المجتمعات وتوفير
قناة بديلة لالستهالك والعمل
واالتصال
 3-11-3دعم اتخاذ تدابير على المستوى
الوطني ،عند االقتضاء ،مثل
تدابير التخفيف التنظيمية لكي تظل
مؤسسة البريد مؤسسة تقدم خدمة
أساسية (مرونة في معايير التوزيع
والتسعير وما إلى ذلك)

(تُســتهل األنشـطـــة بعــد
بداية األزمة بفترة تتراوح
بين  6أشهر و 12شهراً،
بحسب الظروف)

 4-11-3تقييم مدى وجاهة اإلطار التنظيمي
الوطني في حاالت الطوارئ
(حالة القوة القاهرة ،تعريف التزام
الخدمة الشمولية ،خدمة التوزيع،
األسعار ،وما إلى ذلك.).
 12-3التعاون/التنسيق مع الحكومة
 1-12-3ضمان اعتماد إطار تنظيمي محكم
ليُطبّق على مؤسسة البريد في حاالت
الطوارئ بالتنسيق مع الحكومة
 2-12-3التماس دعم الحكومة ،عند
االقتضاء ،من أجل التنمية
البريدية وتنويع الخدمات البريدية
من خدمات الطرود والخدمات
اللوجستية وخدمات الدفع
والخدمات لفائدة المواطنين

المرحلة
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التخطيط الستئناف األعمال

(عندمـا يصبـح الفيروس ال يشـكل تهديـداً ،ويُعلن عن انتهاء
الجائحـة ،وتُرفـع حالة القوة القاهـرة في البلدان)

 3-12-3صياغة توصيات خاصة
باالستراتيجية والسياسات العامة
قائمة على أفضل ممارسات
المؤسسات البريدية خالل
الجائحة ،لتوفَّر للحكومات شبكة
تُعنى بالسياسات العامة (على
الصعيد االجتماعي ،وفي مجاالت
الصحة والتعليم ،ودعم المنشآت
الصغيرة والمتوسطة ،والحد من
الفقر ،واإلدماج المالي ،وقنوات
المعلومات ،والنمو االقتصادي،
وما إلى ذلك).
 13-3اإلطار التنظيمي
 1-13-3تنفيذ مشاريع لتقييم وجاهة اإلطار
التنظيمي الوطني المطبق في حالة
الطوارئ بالتعاون مع االتحاد
البريدي العالمي (من خالل تنظيم
حلقات عمل وإيفاد بعثات ميدانية
أو تنظيم بعثات استشارية عن
بُعد):

← مشاريع التوأمة واالستشارات
← مشاريع تعاون لدعم التدابير
المتخذة على المستوى
الوطني عند االقتضاء (بعثات
استشارية).

 2-13-3ضمان مراجعة األنظمة الوطنية
عند االقتضاء

األعمال التجارية
 14-3مؤسسة البريد تقدم خدمة أساسية
 1-14-3االستفادة من االزدهار الذي عرفه
قطاع الطرود وتحقيق إيرادات
لالستثمار في تنفيذ التحول الهيكلي
 2-14-3تعميم وتسويق الخدمات
االجتماعية المقدمة لمساعدة
الحكومة أثناء فترة الجائحة
 3-14-3اغتنام الفرص التي توفرها السوق
 4-14-3التركيز على حاجات السوق

البريدية واالنتقال من نموذج
قائم على الرسائل والمستندات
إلى نموذج قائم على البضائع
يشمل تقديم خدمات بريدية مالية
وخدمات اجتماعية
 5-14-3التركيز على تنمية خدمات التجارة
اإللكترونية

االستدامة
 15-3الترويج لممارسات مستدامة
 1-15-3المساهمة في إحداث نظام للجمع
والتخلص اآلمنين من معدات
الوقاية الشخصية دون تعريض
سالمة الموظف البريدي للخطر
 2-15-3توفير معلومات للزبائن بشأن
الطريقة المالئمة للتخلص من
األغلفة وبحث الدور الممكن أن
تؤديه المنظمة في جمع األغلفة
المستعملة إلعادة تدويرها
 3-15-3ضمان إنشاء بنية تحتية جديدة
تنخفض فيها انبعاثات الكربون
وتتسم بقدرتها على الصمود أيضا ً
في وجه مناخ يتغير باطراد

أنشطة الدعم التي يضطلع
بها االتحاد البريدي العالمي
 16-3دور مؤسسات البريد
 1-16-3االستمرار في الترويج لمؤسسات
البريد على مستوى الحكومة
بوصفها مؤسسات تقدم خدمة
أساسية ،من أجل زيادة نسبة
الخدمات االجتماعية المقدمة من
خالل الشبكة البريدية
 2-16-3دعم جهود المناصرة التي تستهدف
الحكومات وشركاء التنمية بغية
دمج القطاع البريدي في برامج
اإلصالح الحكومية من أجل
تسريع تنمية االقتصاد الرقمي،
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(تُســتهل األنشـطـــة بعــد
بداية األزمة بفترة تتراوح
بين  6أشهر و 12شهراً،
بحسب الظروف)

والتشجيع على رفع مستوى
التمويل المقدم من أجل التحول
الرقمي للقطاع البريدي
 17-3األساس التنظيمي
 1-17-3تقديم توصيات في مجال السياسة
العامة وفي المجال التنظيمي
ودعم الحكومات والمستثمرين
المعيَّنين في تحديد دور الشبكة
البريدية خالل فترة ما بعد
الجائحة في تحقيق األهداف
االجتماعية واالقتصادية التي
تحددها الحكومات ومكانة مؤسسة
البريد في الخطة الوطنية لمواجهة
الجائحة/حالة الطوارئ
 2-17-3تكييف نظام االتفاقية الخاص
باالتحاد البريدي العالمي عند
االقتضاء
 18-3منصة أفضل الممارسات
 1-18-3صيانة منصة لتبادل أفضل
الممارسات ودراسات الحاالت
(صفحة ويب) لتستخدمها
الحكومات ومؤسسات البريد
وللنسج على منوالها
 2-18-3مساعدة البلدان في صياغة
توصيات خاصة باالستراتيجية
والسياسات العامة قائمة على
أفضل ممارسات المؤسسات
البريدية خالل الجائحة ،لتوفر
للحكومات شبكة تُعنى بالسياسات
العامة (على الصعيد االجتماعي،
وفي مجاالت الصحة والتعليم،
ودعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،والحد من الفقر،
واإلدماج المالي ،وقنوات
المعلومات ،والنمو االقتصادي،
وما إلى ذلك).
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المرحلة

3

الفصل السادس  -نظرة شاملة عن التخطيط

التخطيط الستئناف األعمال

(عندمـا يصبـح الفيروس ال يشـكل تهديـداً ،ويُعلن عن انتهاء
الجائحـة ،وتُرفـع حالة القوة القاهـرة في البلدان)

 19-3التعاون المتعدد األطراف

 20-3مسائل تتعلق بسلسلة اإلمدادات

 1-19-3االستمرار في ضمان التعاون
الوثيق مع األمم المتحدة وسائر
األجهزة الدولية والحكومات
لتسوية المشاكل سريعا ً بغية تحقيق
األهداف المشتركة بوجه فعال في
حالة الجائحة

 1-20-3تحليل رسائل نظام معلومات
الطوارئ ونشرها

 2-19-3العمل ،بالتعاون مع منظمات
األمم المتحدة األخرى وغيرها من
المنظمات الدولية ،على ال ُمضي
في حث الحكومات والمنظمين
على تيسير تبادل البريد الدولي
من خالل السعي إلى المحافظة
على حركة رحالت الشحن
الجوي وضمان التعاون الوثيق مع
الوكاالت الجمركية ،وما إلى ذلك.
 3-19-3المساهمة في الجهود المشتركة التي
تبذلها وكاالت األمم المتحدة من
أجل ضمان اتساق أنشطة التعافي
 4-19-3االستمرار في التعاون مع منظمة
الطيران المدني الدولي ،واتحاد
النقل الجوي الدولي ،ومنظمة
الجمارك العالمية ،واللجنة
االقتصادية ألوروبا التابعة لألمم
المتحدة ،ومنظمة التعاون بين
هيئات السكك الحديدية ،والمجلس
الدولي المعني بتنسيق النقل عبر
أوروبا وآسيا من أجل الحفاظ على
تدفق البريد
 5-19-3تعزيز التنسيق مع االتحادات
المحدودة التابعة لالتحاد البريدي
العالمي ،مع مراعاة الدور
األساسي الذي تؤديه على مستوى
المناطق ،بتولّيها جمع المعلومات
خالل الجائحة وتيسير االتصال مع
المستثمرين المعيَّنين مثالً

 2-20-3صيانة قاعدة بيانات االتحاد
البريدي العالمي التي تجمع
حلول النقل عن طريق السكك
الحديدية والشحن الجوي المتاحة
في منصة البيانات الضخمة
ضمن نظام مراقبة النوعية
( )qcsmailbd.ptc.postوالسعي
إلى تطويرها
 3-20-3مواصلة السعي إلى إحداث
قنوات نقل بديلة لتوفير خيارات
أكثر تنوعا ً لفائدة البلدان
األعضاء
 21-3مشاريع الرقمنة
 1-21-3التسريع في المشاريع الرامية
إلى ربط البلدان بشبكات االتحاد
البريدي العالمي الرقمية من خالل
نظام اإلقرارات الجمركية والنظام
البريدي الدولي وما إلى ذلك من
أدوات تكنولوجيا المعلومات
 2-21-3القيام ،في إطار برامج المكتب
الدولي لالتحاد البريدي العالمي
للمساعدة التقنية ،بمساعدة
المستثمرين المعيَّنين في البلدان
النامية في تنفيذ المشاريع (مشاريع
االتحاد البريدي العالمي ومشاريع
التوأمة والمشاريع الثالثية) الرامية
إلى رقمنة العمليات البريدية
وتنمية التجارة اإللكترونية وتطوير
منصات المنشآت الصغيرة
والمتوسطة واإلدماج البريدي المالي
وتنمية الخدمة المالية والخدمات
اإللكترونية واالبتكارات في مجال
التوزيع واستخدام تكنولوجيا التشغيل
اآللي في الفرز التلقائي والخدمات
االجتماعية وما إلى ذلك.

(تُســتهل األنشـطـــة بعــد
بداية األزمة بفترة تتراوح
بين  6أشهر و 12شهراً،
بحسب الظروف)

 3-21-3توفير المساعدة التقنية في مجال
االستعداد للتجارة اإللكترونية
من الناحية الرقمية بتقييم قدرة
مؤسسات البريد في المجال الرقمي
وال سيما فيما يتعلق بتنفيذ تبادل
الرسائل :ITMATT
← توفير مواد مرجعية (أفضل
الممارسات ،والتكنولوجيات،
ودراسات الجدوى)
بخصوص التحول الرقمي
البريدي لدعم جهود مؤسسات
البريد (مثال منشور االقتصاد
الرقمي واألنشطة البريدية
الرقمية  -مشهد عالمي،
ودليل التجارة اإللكترونية)
← مواصلة توفير اسم النطاق
" ".POSTكجدار صد أمني
إضافي فيما يتعلق باألنشطة
البريدية على اإلنترنت
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الفصل الحادي عشر  -الخاتمة

الفصل الحادي عشر:
الخاتمة

في ظل البيئة الحالية المعقدة ،يمكن أن يعاني المستثمرون
المعيَّنون غير المستعدين لمجابهة األزمة آثارا ً طويلة األمد،
بما في ذلك فقدان اإليرادات وانخفاض كميات البريد وتضرر
سمعتهم وتدني مكانتهم ،ويُحتمل أال يتعافوا معافاة تامة بعد ذلك
أبداً .وإذا أُعدت خطط الطوارئ والتعافي واستئناف األعمال
ونُفـذت بإحكام ،فذلـك مــن شــأنه
أن يخفف مــن أثــر األزمات إلى
حد كبير ،ويعــزز ثقــة المديـرين
في االتجاه الذي هم سالكوه وفي
القرارات التي هم متّخذوها.
كُن مستعدا ً
ولـذلــك ،يتعيـــن علـــــى جميــع
المستثمرين المعيَّنين اعتماد نهج
خطة اسـتمرارية األعمـال ووضع
آليات تم ِ ّكنهم من مجابهة األزمة
مجــابهــة فعالــة واســتئناف العمـليات بســرعــة والتعــافــي
وحتى االزدهار .وخطط الطوارئ والتعافي واستئناف األعمال
ال ُمعدَّة هي جديــرة بالتكاليف اإلضافيــة المترتبــة عليها ألنـها
تســاعد المنظمة على االستجابة استجابة منظمة وفي الوقت
المناسب .ومن شأن الخطط الجيدة التي تنفَّذ بنجاح أن تم ِ ّكن من
55
تسيير العمل وبالتالي تضمن استمرارية المنظمة في المستقبل.

