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منـذ أن أعـ َّد االتحـاد البريـدي العالمـي دليـل إدارة مخاطـر
الكوارث في عام  ،2016شـهدنا لألسـف العديد من الكوارث.
وال يـزال عـدد األشـخاص الذيـن يجبـرون علـى التعايـش مـع
مخاطـر الكـوارث يتزايـد يومـا ً بعـد يـوم بسـبب تغيـر المنـاخ
والتوسـع الحضـري.
وعلاوة علـى ذلـك ،بتنـا نواجـه اليـوم تهديـدات جديـدة بسـبب
جائحـة عالميـة .فقـد قطعـت جائحـة كورونـا ()COVID-19
أوصـال العالـم بعـد أن كان فـي وقـت مـن األوقـات مترابطـا ً
ترابطـا ً وثيقـاً .وانقطعـت حركة األفراد عبر الحدود ،وشـهدت
السلسـلة اللوجسـتية العالميـة ،بمـا فـي ذلـك البريـد الدولـي،
اضطرابـات.
وتسـتعد اليابـان اآلن الحتضـان األلعـاب األولمبيـة في طوكيو
فـي عـام  .2021لـذا نحتـاج إلـى إعـادة الحيـاة فـي عالمنا إلى
نسـقها الطبيعـي مـن أجـل ضمـان تمكـن األشـخاص والبضائع
مـن التنقـل دون قيـود .ولكـي يتمكـن المسـتثمرون البريديـون
مـن مقاومـة الكـوارث ،بمـا فـي ذلـك الجوائـح ،يجـب عليهـم
وضـع خطـة السـتمرارية األعمال وتدريب موظفيهم .ويشـمل
هـذا الدليـل المنقـح أدلـة مخصصـة فـي هذيـن المجاليـن .ومـن
اإلضافـات الجديـدة التـي أدخلـت على هذا الدليـل قائمة التحقق
الخاصـة بالكـوارث والمعـدة للمسـتثمرين البريديين.
وتضـع اليابـان ،التـي ضربتهـا كـوارث عديـدة ،إدارة مخاطر
الكـوارث علـى رأس أولوياتها في مجال التعاون .ومنذ مؤتمر
عقـد فـي الدوحة عـام ،2012
االتحـاد البريـدي العالمـي الـذي ُ
تقـدم اليابـان دعما ً شـامالً ،من حيـث الموارد الماليـة والموارد
البشـرية علـى السـواء ،ألنشـطة الوقاية مـن الكـوارث .ويدعم
صنـدوق اليابـان الخـاص  20مشـروعا ً فـي مجـال المسـاعدة
التقنيـة ،حيـث تجـاوزت قيمـة مسـاهماته الماليـة مليـون دوالر
أمريكي.
ويسـرني علـى وجـه الخصـوص أن اليابـان قـد تمكنـت مـن
المسـاهمة فـي مراجعـة هذا الدليل .وسـتواصل اليابـان تعاونها
علـى إنجـاز أنشـطة االتحـاد البريـدي العالمـي ،بمـا فـي ذلـك
أنشـطة إدارة مخاطر الكوارث ،لكي تسـاهم الخدمات البريدية
فـي تطويـر المجتمـع برمته.