55

www.iwar.org.uk/infocon/business-continuity-planning.htm
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المالحق

نموذج الخطط التشغيلية

المرحلة 1أ:
الهدف األول:

79

الملحق 1-1

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة

(قبل تسـجيل حاالت إصابـة جدـيدة بالفيروس أو قبل اسـتشـرائه في المجتمع أو قبل
اإلعالن رسميا ً عن استشراء الجائحة)
ضمـان صحـة ورفـاه موظفي المسـتثمر البريـدي وعائالتهـم .اإلدارة الفعالة لحماية
الموظفين/الزبائـن والتصدي الستشـراء الجائحة

الهدف الثاني :المسـاهمة مسـاهمة تامـة ومناسـبة فـي اسـتجابة البلـدان اسـتجابة منسـقة إلدارة
حـاالت الطـوارئ
األشخاص
اتباع سلوكيات الوقاية من األمراض في األنشطة اليومية:
•
•
الغاية
•
األولى/
•
الثانية-ألف •
•
•
•

غسل اليدين مرارا ً وتكرارا ً بفعالية أو استخدام مطهر كحولي لليدين
عدم لمس الوجه أو العينين أو الفم
عدم تقاسم المأكل أو المشرب أو األواني
طلب الرعاية الصحية فورا ً
البقاء في المنزل عند المرض
تجنب مخالطة أشخاص مرضى
تجنب العناق والمصافحة
استخدام المناديل أو األكمام عند السعال

المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

إعـداد توصيـات السـلطات الوطنيـة المعنيـة بالصحـة العامة والتدابيـر الرامية
إلـى منـع استشـراء الفيـروس ونشـرها وعرضهـا في رسـائل وملصقات
إعـداد تعليمـات لحـث الجميـع علـى اتبـاع المبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـن
منظمـة الصحـة العالمية/السـلطات الوطنيـة المعنيـة بالصحـة العامـة
إرسـال تعليمـات للموظفيـن بشـأن القيـود المفروضـة علـى الـزوار فـي أماكن
العمـل وتأجيـل أو إلغـاء االجتماعـات واألحـداث
تحديـد الموظفيـن األساسـيين وتدريـب موظفـي الدعـم علـى تنفيـذ األنشـطة
األساسـية اسـتباقا ً لحـاالت التغيـب بسـبب المـرض
صياغـة تعليمـات لفائـدة الموظفين بشـأن اإلجراءات الواجـب اتباعها في حالة
المـرض أو اإلصابـة بالفيـروس أو مخالطـة شـخص مصـاب ،بمـا فـي ذلـك
المعلومـات المتعلقـة بخـط االتصـال المباشـر الوطنـي فيمـا يتعلـق بالفيروس
وضع قواعد الستبعاد الموظفين الذين سافروا مؤخرا ً (خالل فترة  ...أيام/
يوما ً األخيرة) ،طبقا ً للبروتوكول الذي وضعته السلطات الحكومية

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الغاية
تهيئة حملة توعية على مستوى عال
األولى/
الثانية-باء بشأن الوضع فيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله الفيروس

االستعدادات للبدء في تنفيذ
األولى/
الثانية-دال بروتوكوالت تنظيف وتعقيم محددة

الغاية

المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد

المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد

اإلجراءات
-1

-2

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

اإلجراءات
-1

تحديـد األشـخاص الرئيسـيين الذين سـيراقبون مراقبـة فعالة الـوكاالت اإلقليمية
والوطنيـة والدوليـة فيمـا يخـص عمليات اإلعـداد والتوجيه:
	•التســجيل مــن أجــل تلقــي رســائل اإلنــذار الصحــي ومســتجدات الفيــروس
الصــادرة عــن الســلطات الحكوميــة
	•رصد صفحة اإلنترنت الخاصة بسلطات الصحة العامة فيما يتعلق بالجائحة
	•رصـد اتصـاالت المكتـب الدولـي التابـع لالتحـاد البريـدي العالمـي ونظـام
معلومـات الطـوارئ ( )EmISونظـام مراقبـة النوعيـة
إعالم الموظفين بانتظام باإلنذارات الصادرة عن الخدمات الحكومية

-2
-3
-4
-5

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

التنســيق مــع الســلطات الوطنيــة المعنيــة بالصحــة العامــة بشــأن بــدء تطبيــق
بروتوكــوالت تنظيــف وتعقيــم محــددة (بمــا فــي ذلــك اآلجــال المحــددة)
مناقشة بروتوكوالت تنظيف وتعقيم محددة مع أفرقة التنظيف ،ووضعها
صياغة التعليمات الضرورية
إعــام أفرقــة التنظيــف والموظفيــن ببــدء تنفيــذ بروتوكــوالت تنظيــف وتعقيــم
محــددة
التحقق من مخزونات مواد التنظيف والتعقيم وسد النقص فيها

الموارد:

الموارد:

الغاية
إجراء التحضيرات لتوفير معدات
األولى/
الثانية-جيم الوقاية الشخصية لفائدة الموظفين البريديين

تنفيذ تدابير التباعد االجتماعي ووضع حواجز واقية في مكاتب البريد
األولى/
الثانية-هاء طبقا ً لسياسة حماية الموظفين/الزبائن

الغاية

المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد

المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد

اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
الموارد:

الجهة المسؤولة
تقييم حاجات المنظمة من معدات الوقاية الشخصية
التحقق من مخزونات معدات الوقاية الشخصية
إعداد بيان ومخطط فيما يخص معدات الوقاية الشخصية
التنسـيق بخصـوص عمليـة اقتنـاء معـدات الوقايـة الشـخصية مـع المزودين
مـن الداخـل ومـن الخارج
فـي حـال مـا إذا سـألت أقـل البلـدان نمـوا مـن مديريـة التعـاون والتنميـة
بشـأن إمكانيـة اقتنـاء معـدات الوقاية الشـخصية (كمامات وقفـازات ومطهر
اليدين)
عنـد االقتضـاء ،توفيـر معلومـات للمكتـب الدولـي بشـأن جهـة االتصـال
المعنيـة بتنسـيق عمليـة توزيـع معـدات الوقايـة الشـخصية

التاريخ المحدد

اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5

التنسـيق مـع السـلطات الوطنيـة بشـأن تنفيذ تدابيـر التباعد االجتماعـي وتركيب
الحواجـز الواقيـة في مكاتـب البريد
وضـع قائمـة بـكل مكاتـب البريـد وجهـات االتصـال بالزبائـن فيمـا يخـص تنفيذ
تدابيـر التباعـد االجتماعي
وضـع تعليمـات لفائـدة الموظفيـن وملصقات لفائدة الزبائن بشـأن قواعـد التباعد
االجتماعـي الخاصـة بمكاتب البريد
التحقق من مخزونات المعدات/المواد ذات الصلة وتحضير عمليات الشراء
الضرورية
تخطيـط العمـل الرامـي إلـى إعـادة تهيئـة المكاتـب لتطبيـق تدابيـر التباعـد
االجتماعـي وتركيـب حواجـز

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 2-1

الهدف الثالث:

تقليص الوقع على جميع الخدمات والمنتجات والتخفيف من آثار االضطرابات
على العمليات

المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد

العمليات
إحداث/مراجعة/تحيين خطة شاملة للمستثمر البريدي للطوارئ/للحاالت العارضة من أجل ضمان
الغاية
الثالثة-ألف استمرارية الخدمات البريدية خالل فترة الجائحة
المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذهـا اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعـات في هـذا البلد
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8
-9
-10
-11
-12
الموارد:

معرفة وتقييم مخاطر الجائحة
إنشاء فريق إدارة األزمة أو تجديد واليته
إعداد قائمة مرجعية خاصة بالجائحة
تحديـد العمليـات الحيويـة وإعـداد خطـط لضمـان تنفيـذ هـذه األنشـطة إذا كان
األشـخاص الذيـن يحتلـون مناصـب رئيسـية غيـر قادريـن علـى العمـل
تحديـد المهـام التـي يمكـن تنفيذهـا مـن خلال النفـاذ عـن بُعـد وتحديـد معاييـر
السـماح للموظفيـن بالعمـل عـن بُعـد أو فرضـه عليهـم
تحديـد المهـام األساسـية التـي ال يمكـن إنجازهـا إال فـي مـكان العمـل ووضـع
خطـط لحمايـة الموظفيـن المكلفيـن بـأداء هـذه األدوار مـن االتصـال بأشـخاص
تكـون إصابتهـم محتملـة
وضـع خطـة طـوارئ موجزة وشـاملة لفائدة المسـتثمر البريـدي (خطة الحاالت
العارضة):
	•إتاحة المعلومات الحرجة بسرعة
	•استعراض إجراءات اإلنذار واالستجابة وتحيينها
التمـاس دعـم االتحـاد البريـدي العالمـي والتدريـب بشـأن خطـة اسـتمرارية
األعمـال
إبالغ الموظفين والزبائن بالخطة على نطاق واسع
تحديـد الموظفيـن األساسـيين ونوابهـم اسـتنادا ً إلـى نتائـج تحليـل اآلثـار علـى
األعمـال
تحديد موظفي الدعم لألنشطة الحيوية وتدريبهم
تحديد ميزانية إلعداد/تنفيذ الخطة

تطبيق إجراءات ترمي إلى تقليص األثار المترتبة على االضطرابات التي تشهدها سلسلة اإلمدادات
الغاية
الثالثة-باء الدولية أو على إغالق البلد

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

وضـع قائمـة واضحـة بالتدابيـر التشـغيلية الواجـب اتخاذهـا فـي حالـة الجائحـة
(اسـتخدام أداة نظـام مراقبـة النوعيـة الخـاص بالمكتـب الدولـي)
تحليـل المعلومـات التـي ينشـرها المكتـب الدولـي مـن خلال نظـام معلومـات
الطـوارئ ونظـام مراقبـة النوعيـة ومـا إلـى ذلـك
اسـتعراض واختيار وسـائل نقل بديلة لنقل البريد الدولي وتحضير اسـتراتيجية
لتُطبـق فـي حالة الجائح
التنسـيق مـع مـزودي خدمات النقل لتحديد الخطوات الرامية إلى تحديد وسـائل/
خيارات نقل جديدة ،لتفادي االضطرابات في سلسـلة اإلمدادات
إبلاغ المكتـب الدولـي (كل البلـدان) عـن طريـق نظـام معلومـات الطـوارئ
بالتغييـرات فـي الخدمـات واالضطرابـات فـي سلسـلة اإلمـدادات البريديـة

الموارد:

الغاية
وضع خطة ترمي إلى تقليص اآلثار المترتبة على الخدمات البريدية الداخلية في حالة اإلنذار
الثالثة-جيم بحلول جائحة
المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد
اإلجراءات
-1