السيد ريوتا تاكيدا
وزير الشؤون الداخلية واالتصاالت في اليابان

إننـا نعيـش اليـوم منعطفا ً مهمـا ً في التاريخ المعاصـر .ولقد مر
علـى تأسـيس االتحـاد البريـدي العالمـي مـا يقـارب  150عاما ً
واجـه خاللهـا الحـروب تـارة واألزمـات الكبـرى تـارة ،وهـا
هـو اآلن يواجـه جائحـة كورونـا ( .)COVID-19وكان شـاهدا ً
علـى العديـد مـن التغيـرات التـي مـر بهـا مجـاال التكنولوجيـا
واألعمال.
وبفضـل التطـور التكنولوجـي بـات العالـم الـذي نعيـش فيـه
اليـوم مترابطـا ً ترابطـا ً وثيقـاً .واسـتُبدلت الرسـائل بتكنولوجيـا
االتصـاالت الجديـدة بعـد أن كانـت يومـا ً وسـيلة التواصـل
العالميـة الوحيـدة .واسـتمرت سـوق التجـارة اإللكترونيـة فـي
النمـو فـي ظـل عالـم تعبر فيـه الطـرود واألموال الحـدود دون
قيـود .وأضحـت هـذه السـوق تقـدم اآلن خدماتهـا إلـى مئـات
المالييـن مـن الزبائـن فـي كامـل أنحـاء المعمـورة .وتحـول
مكتـب البريـد المتواضـع وصار فـي القرن الحادي والعشـرين
مؤسسـة تقـدم خدمـات التحويلات التي تنقـذ الحيـاة والخدمات
الماليـة األخـرى إلـى أسـر المهاجريـن فـي المناطـق الريفيـة
والنائيـة.
وفـي ظـل هـذا العالـم الـذي تكتنفـه العولمـة وتلم بـه التحديات،
أضحـى دور االتحـاد البريـدي العالمـي واضحـا ً كل الوضوح،
وهـو أن نواصـل خدمـة جميـع من يحتـاج إلى خدمـات القطاع
البريـدي الدولـي .وتشـمل هـذه النسـخة المنقحة مـن دليل إدارة
مخاطـر الكـوارث جميـع العناصـر الضرورية للمسـاعدة على
تحويـل هـذه الرسـالة إلى واقع راسـخ.
ولئـن كان االتحـاد البريـدي العالمـي يعمـل بفاعليـة فـي مجـال
إدارة مخاطـر الكـوارث منـذ أقل من عشـر سـنوات ،فسـرعان
مـا أصبـح هـذا المجـال أحـد ركائـز أنشـطة التنميـة والتعـاون
التـي ينفذهـا االتحـاد .وكـم مـن صعوبـات سـنواجه فـي تحقيق
مهمتنـا فـي هـذا المجـال مـن دون الدعـم المسـتمر والسـخي
الـذي تقدمـه اليابـان.
إننـا نعيـش اآلن فـي عالـم يتكـرر فيـه وقـوع الكـوارث .وإذا
أردنـا مسـاعدة أشـد األشـخاص تضـرراً ،فيجـب أن نكـون
دائمـا ً علـى أهبـة االسـتعداد لذلـك .ومـا أسـعد االتحـاد البريدي
العالمـي حظـا ً ألن لـه شـريكا ً يعـول عليـه فـي هـذا المجـال،
فسـنواصل االسـتفادة مـن الدعـم الـذي تقدمـه اليابـان مـن أجـل
تعزيـز الشـبكة البريديـة لتكون قـادرة على مواجهـة الكوارث.
ومـرة أخـرى ،أود أن أوجـه أحـر عبـارات الشـكر إلى حكومة
اليابـان علـى الدعـم والتعـاون الـذي تقدمـه فيمـا يتعلـق بهـذه
المسـألة البالغـة األهميـة.
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الغرض
وفقا ً للمراقبين الدوليين ،بمن فيهم مكتب األمم المتحدة للحد
من مخاطر الكوارث والمنظمة العالمية لألرصاد الجوية
والبنك الدولي ،من المتوقع أن يتفاقم حجم الضعف أمام
األخطار والتعرض لها وأن يزيد الطلب على المساعدة من
جراء التعرض لتلك األخطار على مدى العقود القادمة .ويعود
ذلك إلى اجتماع عوامل تغير المناخ وشح الموارد وتردي
األراضي والتحضر والتغيرات السكانية والهجرة الجماعية.
وشهد جميع أنحاء العالم في السنوات األخيرة عددا ً من الكوارث
الطبيعية ،من زالزل وموجات تسونامي وفيضانات وثورات
بركانية وأعاصير وانهيارات أرضية .ووقعت هذه الكوارث
مرارا ً وكانت حادة مؤثرة في السكان والبنى التحتية واألنشطة
االجتماعية واالقتصادية ،ليس في مكان وقوعها فقط بل وفي
أماكن أخرى أيضا .وحسبما ورد في تقرير التقييم العالمي
بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام  ،2015الصادر عن
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ،تقدر الخسائر
االقتصادية الناجمة عن مثل هذه الكوارث بما يتراوح بين
 250و 300مليار دوالر أمريكي سنويا .ومن المتوقع أن تبلغ
الخسائر المستقبلية (الخسائر السنوية المتوقعة)  314مليار
دوالر أمريكي في المباني وحدها .وتقدر الخسائر السنوية
المتوقعة في البلدان المنخفضة الدخل المعبر عنها كنسبة من
المصاريف االجتماعية بخمسة أضعاف الخسائر المتوقعة
للبلدان المرتفعة الدخل.
ولقد أدت ظروف اليوم المحفوفة بالتهديدات وإمكانية تسببها
في خسائر فادحة إلى زيادة الحاجة إلى بناء قدرات راسخة
األسس في مجال الخدمات العامة التي تتمتع بعالقة فريدة
مباشرة مع عامة الناس ،مما يؤثر على حياتهم اليومية .ويمد
القطاع البريدي ماليين األشخاص بمجموعة كاملة من الخدمات
اليومية بما في ذلك البريد والطرود واللوازميات والخدمات
المالية .ولدى كل بلد من البلدان األعضاء في االتحاد البريدي
العالمي مستثمر بريدي معيَّن من جانب حكومته يضمن تقديم
الخدمات البريدية األساسية إلى مواطنيه .وتصون هذه الخدمة
الشمولية التي تعتبر إلزامية في إطار االتفاقية البريدية العالمية
التي يتعين أن ينضم إليها كل األعضاء ،اإلقليم البريدي الدولي
الواحد الذي يربط المجتمعات المحلية والمناطق والبلدان
والقارات .ويجب تعزيز الوظيفة األساسية التي تقوم على
توزيع البريد في جميع أرجاء العالم كما يجب االضطالع بها
على الرغم من ارتفاع عدد التهديدات المحدقة بها وال سيما
الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تؤثر تأثيرا ً عميقا ً في البنى
التحتية البريدية بطرائق متعددة للغاية .وعلى سبيل المثال
ضرب زلزاالن شيلي واليابان في العامين  2010و2011
على التوالي مما تسبب في اضطرابات جسيمة تعرضت إليها
الخدمات البريدية في هذين البلدين ودمرا المرافق البريدية
وشردا الموظفين البريديين وعائالتهم .ولقد تسبب الدمار الذي
خلفه كل من عاصفة ساندي العاتية التي ضربت الواليات
المتحدة األمريكية في العام  2012والتيفون هايان الذي ضرب
الفلبين في العام  2013في الحد من الخدمة البريدية على مدى