-2
-3
-4

إعداد خطة شاملة لتغيير ممارسات العمل في الخدمة المحلية:
	•تقليص عدد ساعات عمل المكاتب البريدية
	•غلق المكاتب في القرى الصغيرة
	•تغيير ممارسات التوزيع
	•تقليص عدد األشخاص الذين يسمح لهم بدخول مكاتب البريد/المرافق البريدية
استعراض إمكانية تعزيز استخدام مكاتب البريد المتنقلة وتقديم اقتراحات في هذا الشأن
إعـداد تغييـرات فـي اإلجـراءات وفي ممارسـات العمل وتوفير خيـارات توزيع
مرنـة (صناديـق إيـداع الطرود ،وتسـجيل التوقيـع اإللكتروني ،وعمليـات الدفع
التـي تراعـي عـدم المخالطة ،وما إلـى ذلك).
تقييم حاجة الموظفين إلى التدريب

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 3-1

الغاية
االستعداد لتحويل العمل اإلداري إلى منصة اتصاالت عن بُعد وضمان توافر وموثوقية وأداء البنية
الثالثة-دال التحتية لتكنولوجيا المعلومات
المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

تحييـن قوائـم بيانـات السـلطات واألطـراف الثالثـة والموظفيـن وكل أصحـاب
المصلحـة الرئيسـيين ووضـع شـبكة لنـداءات الطـوارئ
ً
االسـتعداد لوضع نظام إشـعار شـامل يُطبَّق على مختلف القنوات (مثال الرسائل
النصيـة القصيـرة ،والبريـد اإللكترونـي ،واألجهـزة المحمولـة ،والتسـجيالت
الصوتيـة ،والتطبيقات)
مراجعـة قواعـد تدفـق المسـتندات والتسـيير اإلداري من أجل بـدء تطبيق العمل
عـن بُعد
النظر في تنظيم اجتماعات افتراضية عند اإلمكان
اختبار أدوات النفاذ عن بُعد
فحص نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات وصيانتها
إعـداد خدمـات دعـم تكنولوجيـا المعلومـات وتعزيزهـا (الخطـوط الهاتفيـة
المخصصـة لتقديـم المسـاعدة)
وضع خطط وتعليمات واضحة لفائدة الموظفين
إعداد جرد للحواسيب والهواتف المحمولة

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

الهدف الرابع :التخفيف من وقع المخاطر على األعمال
األرباح
الغاية
إعداد اقتراحات/تعليمات بشأن خطة األعمال ترمي إلى تغيير نماذج أعمال المنظمة وضمان تنويع
الرابعة-ألف الخدمات
المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
الموارد:

الجهة المسؤولة
تحديـد ظـروف السـوق (السـلبيات واإليجابيـات) فيمـا يخـص المنتجـات
والخدمـات البريديـة .يُرجـى اختيـار المنتجـات الرئيسـية (أشـدها أهميـة)
التنسـيق مـع الحكومـة بخصـوص أنـواع الخدمـات االجتماعيـة التـي يمكـن
توفيرهـا فـي إطـار اسـتجابة البلـد المسـبقة لحالـة الطـوارئ
صياغة تعليمات واختصاصات وخطط للتنفيذ السـريع للخدمات االجتماعية
التـي يمكن توفيرها فـي حالة الجائحة
النظر في إمكانية تعزيز المساعدة المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وضـع سياسـة/تعليمات إلدارة التجـارة اإللكترونيـة إدارة فعالـة خالل أزمة
الجائحة
إعـداد تعليمـات بخصـوص الخدمات ومعلومات لفائـدة الزبائن (تتعلق بدعم
الخدمـات االجتماعيـة ،والمنشـآت الصغيرة والمتوسـطة ،وخدمـات التجارة
اإللكترونيـة المقدمة خلال الجائحة)
تجهيز بالغات/مواد دعائية لنشرها من خالل مصادر عامة

التاريخ المحدد

86

المالحق

دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

الملحق 4-1

الملحق 5-1

الشراكات
الغاية

الرابعة-باء

المرحلة 1باء:
تهيئة بيئة عمل مواتية من أجل تنفيذ العمليات المتعلقة بتسيير العمل

المرحلـة 1أ :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذا الهـدف وتنفيذها اسـتجابة إلنـذار تصدره سـلطات الصحـة العامة في
البلـد بشـأن احتمـال انتقـال الفيـروس داخـل المجتمعات في هـذا البلد
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5

ضمـان التنسـيق مـع السـلطات الوطنيـة المعنيـة بالصحـة العامـة (قواعـد
وبروتوكـوالت تنظيـف وتعقيـم محـددة)
ضمـان التنسـيق مـع الحكومـة (الخدمـات االجتماعيـة وأنشـطة الدعـم الخاصـة
بالمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة)
ضمـان التنسـيق مـع المزوديـن مـن الداخـل والخـارج (شـراء معـدات الوقايـة
الشـخصية)
إجراء نقاش مع أهم الزبائن (المصدرين)
مناقشـة الفرص والممارسـات الجديدة مع مالكي المنشـآت الصغيرة والمتوسطة
وإبرام اتفاقات

الموارد:
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التاريخ المحدد

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة

(استشـراء إصابـات جديـدة بالفيروس فـي المجتمع والتدابير التـي اتخذتها الحكومة
للحيلولـة دون استشـراء الفيـروس و/أو اإلعلان رسـميا ً عـن استشـراء الجائحـة،
وإعلان المسـتثمرين المعيَّنيـن عـن حالة القـوة القاهرة)

الهدف األول:

ضمـان صحـة ورفـاه موظفي المسـتثمر البريدي وعائالتهـم .اإلدارة الفعالة لحماية
الموظفين/الزبائـن والتصدي النتشـار الجائحة

الهدف الثاني:

المسـاهمة بشـكل كامـل وعلـى النحـو المناسـب فـي االسـتجابة المنسـقة للبلدان في
إطـار حـاالت الطوارئ

األشخاص
الغاية

األولى/
الثانية-ألف

اتخاذ خطوات فورية لحماية الموظفين/الزبائن البريديين والحد من انتشار الفيروس

المرحلـة 1ب :ينبغـي وضـع وتنفيـذ خطـط ترمـي إلـى تحقيـق هـذا الهدف اسـتجابةً لرسـائل اإلنـذار ذات الصلة بالجائحـة (منظمة
الصحـة العالميـة ،والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلى ذلـك ،).من أجل اإلعلان عن القيـود المفروضة على
حركـة األشـخاص والعـزل وتعليـق الرحالت الجويـة الدولية/المحليـة و/أو إغالق الحـدود الوطنية
اإلجراءات
رصد تقارير وسائل اإلعالم
-1
إرسال تعليمات للموظفين بشأن العمل عن بُعد والجداول الزمنية الجديدة لعمل مكاتب
-2
البريد والقيود المفروضة على الزوار في أماكن العمل وتأجيل أو إلغاء اجتماعات وأحداث
تزويد جميع الموظفين البريديين بمعدات الوقاية الشخصية (يومياً)
-3
تعليم/تذكيـر الموظفيـن بخصوص سـلوكيات الوقاية من األمراض في األنشـطة
-4
اليوميـة (غسـل اليديـن مرارا ً وتكرارا ً أو اسـتخدام مطهـر كحولي لليدين وطلب
الرعايـة الصحيـة فورا ً إذا اسـتفحلت األعـراض والبقاء في المنزل عند المرض
واسـتخدام الكمامات واحتـرام تدابير التباعد االجتماعي
مراجعة/تقديم التعليمات الموجهة إلى الموظفين بشأن الخطوات الواجب اتخاذها
-5
في حالة المرض أو اإلصابة بالفيروس أو مخالطة شخص مصاب ،بما في ذلك
المعلومات المتعلقة بخط االتصال المباشر الوطني فيما يتعلق بالفيروس
إرسـال تعليمـات لتقليـص عـدد الموظفين في المرافق البريدية وتقليص سـاعات
-6
العمـل وغلـق مكاتب البريد
تطبيـق بروتوكـوالت تعقيـم وتنظيف المكاتـب وتنظيم العمـل ومراقبته وضمان
-7
تمتـع عمـال النظافة بالتدريب وخضوعهم لإلشـراف المناسـب
وضـع سلات مهملات مخصصـة فـي أماكـن العمل ووضـع عمليـات للتخلص
-8
اآلمـن من مـواد الوقاية الشـخصية
وضـع خدمـات التحـاور عـن بُعـد والمؤتمـرات المرئيـة وتعزيـز القـدرات فـي
-9
مجـال النفـاذ عـن بُعـد إلـى شـبكة تكنولوجيـا المعلومـات
 -10وضـع قنـاة اتصـال لفائـدة الموظفيـن ليتسـنى لهـم مـن خاللهـا اإلبلاغ عـن
وضعهـم ولتقديـم طلبـات اسـتعالم
الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 6-1
الغاية

األولى/
الثانية-باء

الحفاظ على مستوى عا ٍل من الوعي بالوضع فيما يتعلق بالتهديد الذي يمثله الفيروس

المرحلـة 1ب :ينبغـي وضـع وتنفيـذ خطـط ترمـي إلـى تحقيـق هذا الهدف اسـتجابةً لرسـائل اإلنـذار ذات الصلة بالجائحـة (منظمة
الصحـة العالميـة ،والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلى ذلـك ،).من أجل اإلعلان عن القيـود المفروضة على
حركـة األشـخاص والعـزل وتعليـق الرحالت الجويـة الدولية/المحليـة و/أو إغالق الحـدود الوطنية
اإلجراءات
-1

-2

الهدف الثالث :تقليـص الوقـع علـى جميـع الخدمات والمنتجـات والتخفيف من آثـار االضطرابات
علـى العمليات

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

رصد الوكاالت اإلقليمية والوطنية والدولية المعنية بالتطوير واإلرشاد:
أ ) التسـجيل مـن أجـل تلقـي رسـائل اإلنـذار الصحـي ومسـتجدات الفيـروس
الصـادرة عـن السـلطات الحكوميـة
ب) رصـد صفحـة اإلنترنـت الخاصـة بسـلطات الصحـة العامـة فيمـا يتعلـق
بالجائحـة
ج) رصـد اتصـاالت المكتـب الدولـي التابـع لالتحـاد البريـدي العالمـي ونظـام
معلومـات الطـوارئ ( )EmISونظـام مراقبـة النوعيـة
إعلام جميـع الموظفيـن بانتظـام بالتحذيرات الصادرة عن سـلطة الصحة العامة
وسـائر السلطات الحكومية

العمليات
الغاية
وضع/تنفيذ خطة المستثمر البريدي لحاالت الطوارئ/للحاالت العارضة من أجل ضمان استمرار
الثالثة-ألف تقديم الخدمات البريدية خالل فترة الجائحة
المرحلـة 1ب :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا اسـتجابة إلنـذار بشـأن الجائحـة (منظمـة الصحـة
العالميـة ،والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).و/أو اإلعالن عـن فرض قيود على حركة األشـخاص
و/أو العـزل و/أو تعليـق الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة و/أو إغلاق الحـدود الوطنيـة
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

الموارد:

-7
-8
الغاية

األولى/
الثانية-جيم

تنفيذ عملية إعادة تنظيم عاجلة لمكاتب البريد من أجل تطبيق تدابير التباعد االجتماعي ،وتركيب
الحواجز الواقية ،وما إلى ذلك.

المرحلـة 1ب :ينبغـي وضـع وتنفيـذ خطـط ترمـي إلـى تحقيـق هذا الهدف اسـتجابةً لرسـائل اإلنـذار ذات الصلة بالجائحـة (منظمة
الصحـة العالميـة ،والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلى ذلـك ،).من أجل اإلعلان عن القيـود المفروضة على
حركـة األشـخاص والعـزل وتعليـق الرحالت الجويـة الدولية/المحليـة و/أو إغالق الحـدود الوطنية
اإلجراءات
-1
-2

إعـادة تنظيـم عاجلـة لمكاتـب البريـد بمـا فـي ذلـك وضـع الحواجـز الواقيـة
والعالمات المرئية من أجل ضمان تحقيق التباعد االجتماعي
وضـع ملصقـات فـي كل مكتـب بريد يسـلط فيها الضـوء على سـلوكيات الوقاية
مـن المـرض ووقف انتشـار الجائحة

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

إسناد األدوار والمسؤوليات الخاصة بجميع المستويات في المنظمة
إعالم الموظفين الحيويين ونوابهم باألدوار التي أسندت إليهم
إعالم الموظفين والشركاء وأصحاب المصلحة باإلجراءات المتخذة
البدء في العمل عن بُعد بالنسبة إلى موظفي المكتب المركزي
تنظيم اجتماعات تُعقد عن بُعد للفريق المعني بإدارة األزمات
تحييـن خطـط التعاقـب (ترتيبـات تفويـض السـلطات لضمـان اسـتمرارية القيادة
فـي حالـة غيـاب كبـار صنـاع القـرار والمديريـن التنفيذيين)
استهالل خطة الطوارئ
النظر في تفعيل خطة استمرارية األعمال

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الغاية
تطبيق إجراءات ترمي إلى تقليص األثار المترتبة على االضطرابات التي تشهدها سلسلة اإلمدادات
الثالثة-باء الدولية وإغالق البلد

الغاية
ضمان وجود منصة للتواصل عن بعد .وضمان توافر وموثوقية وأداء البنية التحتية لتكنولوجيا
الثالثة-دال المعلومات

المرحلـة 1ب :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا اسـتجابة إلنـذار بشـأن الجائحـة (منظمـة الصحـة
العالميـة ،والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).و/أو اإلعالن عـن فرض قيود على حركة األشـخاص
و/أو العـزل و/أو تعليـق الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة و/أو إغلاق الحـدود الوطنيـة

المرحلـة 1ب :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا اسـتجابة إلنـذار بشـأن الجائحـة (منظمـة الصحـة
العالميـة ،والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).و/أو اإلعالن عـن فرض قيود على حركة األشـخاص
و/أو العـزل و/أو تعليـق الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة و/أو إغلاق الحـدود الوطنيـة

اإلجراءات
-1

إرسال معلومات بشأن الوضع التشغيلي وحاالت االضطراب التي تشهدها سلسلة

-2

االتصــال بالمكتـــــب الـدولــي (البــريــــد اإللكتــرونـــــي urgent@upu.int
أو  )ptc.suport@upu.intفيما يتعلق بالمســــائل العـاجلــة

-3

رصـد تقاريـر نظـام معلومات الطـوارئ ( )EmISوتنفيذ التعليمات ال ُمرسـلة في
الكتـاب الـدوري للمكتب الدولي
وضع حلول نقل بديلة للبريد الدولي:
	•االطالع على أداة االتحاد البريدي العالمي ()qcsmailbd.ptc.post
	•التنسيق مع مقدمي خدمات النقل
	•إرسال التعليمات إلى المكاتب/الجهات الفاعلة ذات الصلة
	•تطبيق شروط التعاقد الجديدة
تزويـد المكتـب الدولـي بالمعلومـات المتعلقـة بحلول النقـل البديلـة للبريد الدولي
والعمليـات ذات الصلـة ونوعيـة الخدمة

-4

-5

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

اإلمدادات البريدية إلى المكتب الدولي باستخدام نظام معلومات الطوارئ ()EmIS

-2
-3
-4
-5
-6

الموارد:

الموارد:

الغاية
تفعيل الخطة الرامية إلى تقليص اآلثار المترتبة على الخدمات البريدية الداخلية في حالة اإلنذار
الثالثة-جيم بحلول الجائحة
المرحلـة 1ب :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا اسـتجابة إلنـذار بشـأن الجائحـة (منظمـة الصحـة
العالميـة ،والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).و/أو اإلعالن عـن فرض قيود على حركة األشـخاص
و/أو العـزل و/أو تعليـق الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة و/أو إغلاق الحـدود الوطنيـة
اإلجراءات
-1

-2
-3
-4

تنفيذ الخطة المتعلقة بتغيير ممارسات العمل في إطار الخدمات المحلية:
	•تقليص عدد ساعات عمل المكاتب البريدية
	•غلق المكاتب في القرى الصغيرة
	•تغيير ممارسات التوزيع
	•تنفيذ صناديق إيداع الطرود وتسجيل التوقيع اإللكتروني وعمليات الدفع عن بُعد
	•الحد من عدد األشخاص الذين يسمح لهم بدخول مكاتب البريد/المرافق البريدية
وضع خارطة للطرق الستخدام مكاتب البريد المتنقلة
تكليـف المكاتـب الميدانية بشـأن تغيير اإلجـراءات وتعميم المعلومات األساسـية
علـى الزبائن
دعـوة المكتـب الدولـي إلـى تقديـم المسـاعدة ،عند االقتضـاء ،فيما يتعلق بشـراء
مكاتـب البريـد المتنقلة

الموارد:

اإلجراءات
-1

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

الجهة المسؤولة
إرسـال تعليمات إلى الموظفين فيما يتعلق باسـتخدام نظم وأدوات تكنولوجيا
المعلومات
الشروع في استخدام موظفي المكتب المركزي ألدوات النفاذ عن بُعد
تنظيم اجتماعات افتراضية حيثما أمكن ذلك
توفير الصيانة لنظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات
تزويـد الموظفيـن بمعـدات تكنولوجيـا المعلومـات الضروريـة (الحواسـيب
المحمولـة ،والهواتـف المحمولـة ،ومـا إلـى ذلـك).
تزويـد الموظفيـن بخدمـات دعـم تكنولوجيـا المعلومـات (الخطـوط الهاتفيـة
المخصصـة لتقديـم المسـاعدة) (البريـد اإللكتروني ،والهاتـف ،والتطبيقات،
ومـا إلـى ذلك).

التاريخ المحدد
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الملحق 7-1

المرحلة 1جيم:

الغاية

التخطيط للطوارئ/الحاالت العارضة

األولى/
الثانية-باء

(الوضع الوبائي القائم وعدم رفع الحدود والقيود)

الهدف األول:

ضمـان صحـة ورفـاه موظفـي المسـتثمر البريـدي وعائالتهـم .اإلدارة الفعالـة
لحمايـة الموظفين/الزبائـن والتصـدي النتشـار الجائحـة

الهدف الثاني:

المسـاهمة بشـكل كامـل وعلـى النحـو المناسـب فـي اسـتجابة البلـدان المنسـقة
لحـاالت الطـوارئ

المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وتواصـل فـرض قيود علـى حركة األشـخاص والعـزل وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة وإغلاق الحـدود ومـا إلـى ذلك.
اإلجراءات
-1

األشخاص
الغاية

األولى/
الثانية-ألف

اتخاذ خطوات لحماية الموظفين/الزبائن البريديين والحد من انتشار الفيروس

المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وتواصـل فـرض قيود علـى حركة األشـخاص والعـزل وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة وإغلاق الحـدود ومـا إلـى ذلك.
اإلجراءات
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

مواصلة رصد تقارير وسائل اإلعالم بشأن الجائحة
مواصلـة تزويـد جميـع العاملين في القطـاع البريدي بمعدات الحماية الشـخصية
(على أسـاس يومي)
مراجعة/تقديـم التعليمـات الموجهـة إلـى الموظفيـن بشـأن الخطـوات الواجـب
اتخاذهـا فـي حالـة المـرض أو اإلصابـة بالفيـروس أو االختلاط بشـخص
مصـاب ،بمـا فـي ذلـك المعلومات المتعلقة بخـط االتصال المباشـر الوطني فيما
يتعلـق بالفيـروس
إرسـال التعليمـات المحيَّنـة بشـأن العمـل عـن بُعـد واألوقـات الجديـدة لعمـل
المكتـب البريـدي إلـى الموظفيـن
مواصلـة تقييـد أو منـع دخـول الـزوار إلـى أماكـن العمـل وتأجيـل االجتماعـات
واألحـداث أو إلغائهـا
تذكيـر الموظفيـن بسـلوكيات الوقايـة مـن األمـراض فـي إطـار القيام بأنشـطتهم
اليومية
مواصلة تنفيذ عمليات تعقيم المكاتب وبروتوكوالت التنظيف
الحفـاظ علـى الصناديـق والعمليـات المخصصـة للتخلـص اآلمـن مـن معـدات
الحمايـة الشـخصية فـي مـكان العمـل
االتصـال بالمكتـب الدولـي عنـد االقتضـاء (وحدة الشـراءات في مديريـة التنمية
والتعـاون) للمسـاعدة على شـراء أدوات الحماية
مواصلـة اسـتخدام قنـاة اتصـال قائمـة علـى تكنولوجيـا المعلومـات ليتسـنى
للموظفيـن مـن خاللهـا اإلبلاغ عـن وضعهـم ولتقديـم طلبـات االسـتعالم

الموارد:

الجهة المسؤولة

مواصلة الحفاظ على مستوى عا ٍل من الوعي بالوضع فيما يتعلق بالتهديد الذي يمثله الفيروس

-2

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

مواصلة رصد الوكاالت اإلقليمية والوطنية والدولية للتنمية واالسترشاد:
	•التسجيل من أجل تلقي رسائل اإلنذار الخاصة بالمجال الصحي ومستجدات
الفيروس الصادرة عن السلطات الحكومية
	•رصـد صفحـة اإلنترنـت التـي تنشـر عليها بسـلطات الصحة العامـة كل ما
يتعلـق بالجائحة
	•رصـد اتصـاالت المكتـب الدولـي التابـع لالتحـاد البريـدي العالمـي ونظـام
معلومـات الطـوارئ ( )EmISونظـام مراقبـة النوعيـة
مواصلـة إعلام جميـع الموظفيـن بانتظـام بالتحذيـرات الصـادرة عـن سـلطة
الصحـة العامـة وسـائر السـلطات الحكوميـة

الموارد:

التاريخ المحدد

الغاية

األولى/
الثانية-جيم

مواصلـة تنفيـذ عمليـات إعـادة التنظيـم العاجلـة للمكاتـب البريديـة مـن أجـل تطبيـق تدابيـر التباعد
االجتماعـي ،وتثبيـت الحواجـز الوقائيـة ،ومـا إلـى ذلك.

المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وتواصـل فـرض قيود علـى حركة األشـخاص والعـزل وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة وإغلاق الحـدود ومـا إلـى ذلك.
اإلجراءات
-1
-2

مواصلـة عمليـات إعـادة تنظيـم المكاتب البريدية من أجل ضمـان تحقيق التباعد
االجتماعـي ،بمـا في ذلك الحواجز الوقائيـة والعالمات المرئية
مواصلة اســـتخدام قنـــوات المكتــب البريــدي من أجل تســليط الضــوء علــى
سـلوكيات الوقايـة من المـرض ووقف انتشـار الجائحة

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 8-1

الهدف الثالث:

تقليـص اآلثـار المترتبـة علـى جميـع الخدمـات والمنتجات والتخفيـف من أثر
االضطرابـات علـى العمليات

المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وتواصـل فـرض قيود علـى حركة األشـخاص والعـزل وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة وإغلاق الحـدود ومـا إلـى ذلك.