أيام ال بل وأسابيع في بعض الحاالت .وبالنظر إلى العالقة التي
تربط التدفقات البريدية الوطنية والدولية ،فإن هذه األحداث
أثرت في مجاالت تتخطى بدرجة كبيرة المواقع المنكوبة
مباشرة بما في ذلك تلف أو فقدان البعائث البريدية وتأخير
معالجة البريد في شتى أرجاء العالم .وفي الواقع تشير بيانات
االتحاد البريدي العالمي إلى أن ما نسبته  ٪30من انقطاعات
الخدمة البريدية الدولية يُعزى إلى األحداث الطبيعية التي تطرأ
في مختلف مناطق العالم .ويمكن أن تُعزى هذه االنقطاعات إلى
تأثر المرافق البريدية وموظفيها لكنها تنجم أيضا عن انقطاع
سلسلة اإلمدادات البريدية التي تعتمد على كل من الكهرباء
وتكنولوجيا المعلومات وكل أساليب النقل .بيد أن ثمة بنى تحتية
راسخة األسس لكل من اللوازميات والتوزيع لدى الشبكات
البريدية ،فضال عن أنها غالبا ما تشكل أولى الخدمات الحكومية
التي يعاد تشغليها بعد وقوع كارثة ،كما تمثل أنها إحدى أولى
بوادر عودة المجتمعات المحلية إلى "الحياة الطبيعية".