العمليات
الغاية
مواصلـة تنفيـذ خطـة المسـتثمر البريـدي لحـاالت الطوارئ/للحـاالت العارضـة مـن أجـل ضمـان
الثالثة-ألف اسـتمرار تقديـم الخدمـات البريديـة خلال فتـرة الجائحـة
المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلك ،).وتواصل فـرض قيود على حركة األشـخاص ،والعـزل ،وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة ،وإغلاق الحـدود ،ومـا إلى ذلك.
اإلجراءات
-1
-2
-3

-4
-5
-6

مواصلة تنظيم اجتماعات تُعقد عن بُعد للفريق المعني بإدارة األزمات
تنفيـذ خطـط التعاقـب (ترتيبات تفويض السـلطات لضمان اسـتمرارية القيادة في
حالـة غيـاب كبار صناع القـرار والمديرين التنفيذيين)
مواصلــة تطبيــق العمــل عــن بُعــد بالنــسبة إلى موظفي المكتب المركزي.
والنظر في استخدام الرسائل النصية القصيرة ( )SMSوخدمات االتصاالت
ذات األولوية في حال توافرها نظرا ً الحتمال تعرض الشبكة الخلوية وشبكة
الهواتف الثابتة لضغط كبير
اسـتعراض إجـراءات انتـداب موظفيـن إضافييـن إذا كان عـدد الموظفيـن
المرضـى أو الخاضعيـن للحجـر الصحـي يؤثـر فـي اسـتمرارية العمليـات
إطلاع الموظفيـن والشـركاء وأصحـاب المصلحـة علـى مسـتجدات التدابيـر
المتخـذة
اإلعداد لتفعيل خطة استمرارية األعمال

الموارد:

الغاية
مواصلـة تنفيـذ اإلجـراءات الراميـة إلـى تقليـص األثـار المترتبـة علـى االضطرابات التي تشـهدها
الثالثة-باء سلسـلة اإلمـدادات الدوليـة أو علـى إغلاق البلد

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

اإلجراءات
-1
-2
-3

-4

-5

مواصـلـــة إرسـال مســـتجدات الوضــع التشـغيلي وحـاالت االضطـراب التـي
تشـهدها سـلسـلــة اإلمـدادات البريديــة إلــى المكتـب الـدولــي باســتخدام نظــام
معلومـات الطوارئ ()EmIS
مواصلـة رصـد تقاريـر نظـام معلومـات الطـوارئ ( )EmISوتنفيـذ التعليمـات
ال ُمرسـلة فـي الكتـاب الـدوري للمكتـب الدولـي
مواصلة تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات البديلة فيما يتعلق بالبريد الدولي:
االطالع على أداة االتحاد البريدي العالمي ()qcsmailbd.ptc.post
•
• التنسيق مع مقدمي خدمات النقل
• إرسال التعليمات إلى المكاتب/الجهات الفاعلة ذات الصلة
• تطبيق شروط التعاقد الجديدة
االطلاع علـى القسـم الـذي خصصتـه منظمـة الجمـارك العالميـة علـى موقعهـا
اإللكترونـي لتقديـم المسـاعدة إلـى أصحاب المصلحة في سلسـلة اإلمـدادات فيما
يتعلـق بالمسـائل الجمركيـة المرتبطـة بالجائحة
(مثالwww.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and- :
)programmes/ natural-disaster/coronavirus.aspx
مواصلــة إطـــالع المكتـب الدولـي علـى حلـول النقــل البـديلــة للبريــد الدولــي
والعمليـات ذات الصلة ونوعية الخدمة

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الغاية
مواصلـة تنفيـذ الخطـة الراميـة إلـى تقليـص اآلثـار المترتبـة علـى الخدمـات البريديـة الداخليـة في
الثالثة-جيم حالـة اإلنـذار بحلـول الجائحة
المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وتواصـل فـرض قيود علـى حركة األشـخاص والعـزل وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة وإغلاق الحـدود ومـا إلـى ذلك.
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

تحييـن الخطـة المتعلقـة بتغييـر ممارسـات العمـل فـي إطـار الخدمـات المحليـة
ومواصلـة تنفيذهـا
مواصلة استخدام المكاتب البريدية المتنقلة
إعـداد وتعميـم التعليمـات المتعلقـة بانتشـار اسـتخدام الخدمـات البريديـة الرقمية
وصناديـق إيـداع الطـرود وتسـجيل التوقيـع اإللكترونـي علـى نطاق واسـع
التنسـيق مـع الحكومـة وإعداد التعليمات األساسـية بشـأن تنويـع الخدمات وتقديم
خدمـات اجتماعية جديدة:
• فتح نقاش مع الحكومة/أصحاب المصلحة
• وضع االختصاصات
• وصف دراسة الجدوى واألرباح
• إعداد التعليمات وإرسالها إلى المكاتب/الجهات الفاعلة ذات الصلة
• إرسال المعلومات إلى الزبائن
• الشروع في تقديم خدمات جديدة

اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5

المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وتواصـل فـرض قيود علـى حركة األشـخاص والعـزل وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة وإغلاق الحـدود ومـا إلـى ذلك.
-1
-2
-3
-4
-5

الموارد:

الغاية

تطبيق التعليمات الرامية إلى تغيير نماذج أعمال المنظمة وضمان تنويع الخدمات

المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وتواصـل فـرض قيود علـى حركة األشـخاص والعـزل وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة وإغلاق الحـدود ومـا إلـى ذلك.

الغاية
المحافظـة علـى اسـتخدام منصـة االتصاالت عن بُعـد وضمان توافر وموثوقيـة وأداء البنية التحتية
الثالثة-دال لتكنولوجيا المعلومات

مواصلـة مراجعـة التعليمـات التـي تتعلـق باسـتخدام نظـم وأدوات تكنولوجيـا
المعلومـات وإرسـالها إلـى الموظفيـن
مواصلة تقديم أدوات النفاذ عن بعد لفائدة موظفي المكتب المركزي
مواصلة توفير الصيانة لنظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات
تعزيز األمن السيبراني في مواجهة مجرمي تكنولوجيا المعلومات
مواصلـة تزويـد الموظفين بخدمات دعـم تكنولوجيا المعلومات (الخطوط الهاتفية
المخصصـة لتقديـم المسـاعدة) (البريـد اإللكترونـي ،والهاتـف ،والتطبيقات ،وما
إلـى ذلك).

األرباح
الرابعة-ألف

الموارد:

اإلجراءات

الهدف الرابع:

التخفيف من وقع المخاطر على األعمال

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

-6
-7

إعـداد تحليل خاص بالسـيناريوهات المالية للشـركات البريديـة (تحديد الخدمات
األساسـية وتقييـم األثـار المترتبـة على اإليرادات واسـتعراض سياسـات التأمين
الصحـي المطبقـة ومـا إلى ذلك).
تحديد فرص تحرير التدفق النقدي
ضمان إقامة محادثات دورية مع المصرف الدائن
إطلاع المصـرف علـى خطـة اسـتمرارية األعمـال بغيـة تأميـن ترتيبـات أكثـر
مرونـة فيمـا يتعلـق باالقتـراض
تنسـيق الطلـب ال ُمقـدَّم إلـى الحكومـة بشـأن مراعـاة القطـاع البريـدي فـي خطط
االسـتثمار المصممـة لتعزيـز االقتصاد (مثل اسـتثمارات البنيـة التحتية البريدية
والمركبـات والتكنولوجيـا الرقمية)
الشروع في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة اإللكترونية
إعداد االتصاالت/النشرات الدعائية لتعميمها عبر المصادر العمومية من أجل
إبقاء الزبائن والشركاء على اطالع على الوضعية التشغيلية للمستثمر المعيَّن

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 1-2

المرحلة :2

الشراكات
الغاية

الرابعة-باء

مواصلة تعزيز بيئة العمل المواتية من أجل تواصل األعمال التجارية

المرحلـة 1ج :ينبغـي إعـداد الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلنـذار بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالمية،
والـوكاالت الوطنيـة ،وسـلطات الصحـة العامـة ،ومـا إلـى ذلـك ،).وتواصـل فـرض قيود علـى حركة األشـخاص والعـزل وتعليق
الرحلات الجويـة الدولية/الداخليـة وإغلاق الحـدود ومـا إلـى ذلك.
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مواصلـة التنسـيق مـع المكتب الدولـي لالتحاد البريدي العالمـي (نظام معلومات
الطـوارئ ( )EmISومعـدات الحمايـة الشـخصية وشـراءات مكاتـب البريـد
المتنقلة)
مواصلة التنسيق مع مقدمي خدمات النقل (الشحن الجوي والوسائل البديلة)
مواصلة التنسيق مع سلطات الجمارك الوطنية (عمليات التخليص البريدي)
ضمـان التنسـيق مـع الحكومـة (الخدمـات االجتماعيـة وأنشـطة الدعـم الخاصـة
بالمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة وخطـط االسـتثمار)
مواصلـة ضمـان التنسـيق مـع المزوديـن علـى المسـتويين الداخلي/الخارجـي
(شـراء معـدات الحمايـة الشـخصية)
مواصلة التنسيق مع المصارف (القروض وشروط االئتمان)
مواصلة النقاش مع الزبائن الرئيسيين (التوريد والتصدير)
مواصلـة النقـاش مـع مالكـي المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة بشـأن الفـرص
والممارسـات الجديـدة

الموارد:
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الهدف األول:

التاريخ المحدد

خطة التعافي

(عـودة الوضـع الصحـي والوبائي في البالد إلى حالته العادية وبدء الرفع التدريجي
للقيـود فـي جميـع أنحـاء العالم وإنهاء إجـراءات العزل واسـتئناف الرحالت الجوية
الدولية/المحليـة وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفـع اإلغلاق علـى الصعيـد الوطنـي
وشـروع المسـتثمرين المعيَّنيـن فـي اإلعلان عن انتهـاء حالة القـوة القاهرة)
رفع مستوى سالمة الموظفين الجسدية والنفسية إلى الحد األقصى

األشخاص
الغاية

األولى/
الثانية-ألف

اتخاذ خطوات لحماية الموظفين/الزبائن البريديين والحد من انتشار الفيروس

المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجي للترتيبـات الخاصة بالجائحة
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)
اإلجراءات
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8

مواصلـة رصـد رسـائل اإلنـذار وتقاريـر وسـائل اإلعلام الخاصـة بالجائحـة
(الوقايـة مـن حصـول موجـات إضافيـة للجائحـة)
مواصلة تطبيق إجراءات ترمي إلى خفض مستوى انتشار المرض:
	•الحرص على أن تظل أسطح الفضاءات المشتركة والبعائث نظيفة
	•الحـرص علـى توافـر كميـات كافية من مـواد التنظيـف والتعقيـم وتجهيزات
أخـرى من تجهيزات الوقاية الشـخصية والمناشـف والصابـون ومعقم اليدين
ومـا إلى ذلك
	•مواصلـة تذكيـر الموظفيـن بالعـادات الصحيـة الجيـدة مثـل غسـل اليديـن
وطريقـة السـعال المثلـى والبقـاء فـي المنـزل عنـد المـرض
مواصلـة تزويـد العامليـن فـي القطاع البريـدي بمعدات الحماية الشـخصية (عند
االقتضاء)
تقييم الحاجة المتواصلة لبروتوكوالت التعقيم (بالتنسيق مع السلطات الصحية)
العمل بشكل تدريجي على تحيين المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمخالطة وبترتيبات
التباعد الجسدي وإعداد التعليمات (اإلجالس في االجتماعات وتصميم المكاتب
وأماكن العمل المشتركة والتفاعل خالل عمليات قبول البريد وتوزيعه)
إصـدار سياسـات جديـدة خاصـة بالمـوارد البشـرية وتعليمـات تتيـح للموظفيـن
العـودة إلـى أماكـن عملهـم
ضمان أن يكون جميع الموظفين على علم برفع حالة الطوارئ
التحقـق ممـا إذا كان الموظفـون يتمتعـون بالنفـاذ إلـى خدمـات الصحـة النفسـية
والخدمـات االجتماعيـة خلال الجوائـح وتحسـين الخدمـات عنـد االقتضـاء

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 2-2

الغاية

األولى-باء

الهدف الثاني:

مواصلة الحفاظ على مستوى عا ٍل من الوعي بالوضع فيما يتعلق بالتهديد الذي يمثله الفيروس

المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجي للترتيبـات الخاصة بالجائحة
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)
اإلجراءات
-1

-2

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

مواصلــة رصــد الــوكاالت المحليــة واإلقليميــة والوطنيــة والدوليــة للتنميــة
واالسترشــاد:
	•التسجيل من أجل تلقي رسائل اإلنذار الخاصة بالمجال الصحي ومستجدات
الفيروس الصادرة عن السلطات الحكومية
	•رصـد صفحـة اإلنترنـت التـي تنشـر عليها بسـلطات الصحة العامـة كل ما
يتعلـق بالجائحة
	•رصـد اتصـاالت المكتـب الدولـي التابـع لالتحـاد البريـدي العالمـي ونظـام
معلومـات الطـوارئ ( )EmISونظـام مراقبـة النوعيـة
مواصلة إعالم الموظفين بالتغييرات التي يشهدها الوضع الصحي والوبائي وفقا ً
لما تعلنه منظمة الصحة العالمية ،والوكاالت الوطنية ،وما إلى ذلك.

العمليات
الغاية
بـدء االسـتعدادات السـتئناف العمليـات بأسـرع وقت ممكـن وإعادة الظروف التشـغيلية إلـى حالتها
الثانية-ألف العاديـة وتفعيـل نهـج "عـودة العمـل إلى ما كمـا كان عليه"
المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هـذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجـي للترتيبات الخاصـة بالوباء
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفـع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)
اإلجراءات
-1

الموارد:
-2
-3
-4
-5
الغاية

األولى-جيم

-6

إعادة ترتيب مكاتب البريد

المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هـذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجـي للترتيبات الخاصـة بالوباء
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفـع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)
اإلجراءات
-1
-2

الشروع تدريجيا ً في تحيين ترتيبات التباعد االجتماعي في المكاتب البريدية
مواصلة استخدام شبكة المكتب البريدي لتعزيز سلوكيات الوقاية من المرض

الموارد:

اسـتئناف العمليـات بأسـرع وقـت ممكـن بعـد حـدوث االضطرابـات .وإعـادة
الظـروف التشـغيلية إلـى حالتهـا العاديـة وتفعيـل نهـج "عـودة العمـل إلـى ما
كمـا كان عليـه"

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

التنسـيق لتنظيـم اجتمـاع تقييمـي والتباحـث مـع فريـق إدارة الطـوارئ لتحديـد
مـا إذا كانـت الخطـط الموضوعـة المتعلقـة بالجائحـة أو اإلجـراءات المتخـذة أو
االتصـاالت ذات الصلـة تقتضـي التحييـن أو التغييـر .وتسـجيل التعليقـات فـي
التقريـر التقييمـي النهائـي وخطـة العمـل التصحيحيـة
مراجعة األدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بجميع المستويات في المنظمة
وضـع خطة/جـدول زمنـي لعـودة موظفـي المكتـب المركـزي علـى إثـر رفـع
حالـة الطـوارئ المتعلقـة بالجائحـة
ضمان أن يكون جميع الموظفين على علم برفع حالة الطوارئ
مواصلـة إعلام الموظفيـن والشـركاء وأصحاب المصلحـة بالتغييـرات المتعلقة
باإلجـراءات القائمة
مراجعـة خطـة اسـتمرارية األعمـال وخطـة التعافي من الجائحة .والشـروع في
االسـتعداد لتنفيذ خطة اسـتئناف األعمال

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الغاية

الثانية-باء

المالحق

الغاية

االستعداد الستئناف العمليات ذات الصلة بالخدمات البريدية الداخلية

الثانية-جيم

المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هـذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجـي للترتيبات الخاصـة بالوباء
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفـع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)
اإلجراءات
-1

-2
-3
-4
-5

-6
-7
-8

إعداد السياسات والتعليمات الخاصة بالتالي:
	•الفتح التدريجي لمكاتب البريد التي أُغلقت في وقت سابق
	•تغييـر سـاعات العمل/التشـغيل والشـروع فـي تقديـم الخدمـات االعتياديـة
(عـودة العمـل إلـى مـا كمـا كان عليـه) علـى الصعيـد المحلـي
	•إعادة وضع الجدول الزمني لخدمات التوزيع
	•عودة الموظفين جميعهم تدريجيا ً
إعــادة االمتثــال تدريجيــا ً لمعاييــر التوزيــع ،ال ســيما فيمــا يتعلــق بنوعيــة
الخدمــة وأجــور جميــع فئــات البعائــث البريديــة
تعميــم المعلومــات علــى جميــع الزبائــن فيمــا يتعلــق باســتئناف الخدمــات
والعــودة إلــى االمتثــال لمعاييــر التوزيــع
مواصلة استخدام مكاتب البريد المتنقلة
إعــداد السياســة الخاصــة بمواصلــة اعتمــاد التوزيــع الــذي يراعــي عــدم
المخالطــة وخيــارات التوزيــع الجديــدة واالبتــكارات فيمــا يتعلــق باإلجــراءات
التشــغيلية الداخليــة:
	•صناديق إيداع الطرود
	•تسجيل التوقيع اإللكتروني
	•المعالجة/التوزيع باستخدام التشغيل اآللي
اســتهالل مشــاريع ترمــي إلــى التحديــث الســريع ومزيــد مــن التطويــر عمليــات
إرســال األمــوال والخدمــات الماليــة البريديــة ورقمنتهــا
إعــداد وتعميــم التعليمــات المتعلقــة باســتخدام الخدمــات البريديــة الرقميــة
وصناديــق إيــداع الطــرود وتســجيل التوقيــع اإللكترونــي علــى نطــاق واســع
التنســيق مــع الحكومــة وإعــداد التعليمــات الضروريــة بشــأن توســيع نطــاق
الخدمــات االجتماعيــة (مثــال :توزيــع األدويــة وتوزيــع الطعــام لصالــح
الجمعيــات الخيريــة وتقديــم الخبــرات فــي مجــال وضــع الخطــط الراميــة
إلــى المســاعدة علــى تتبــع العــدوى وتوزيــع المعــدات المدرســية االحتياطيــة
لألطفــال):
	•فتح نقاش مع الحكومة/أصحاب المصلحة
	•وضع االختصاصات
	•وصف دراسة الجدوى واألرباح
	•إعداد التعليمات وإرسالها إلى المكاتب والجهات ذات المصلحة ذات الصلة
	•إرسال المعلومات إلى الزبائن
	•الشروع في تقديم خدمات جديدة

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

103

تنفيذ اإلجراءات الرامية إلى استئناف العمليات في إطار سلسلة اإلمدادات الدولية

المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هـذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجـي للترتيبات الخاصـة بالوباء
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفـع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)
اإلجراءات
-1

-2
-3

-4
-5
-6

-7

-8
-9
-10

مواصلة إرسـال مسـتجدات نظام معلومات الطوارئ ( )EmISالخاص بالمكتب
الدولـي فيما يتعلـق بما يلي:
	•استئناف العمليات البريدية
	•تبادل البريد الدولي
	•فتح مسارات البريد (مسارات بريدية جديدة)
	•قبول أو عدم قبول البريد ال ُمرسل إلى وجهات محددة (المدن ،والبلدان ،واألقاليم)
إعالم البلدان/أصحاب المصلحة بأن توزيع البعائث البريدية ال يزال يشهد تأخيرا ً
بالنظر إلى تواصل تنفيذ سياسة التباعد االجتماعي وغير ذلك من اإلجراءات
مواصلـة رصـد تقاريـر نظام معلومـات الطوارئ ( )EmISومراسلات المكتب
الدولي مـن أجل:
	•تحديد البلدان التي استأنفت الخدمات البريدية
	•تطبيق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري للمكتب الدولي
	•تنظيم عمليات تبادل البريد مع مراعاة مسارات البريد المفتوحة (والمسارات الجديدة)
متابعة وسائل النقل البديلة (الشحن الجوي والسكك الحديدية والسفن)
إعــداد النمــاذج البريديــة الجديــدة لمختلــف الخدمــات (البريــد العاجــل الدولــي،
والطــرود ،ورزم التجــارة اإللكترونيــة ،ومــا إلــى ذلــك).
مواصلة حل مشاكل إعادة التوجيه:
	•االطــاع علــى أداة االتحــاد البريــدي العالمــي الخاصــة بإمكانيــات النقــل
المتاحــة ()qcsmailbd.ptc.post
	•فتح باب النقاش مع مقدمي خدمات النقل
	•إرسال التعليمات إلى المكاتب/الجهات الفاعلة ذات الصلة
	•تطبيق شروط التعاقد الجديدة
الرجـوع إلـى القسـم الـذي خصصتـه منظمـة الجمـارك العالميـة علـى موقعهـا
اإللكترونـي لتقديـم المسـاعدة إلـى أصحاب المصلحة في سلسـلة اإلمـدادات فيما
يتعلـق بالمسـائل الجمركيـة المرتبطـة بالجائحة
(مثالwww.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and- :
)programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
مواصلة تحسين عمليات استخدام الشبكات الرقمية لالتحاد البريدي العالمي والتراسل
اإللكتروني (مثال :من أجل االمتثال لمتطلبات تبادل البيانات اإللكترونية المسبقة)
اسـتئناف تنفيـذ منتجـات تكنولوجيـا المعلومـات الخاصـة باالتحـاد البريـدي
العالمـي (نظـام اإلقـرارات الجمركيـة والنظـام البريـدي الدولـي ()IPS.post
والرسـائل  ITMATTومـا إلـى ذلـك).
المشاركة في التدريب الذي ينظمه المكتب الدولي بشأن نظام الرصد العالمي والنظام
المتكامل لإلبالغ عن النوعية ( )IQRSوالبيانات اإللكترونية المسبقة وما إلى ذلك

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 3-2

الشروع في إعداد الموظفين للعودة إلى المكاتب والمحافظة كذلك على منصات االتصال عن بُعد.
وضمان توافر وموثوقية وأداء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

الهدف الثالث:

تحسين المستوى التجاري والقيمة التجارية

المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هـذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجـي للترتيبات الخاصـة بالوباء
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفـع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)

الهدف الرابع:

تطوير التعاون والشراكات بغية وضع خدمات جديدة وزيادة مبيعات المؤسسة
البريدية وأرباحها

الغاية

الثانية-دال

اإلجراءات
-1
-2
-3

-4
-5
-6

مواصلة تقديم الدعم وصيانة خدمات تكنولوجيا المعلومات
النظــر فــي تطويــر إمكانيــات جديــدة لالتصــال عــن بُعــد لصالــح الموظفيــن
وتزويــد المواطنيــن بــأدوات جديــدة لالتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
النظــر فــي توســيع نطــاق اســتخدام تكنولوجيــا االتصــاالت وأدوات العمــل عــن
بُعــد التــي اعتُمــدت خــال فتــرة الجائحــة:
	•التفاوض بشأن العقود
	•إعداد المنهجيات
	•إجراء عمليات الشراء
	•تثبيت النظم/المعدات
	•تنظيم االختبارات وتدريب الموظفين
تعزيز األمن السيبراني
مواصلــة تزويــد الموظفيــن بخدمــات دعــم تكنولوجيــا المعلومــات (الخطــوط
الهاتفيــة المخصصــة لتقديــم المســاعدة) (البريــد اإللكترونــي ،والهاتــف،
والتطبيقــات ،ومــا إلــى ذلــك).
القيــام باالســتعدادات الضروريــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات مــن أجــل
تنفيــذ منتجــات تكنولوجيــا المعلومــات الخاصــة باالتحــاد البريــدي العالمــي
(نظــام اإلقــرارات الجمركيــة ،والنظــام البريــدي الدولــي ( ،)IPS.postوتبــادل
رســائل البيانــات اإللكترونيــة المســبقة ،ومــا إلــى ذلــك).