ﺳﺟل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺑرﯾدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن أﻛﺗوﺑر
 ۲۰۱۳إﻟـــﻰ دﯾﺳـــﻣﺑر  ۲۰۱۹ﻣـــﺎ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ۱٤٦
اﻧﻘطﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑرﯾدﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺟراء اﻷﺣداث
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ ﻋدة ﻣﻧﺎطﻖ:

٤٤
۳۷
۱۸
۱٥
۱۱
٦
٥
٤
٤
۱

اﻷﻋﺎﺻﯾر/اﻷﻋﺎﺻﯾر اﻟﻣدارﯾﺔ/أﻋﺎﺻﯾر اﻟﺗﯾﻔون
اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت
اﻟﺛﻠوج  +اﻟطﻘس اﻟﺑﺎرد
اﻟظروف اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ
اﻟزﻻزل
اﻷﻣطﺎر اﻟﻐزﯾرة

اﻟﺛورات اﻟﺑرﻛﺎﻧﯾﺔ

ﺣراﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت

اﻟﻌواﺻف اﻟﻣدارﯾﺔ
اﻻﻧﮭﯾﺎرات اﻷرﺿﯾﺔ
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وفي الواقع يمكن أن يضطلع المستثمرون البريديون بدور
أساسي في األنشطة الوطنية للتصدي للكوارث ليغدوا
نقاطا لتوزيع إمدادات الطوارئ وتنسيق عمليات المساعدة
في حاالت الطوارئ والمساعدة على تحديد مكان وجود
األشخاص المفقودين وتسهيل عمليات تحويل األموال في
المناطق المنكوبة ،فضال عن اضطالعهم بدور وسيلة االتصال
األساسية عندما ال تتيسر أي أنظمة أخرى.
ويركز الدليل على الدور الفريد والحاسم الذي يضطلع به
التخطيط البريدي في التصدي للكوارث الطبيعية ،بحيث تشجع
أدوات إدارة مخاطر الكوارث ومنتجاتها على توحيد إجراءات
تلبية االحتياجات الناشئة المحتمل أن يحتاج إليها ك ٌل من
موظفي البريد ومرافقه وزبائنه للتصدي لهذه الكوارث .وال بد
من تدريب الموظفين المكلفين بالتصدي لكل أوضاع الطوارئ
والتعافي منها على استعمال هذه األدوات والمنتجات من أجل
الوصول إلى وضع تأهب مقبول .وال بد كذلك من اعتماد
التحضيرات للقدرة المستدامة الستمرار األعمال بغية ضمان
استمرار إنجاز الوظائف األساسية وخدمات الزبائن الهامة
للغاية خالل حاالت الطوارئ التي تقطع العمليات العادية.
وسعيا ً إلى تطوير برامج إدارة الطوارئ الحالية وتعزيزها
في البلدان األعضاء وتسهيل اعتماد نهج استباقي عند مواجهة
الكوارث الطبيعية ،أعد االتحاد البريدي العالمي دليل إدارة
مخاطر الكوارث لتحديد اإلجراءات الالزم اتباعها لمواجهة
االنقطاعات وحاالت الطوارئ التي تشهدها البنية التحتية البريدية
والتعافي منها على وجه السرعة .ويركز مفهوم وممارسة الحد
من مخاطر الكوارث أساسا ً على التخفيف من آثار الكوارث
واالستعداد لمواجهتها قبل وقوعها .ولقد نجحت جهود تعزيز
الحد من مخاطر الكوارث بدرجة أكبر بفضل مفهوم إدارة
مخاطر الكوارث وممارستها األوسع نطاقا ً الذي يجمع ،من
المنظور اإلداري ،بين التخفيف من آثار الكوارث والتأهب لها
من جانب والتصدي لها والتعافي منها من الجانب اآلخر .ويضم