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

األرباح
الغاية

الثالثة/
الرابعة-ألف

إعداد خطة وتعليمات وتنفيذها من أجل تحسين المستوى التجاري والقيمة التجارية

المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هـذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجـي للترتيبات الخاصـة بالوباء
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفـع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)
اإلجراءات
-1

-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8

تقديم تحاليل خاصة بالمخاطر ومزايا السوق وطرائق التنويع ومواءمة نماذج
أعمال المستثمر البريدي وتغييرها:
• مواصلة التركيز على خدمات التجارة اإللكترونية
• تنويع الخدمات البريدية عبر تقديم الخدمات االجتماعية الجديدة
• تنفيذ االبتكارات ذات الصلة بمجاالت المال واألعمال والتجارة
• استهالل/تطوير منصة خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
تقييم المخاطر على الميزانية والخسائر واألرباح من أجل ضمان إدارة الترتيبات
المالية إدارة متوازنة
استعراض المستندات المالية والترتيبات ذات الصلة بغية تقييم النتائج المحتملة
والتدابير الطارئة
ضمان أن يكون جميع الموظفين على علم برفع حالة الطوارئ
إطلاع المصـرف علـى خطـة التعافـي مـن الجائحـة بغيـة تأميـن ترتيبـات أكثر
مرونـة فيمـا يتعلـق باالقتراض
تنسـيق الطلـب ال ُمقـدم إلـى الحكومـة للحصـول علـى الدعـم المالـي مـع مراعـاة
الـدور الـذي تؤديـه الخدمـات البريديـة باعتبارهـا عنصـرا ً أساسـيا ً لالقتصادات
الوطنيـة والعالميـة وعمليـات التعافـي .وقـد يشـمل الدعـم اسـتثمارات فـي البنية
التحتيـة البريديـة مـن المبانـي والمركبـات والتكنولوجيـا الرقميـة
مواصلة تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتجارة اإللكترونية
مواصلة إعداد االتصاالت/النشرات الدعائية لتعميمها عبر المصادر العمومية
من أجل إبقاء الزبائن والشركاء على اطالع على الوضعية التشغيلية للمستثمر
المعيَّن

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

106

المالحق

دليل لتعافي الخدمات البريدية من الجائحة

107

الملحق 1-3

المرحلة :3

الشراكات
الغاية

الثالثة/
الرابعة-باء

مواصلة تعزيز بيئة العمل وتمكينها من تنفيذ العمليات المتصلة بتسيير العمل

اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

مواصلـة التنسـيق مـع المكتـب الدولـي لالتحـاد البريـدي العالمي (نظـام معلومات
الطوارئ ( )EmISومعدات الحماية الشـخصية وشـراءات مكاتب البريد المتنقلة)
تشـجيع الحكومـة وشـركاء التنميـة بدعـم مـن االتحـاد البريـدي العالمـي على دمج
القطـاع البريـدي فـي برامـج اإلصلاح الحكومية من أجل تسـريع تنميـة االقتصاد
الرقمـي .والتشـجيع علـى رفع مسـتوى تمويل التحـول الرقمي للمسـتثمر البريدي
التعــاون مــع الكيانــات الحكوميــة لوضــع نمــاذج جديــدة للشــراكة وفتــح مجــاالت
جديــدة لألنشــطة بغــرض زيــادة المبيعــات واألربــاح (الخدمــات االجتماعيــة
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وأنشــطة الدعــم وخطــط االســتثمار)
مواصلــة النقــاش مــع مالكــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بشــأن الفــرص
والممارســات الجديــدة
مواصلة التنسيق مع مقدمي خدمات النقل (الشحن الجوي والوسائل البديلة)
مواصلة التنسيق مع سلطات الجمارك الوطنية (عمليات التخليص البريدي)
مواصلـة ضمـان التنسـيق مـع المزوديـن الداخليين/الخارجييـن (شـراء معـدات
الحمايـة الشـخصية)
فتح نقاش مع السلطات المعنية بالضرائب بشأن إمكانية تأجيل دفع الضرائب
مواصلة التنسيق مع المصارف (القروض وشروط االئتمان)
مواصلة فتح النقاشات مع الزبائن الرئيسيين (االستيراد والتصدير)

الموارد:

الجهة المسؤولة

(عنـد زوال التهديـد الـذي يمثلـه الفيروس وإعلان انتهاء الجائحة ورفـع حالة القوة
القاهرة فـي البلدان)

الهدف األول :تعافي األعمال بعد انقضاء حالة الطوارئ المتعلقة بالجائحة
• تعزيز قدرة الشبكة البريدية العالمية على التعافي

المرحلـة  :2ينبغـي تنفيـذ االجـراءات المتخـذة فـي إطـار هـذه الغاية اسـتجابة إلعالن الرفـع التدريجـي للترتيبات الخاصـة بالوباء
(رفـع القيـود المفروضـة علـى حركـة األشـخاص وإنهـاء الترتيبـات الخاصـة بالعزل واسـتئناف الرحلات الجويـة الدولية/المحلية
وفتـح الحـدود الوطنيـة ورفـع اإلغلاق على الصعيـد الوطني)
التاريخ المحدد

خطة استئناف األعمال

األشخاص
الغاية

األولى-ألف

مواصلة تعزيز حماية الموظفين ودعم سلوكيات الوقاية من األمراض

المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ضمـان تلقيـح الموظفيـن بشـكل دوري علـى أسـاس طوعـي بعـد توفـر لقـاح
موثـوق وآمـن
مواصلـة الترويـج للسياسـات والممارسـات ذات الصلـة بالنظافـة فـي صفـوف
المسـتثمر المعيَّـن
الترويج لالستخدام المناسب للمرافق الصحية وصيانتها
وضع التعليمات الخاصة بالتشجيع على التباعد وقواعد الحماية البسيطة وتنظيم/
تطوير ممارسات العمل عن بُعد كلما كان ذلك مناسبا ً وممكنا ً
تثقيف الموظفين بشأن العادات الصحية الجيدة مثل غسل اليدين وطريقة السعال
المثلى والبقاء في المنزل عند المرض وتذكيرهم بذلك
تقديـم تدريـب سـنوي للموظفيـن في مجـال إدارة مخاطـر الكوارث/الممارسـات
المتعلقـة بالجائحـة وبرامـج الطـوارئ الصحية

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 2-3

الغاية
اسـتئناف إجـراءات التنظيـف المعتـادة عندمـا تعتبـر سـلطات الصحـة العامـة بـأن اإلجـراءات
األولى-باء اإلضافيـة لـم تعـد ضروريـة
المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
-1
-2
-3

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

تكليــف عمــال النظافـة باســـتئناف عمـليات التنظيـــف االعتياديــة واســتخدام
طرائـق التعقيم
الحــرص علــى توافــر كميــات كافيــة مــن مــواد التنظيــف والتعقيــم وتجهيــزات
أخــرى مــن تجهيــزات الوقايــة الشــخصية والمناشــف والصابــون
الحرص على أن تظل األسطح والبعائث نظيفة

العمليات
تنفيـذ خطـط لالسـتعادة التدريجيـة للوظائـف اإلدارية التـي جرى تحديثها بشـكل مؤقت ،مع ضمان
الغاية
أن تضـع كل مرحلـة األسـاس للمرحلـة التـي تليهـا ،ويشـمل ذلـك الخطـط الخاصـة بالتواصـل مـع
األولى-دال
الموظفيـن وأصحـاب المصلحة
المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
-1
-2
-3

الموارد:

-4
-5

إعالم الموظفين وأصحاب المصلحة بعودة العمل العادي إلى سالف عهده
مسـاعدة المديريـن مـن خلال إنشـاء مجـال خاص باألسـئلة المتكـررة ورؤوس
المواضيع
دراسـة الـدروس المسـتخلصة بعـد انقضـاء األزمـة وتقييـم المخاطـر وفـرص
السـوق وتغييـر القواعـد وإعـداد عمليـات المتابعـة الضروريـة
تقييـم مـدى فعاليـة سياسـة إدارة مخاطـر الكـوارث وخطـة اسـتمرارية األعمال
فـي المنظمـة .ووضـع أو مراجعـة خطـة الطوارئ وخطـة اسـتمرارية األعمال
وخطـة التعافـي مـن الكـوارث (الجائحـة) وخطة اسـتئناف األعمال
تخطيط وتنظيم التدريب على خطة استمرارية األعمال

الموارد:

الغاية

األولى-جيم

استئناف اإلجراءات المعتادة للجرد وتوفير لوازم التنظيف واللوازم الطبية

المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
-1
-2

وضـع المعاييـر الخاصـة بمخـزون اإلمـدادات ومعـدات الحمايـة الشـخصية
(الكمامـات ،والقفـازات ،والمعقمـات ،ومـا إلـى ذلـك).
تنظيم عمليات الشراء والتحقق الدوري من إمدادات معدات الحماية الشخصية

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الغاية
تنفيـذ خطـط ترمـي إلـى العـودة التدريجيـة للعمليـات ضمـن سلسـلة اإلمـدادات الدوليـة مـن أجـل
األولى-هاء اسـتعادة تدفـق البريـد بالكامـل وتحسـين مرونـة الشـبكة البريديـة العالميـة

الغاية

األولى-واو

المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد

المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد

اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7
-8
-9
-10

مواصلـة إعلام المكتـب الدولي ،باسـتخدام نظام معلومات الطـوارئ (،)EmIS
بالتغييرات الجوهرية على شـروط تقديم الخدمة والمشـاكل ذات الصلة بسلسـلة
اإلمدادات البريدية
مواصلـة الرجـوع إلـى أداة االتحـاد البريـدي العالمـي التـي تجمـع حلـول النقـل
عـن طريـق السـكك الحديديـة والشـحن الجـوي المتاحـة فـي منصـة البيانـات
الضخمـة ضمـن نظـام مراقبـة النوعيـة ()qcsmailbd.ptc.post
النظـر فـي إمكانيـة تنويـع قنـوات نقـل البريـد الدولي (الرحلات الجويـة الدولية
والشـحن الجوي والسـكك الحديدية والسـفن)
االسـتفادة مـن المعرفـة المكتسـبة مـن الجائحـة مـن أجـل تحييـن النظـام لضمان
االسـتدامة والتنسـيق عبـر طرائـق النقل
اقتراح أن يراجع االتحاد البريدي العالمي النظام الدولي المتعلق بإجراءات
وطرائق النقل
التسـريع فـي المشـاريع الراميـة إلـى ربـط الشـبكات الرقميـة لالتحـاد البريـدي
العالمـي مـن خلال نظـام اإلقـرارات الجمركيـة والنظـام البريـدي الدولـي
وتبـادل رسـائل البيانـات اإللكترونيـة المسـبقة وغيـر ذلك مـن أدوات تكنولوجيا
المعلومـات
ضمـان تسـجيل وتبـادل البيانـات اإللكترونيـة المسـبقة فيمـا يخـص البعائـث
البريديـة الدوليـة التـي تحتـوي علـى بضائـع بغيـة االمتثـال للمتطلبـات الخاصة
بالجمـارك وبأمـن عمليـة االسـتيراد
التأكـد مـن أن تحمـل بعائـث البريـد الدولـي معـرف هويـة ذا خطـوط (طبقـا ً
لمعيـار االتحـاد البريـدي العالمـي التقنـي  )S10ال يتكـرر اسـتخدامه خالل فترة
ال تقـل عـن  12شـهرا ً
التأكـد مـن اسـتخدام نمـاذج اإلقرارات الجمركيـة والبيانات اإللكترونية المسـبقة
ذات الصلـة ( )ITMATTوإرسـالها علـى النحو الصحيح
التأكـد مـن أن معـرف هويـة البعائـث المطابـق للمعيار  S10مدرج في الرسـالة
 PREDESالموجهـة إلـى المسـتثمر المعيَّـن فـي بلـد المقصـد وأنـه مربـوط
إلكترونيـا ً (الربـط) بمعـرف الهوية المطابـق للمعيار  S9الخـاص بالوعاء الذي
يحتـوي علـى البعيثـة (معرفـات الهويـة الـواردة فـي لصائـق األوعيـة البريديـة
والمطابقـة لمعيـار االتحـاد البريـدي العالمـي التقنـي .)S9

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

تنفيذ الخطط من أجل استئناف العمليات بشكل كامل وتحسين قدرة الشبكة البريدية

اإلجراءات
العودة إلى االمتثال لمعايير التوزيع
-1
إعداد وتنفيذ معايير نوعية الخدمة المحسنة فيما يتعلق بطائفة األعمال بأكملها
-2
تعميـم المعلومـات علـى الزبائـن فيمـا يتعلـق بالعـودة إلـى االمتثـال إلـى معايير
-3
نوعيـة الخدمـة ومعاييـر التوزيع
تنفيـذ الطرائـق والتكنولوجيـات الجديـدة التـي اسـتُخدمت خلال فتـرة الجائحـة
-4
للتواصـل مـع المواطنيـن
توفيـر طرائـق التوزيـع التـي تراعـي عـدم المخالطـة (صناديق إيـداع الطرود،
-5
وتسـجيل التوقيـع اإللكترونـي ،ومـا إلـى ذلـك ).إذا أمكن
تحيين القواعد والعمليات المتصلة بالنماذج التشغيلية الجديدة للخدمات التقليدية
-6
(البريد العاجل الدولي ،والتجارة اإللكترونية ،والخدمات المالية ،والطرود)

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

الموارد:

الغاية

األولى-زاي

تنفيذ الخطط الرامية إلى العودة إلى استخدام وظائف تكنولوجيا المعلومات العادية

المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
العودة إلى تخطيط تكنولوجيا المعلومات العادية العمل اإلداري الروتيني
-1
ضمـان إتاحـة وموثوقيـة وأداء البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات ومنصـة
-2
االتصـال عـن بُعد
مواصلـة تطبيـق وإدارة التكنولوجيـات الجديـدة لالتصـال عـن بُعـد واألدوات
-3
المنفـذة خلال فتـرة الجائحـة:
	•إعادة التفاوض وإبرام العقود
	•إعداد المنهجيات
	•إجراء عمليات الشراء
	•تقديم التدريب
-4
مواصلـة تنفيـذ نظـام اإلقرارات الجمركية والنظام البريـدي الدولي ()IPS.post
وتبادل رسـائل البيانات اإللكترونية المسـبقة (مثال)ITMATT :
تعزيز األمن السيبراني في مواجهة مجرمي تكنولوجيا المعلومات
-5
االسـتفادة من النطاق " ".POSTكجدار صد أمني إضافي فيما يتعلق باألنشـطة
-6
البريديـة على اإلنترنت
تصميم منصات الخدمة الذاتية وإتاحتها
-7
دعم الهياكل المتعددة السحابات والهياكل الطرفية
-8
.

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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الملحق 3-3

الملحق 4-3

الهدف الثاني :إصالح الخدمات البريدية
• تعزيز الرقمنة باتباع ممارسات مرنة
• تشجيع االبتكارات في مجال البنية التحتية

األرباح
الغاية

األولى-حاء

وضع الخطط الخاصة بفترة ما بعد الجائحة والرامية إلى تنمية األعمال وتوليد اإليرادات

المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4
-5

-6

113

تحليـل احتياجـات السـوق البريديـة بمـا في ذلك التحـول من النمـوذج القائم على
حركـة الرسـائل أو المسـتندات إلـى النمـوذج القائم علـى حركة البضائـع وتقديم
الخدمـات البريديـة الماليـة واالجتماعيـة .وتنفيذ نماذج األعمـال الجديدة
اغتنام الفرص التي توفرها السوق
االسـتفادة مـن الزيـادات الكبيـرة فـي مجـال الطـرود مـن أجـل توليد اإليـرادات
واسـتثمارها فـي التحـول الهيكلـي والرقمي
تعميـم الخدمـات االجتماعيـة المقدمـة وتسـويقها لمسـاعدة الحكومـة أثنـاء فتـرة
الجائحة
مواصلـة تطويـر المنتجـات والخدمـات البريديـة "الواعـدة" التـي كان الطلـب
عليهـا مرتفعـا ً أو التـي سـاعدت الحكومـات أو زادت كميـات الـرزم الصغيـرة
والطـرود خلال فتـرة الجائحـة:
	•التجارة اإللكترونية
	•الخدمات المالية
	•الخدمات اإللكترونية وما إلى ذلك
إعـداد الخطـط المتعلقة بتمويل عمليات رقمنة المؤسسـات وتنفيـذ التكنولوجيات
الجديدة

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

األشخاص
الغاية

الثانية-ألف

وضع استراتيجيات التحول الرقمي

المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
-1

-2
-3
-4
-5

الموارد:
-6
-7

-8
-9
-10
-11
-12

تحليـل واسـتخدام المعارف المكتسـبة مـن الجائحة بغية تعزيز القـدرات الرقمية
واسـتراتيجية التحول الرقمي .تسـريع االسـتثمار في اإلقرارات الجمركية غير
الورقيـة وتبـادل البيانـات علـى المسـتويين الوطنـي والدولـي والمعالجـة اآلليـة
وطرائـق التوزيـع الجديـدة ورقمنـة الخدمـات الماليـة البريدية بشـكل كامل
تعزيز الرقمنة من خالل اتباع ممارسات مرنة وتشجيع ثقافة إدارة المنتجات
وضـع اقتراحـات ترمـي إلـى تحديث سلسـلة إمـدادات الخدمـة البريديـة التقليدية
والتحـول إلـى الرقمنـة في جميـع المراحل
إعداد خطة لزيادة رقمنة العمليات التشغيلية بأكبر قدر ممكن من خالل االبتكار
في مجال التوزيع واعتماد ممارسات التوزيع التي تحرص على عدم المخالطة
تنفيذ نهج االستعداد للتحول الرقمي في المستقبل:
• إدارة التغيير الرقمي
• تعزيز الرقمنة باتباع ممارسات مرنة
• تشجيع االبتكارات في مجال البنية التحتية
• ضمان الجاهزية الرقمية لألنشطة
• تكييف االتصاالت الرقمية
• التدريب والتعلم فيما يتعلق بالتحول الرقمي
إجراء التحول الرقمي وتقييمات الجاهزية (عن بُعد أو في الميدان رهنا ً بإتاحة الموارد)
تنفيـذ المشـاريع الراميـة إلـى تنمية التجـارة اإللكترونية والخدمـات اإللكترونية؛
ورقمنـة العمليـات البريديـة؛ واإلدمـاج البريـدي المالـي؛ وتطويـر الخدمـات
الماليـة؛ وتطويـر الخدمـات االجتماعيـة اإللكترونيـة؛ وتنفيـذ نظـام اإلقـرارات
الجمركيـة والنظـام البريـدي الدولـي ( )IPS.postوتبـادل رسـائل البيانـات
اإللكترونيـة المسـبقة (مثـال)ITMATT :
تعزيز استخدام النظام اآللي في الفرز التلقائي وطرائق التوزيع (مثال :الطائرات
بدون طيار)
مواصلـة تطويـر التكنولوجيـات الرقميـة وخدمـات وتكنولوجيـات االتصـاالت
الرقميـة الجديـدة التـي تحرص على عدم المخالطة عنـد التواصل مع المواطنين
تحليل أفضل الممارسـات في مشـاريع التوأمة بين المؤسسـات البريدية المتقدمة
فـي اسـتخدام التكنولوجيـا الرقميـة والمؤسسـات البريديـة الراغبة فـي االنضمام
إلـى مسـار التحـول الرقمي والمشـاركة في مشـاريع التوأمة تلك
دعوة الموظفين إلى المشاركة في عملية التحول الرقمي
تدريب الموظفين على الرقمنة واالبتكارات

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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المالحق
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الغاية

الثانية-باء

الهدف الثالث :تطبيق دور جديد فيما يخص سياسات الحكومة االجتماعية

تطوير المنصات الرقمية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المرحلـة الثالثـة :ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيق هذه الغايـة وتنفيذها عقب اإلعلان عن انتهاء الجائحـة وعودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
-1
-2
-3
-4

دراسـة احتياجات المنشـآت الصغيرة والمتوسـطة وأفضل الممارسـات المتصلة
بهـا (المنهجيـات) مـن أجـل تطويـر المنصـات الرقميـة الخاصـة بالمنشـآت
الصغيـرة والمتوسـطة
دراسة اآلثار المالية لهذه المنصات
فتح نقاش بشأن مساعدات الحكومة
إجـراء مشـاريع ترمـي إلـى وضـع وتنفيـذ منصـات رقميـة خاصـة بالمنشـآت
الصغيـرة والمتوسـطة

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد

الشراكات
الغاية

الثالثة-ألف

إقامة شراكة حكومية تهدف إلى اعتماد إطار تنظيمي سليم في حاالت الطوارئ

المرحلـة  :3ينبغـي وضـع الخطـط الراميـة إلـى تحقيـق هـذه الغايـة وتنفيذهـا عقـب اإلعلان عـن انتهـاء الجائحـة وعـودة الوضع
داخـل البلـد وفـي األماكـن األخـرى إلـى مجـراه العـادي (عودة األعمال إلى مـا كانت عليه)؛ حيـث لم يعد الفيروس يمثـل أي تهديد
اإلجراءات
-1

الموارد:
-2
-3
-4
-5
-6

-7

التنسـيق مع الحكومة وإقامة شـراكات بهدف إبراز الدور الذي تؤديه المؤسسـة
البريديـة فـي تحقيـق األهداف االجتماعيـة واالقتصادية والمسـاعدة على تخفيف
وقـع الجائحـة علـى المجتمعـات مـن خلال توفير قنـاة بديلة لالسـتهالك والعمل
واالتصال
فتـح نقـاش مـع الحكومـة وأصحـاب المصلحة بشـأن الحاجـة إلى توفيـر قدرات
رقميـة مشتركة/اسـتراتيجيات للتحـول الرقمي
تقييـم مـدى وجاهـة اإلطـار التنظيمي الوطني فـي حاالت الطـوارئ (حالة القوة
القاهـرة ،وتعريـف التـزام الخدمـة الشـمولية ،والتوزيـع ،واألسـعار ،ومـا إلـى
ذلـك ).بالتعـاون مـع الحكومة
الدعــوة إلى اتخــاذ تدابيـــر على المســتوى الوطني عند الضرورة ،مثل تبسيط
النظام ،من أجل الحفاظ على موقع المؤسسة البريدية باعتبارها تقدم خدمة
أساسية (المرونة في معايير التوزيع ،وتحديد األسعار ،وما إلى ذلك).
تنقيح النظام الوطني على النحو المناسب بغية مراعاة الدور الذي تؤديه المؤسسة
البريدية باعتبارها تقدم خدمة أساسية وذلك بهدف توفير المزيد من المرونة
خالل األزمات
صياغة توصيات خاصة باالستراتيجية والسياسات العامة قائمة على أفضل ممارسات
المؤسسات البريدية خالل الجائحة ،لتو ِفّر للحكومات شبكة تُعنى بالسياسات العامة
(على الصعيد االجتماعي ،وفي مجاالت الصحة ،والتعليم ،ودعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة ،والحد من الفقر ،واإلدماج المالي ،والقنوات اإلعالمية ،والنمو االقتصادي،
وما إلى ذلك).
دعـوة الحكومـة إلـى االسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة البريديـة مـن المبانـي
والمركبـات والتكنولوجيـا الرقميـة .وضمـان بنيـة تحتيـة جديـدة تنخفـض فيهـا
انبعاثـات الكربـون وتتسـم بقدرتهـا علـى الصمـود أيضـا ً فـي وجـه منـاخ يتغيـر
باطـراد

الموارد:

الجهة المسؤولة

التاريخ المحدد
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