دليل إدارة مخاطر الكوارث كذلك أفضل الممارسات في القطاع
مثل الممارسات المحددة في خطة عمل األمم المتحدة للحد من
مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها لعام
 2013وإطار سينداي للحد من أخطار الكوارث للعام .2015
ويقدم دليل إدارة مخاطر الكوارث إطارا ونماذج للقوائم
المرجعية الواجب اللجوء إليها في حاالت الطوارئ من أجل
مختلف الكوارث الطبيعية خالل دورة حياة إدارة المخاطر
بكاملها (الوقاية من المخاطر والتخفيف من آثارها والتأهب لها
والتصدي لها والتعافي منها) .ويشجع المستثمرون البريديون
على تكييف واعتماد األدوات الواردة في دليل إدارة مخاطر
الكوارث في برامج إدارة الطوارئ الخاصة بهم مع مراعاة
االحتياجات الخاصة والمخاطر المعيَّنة .وسيساعد ذلك على
تحسين حماية الموظفين ويقلل إلى أدنى درجة ممكنة من
األضرار والخسائر التي تلحق باألصول البريدية ،بما في ذلك
البريد والمركبات والمرافق والصكوك المالية.

 1-1نطاق التطبيق
يستهدف الدليل تقديم إطار إلدارة مخاطر الكوارث باإلضافة
إلى مجموعة من األدوات لمساعدة المستثمرين البريديين على
التصدي بفعالية وكفاءة للكوارث الطبيعية التي تهدد الموظفين
والزبائن والعمليات واألصول البريدية أو تؤثر في كل من هذه
العناصر .ويشجع المستثمرون البريديون على إقامة برنامج
مستدام خاص بإدارة مخاطر الكوارث يتيح للمنظمة أن تكون
جاهزة للتصدي لمثل هذه االنقطاعات والتعافي منها.
وعوضا ً عن تنفيذ هذه التدابير بصورة منفصلة وبذل الجهود
بصورة غير مشتركة عموما ،ينبغي مراعاتها في سياق دورة
حياة إدارة المخاطر حيث يستند كل مكون إلى ما سبقه ويحسنه.
ومن شأن وضع مجموعة واضحة من إجراءات التشغيل
المعيارية أن يؤدي إلى تنفيذ تدابير مالئمة معدة خصيصا
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وموزونة تبعا ً لخاصيات الحدث المعيَّن لالستعداد لحاالت
الطوارئ و/أو التأهب لها و/أو التصدي لها (األحداث الخاصة).
وإضافة إلى ذلك ،ستكون المعلومات الواردة في الدليل مفيدة
وقابلة للتطبيق من أجل المديرين المسؤولين عن إدارة مخاطر
الكوارث فضالً عن المديرين المسؤولين عن استمرار األعمال.
ويركز الدليل على إدارة مخاطر الكوارث فيما يتصل بقائمة
منتقاة من األخطار الطبيعية التي ألحقت بالقطاع البريدي على مر
التاريخ أعلى قدر من األضرار بصورة مباشرة أو غير مباشرة:
 األحداث الجوية الهيدرولوجية:األعاصير/األعاصير المدارية/أعاصير التيفون		 ،
		
والفيضانات ،والعواصف المدارية
 الزوابع؛ الزالزل؛ حرائق الغابات؛ موجات التسونامي؛ العواصف الشتوية؛ الثورات البركانية.ويرد وصف موجز لكل حدث من األحداث الطبيعية التي يشملها
هذا الدليل في التذييل ألف.
ويشمل الدليل كذلك مجموعة من األدوات التي تأتي على شكل
قائمة مرجعية بالتدابير الحاسمة الواجب استخدامها قبل وقوع
الكارثة وخاللها وبعدها (التذييل باء) .وسعيا إلى تحديد المخاطر
ذات األولوية ،ينبغي للمستثمرين البريديين إجراء عمليات تقييم
ألوجه الضعف والمخاطر بغية تحديد هوية األخطار المحتمل أن
تطرأ .وينبغي االستمرار في التثبت من القوائم المرجعية الواردة
في هذا الدليل وتكييفها بحسب االحتياجات الخاصة لكل مستثمر
بريدي والبيئة التي يعمل فيها أو تمدد أو تقلص حسب الحاجة.

وأعدت في إطار هذا الدليل مجموعتان من القوائم المرجعية
من أجل المستثمرين البريديين المعيَّنين وال سيما كبار المديرين
التنفيذيين والمسؤولين التنفيذيين:

-

العمليات في المكتب المركزي؛
المكاتب الميدانية مثل مرافق المعالجة والتوزيع والتجزئة.

وتركز القوائم المرجعية للعمليات في المكتب المركزي على الدور
التوجيهي والداعم الذي يضطلع به كبار المديرين لدى مواجهة
كارثة ما ،بما في ذلك أهمية استمرار األعمال .وتستهدف القوائم
المرجعية للمكاتب الميدانية ما يلزم االضطالع به من أنشطة
للتأهب للكوارث والتصدي لها والتعافي منها في المرافق مما
يعزز مبدأ إدارة مخاطر الكوارث األساسي الذي يقوم على أن
خير معالجة للكوارث هي تلك التي تكون على الصعيد المحلي،
ويُعزى ذلك لضرورة المعارف التي يكتسبها المجتمع المحلي أو
اإلقليم بالتجربة وال سيما إذا انضمت أطراف خارجية ألنشطة
التصدي للكوارث الوطنية أو الدولية بنطاقها الواسع.
وفي حين يركز هذا الدليل على الكوارث الطبيعية ،فإن القطاع
البريدي يواجه بصورة منتظمة كذلك تهديدات ناجمة عن
األنشطة البشرية (اإلرهاب والتخريب واالضطرابات المدنية)
واألخطار التكنولوجية (الجريمة اإللكترونية وانقطاع التيار
الكهربائي واالنسكابات الكيميائية) وانتشار األوبئة (جائحة
كوفيد 19-وإيبوال وإنفلونزا الطيور).
ويش َّجع المستثمرون المعيَّنون على توسيع مجال
مبادراتهم فيما يتصل بإدارة مخاطر الكوارث لتشمل
هذه التهديدات اإلضافية ،وذلك باستعمال نسق القوائم
المرجعية الواردة في هذا الدليل.

الفصل 2

بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث | 17

المبادئ األساسية
إلدارة مخاطر الكوارث
تقوم إدارة مخاطر الكوارث على ممارسة الحد من مخاطر
الكوارث الراسخة التي تشمل تعزيز أنشطة الوقاية من المخاطر
والتخفيف من آثارها والتأهب لها (مرحلة ما قبل الكوارث)
تعزيزا فعاال والجمع بينها وبين تدابير التصدي للكوارث
والتعافي منها (مراحل ما بعد الكوارث) ،انطالقا من منظور
إداري .وتقيم إدارة مخاطر الكوارث كذلك دور الخطر استنادا
إلى احتمال وقوع عواقب ضارة أو خسائر متوقعة من جراء
التفاعل بين األخطار وظروف أوجه الضعف أمام المخاطر.

ال تظهـر الكـوارث يومـا ً واحـدا ً فقـط ،بـل إنهـا
تقـع علـى مـر الزمـن كمـا تتكـرر دورة حياتهـا.
وتقابـل هـذه الـدورة سلسـلة من مراحـل اإلدارة:
وضـع اسـتراتيجيات للتخفيـف من آثـار األخطار؛
والتأهـب للطـوارئ والتصـدي لهـا؛ والتعافي من
آثارها.

 1-2تعريف إدارة مخاطر الكوارث

 2-2كيفية تنفيذ برنامج ناجح إلدارة مخاطر
الكوارث

يعرف مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إدارة
مخاطر الكوارث بأنها "عملية منهجية الستخدام التوجيهات
اإلدارية والمنظمات والمهارات والقدرات التشغيلية لتنفيذ
االستراتيجيات والسياسات والقدرات المحسنة على التكيُّف
للحد من اآلثار السلبية الناجمة عن األخطار واحتمال وقوع
كارثة ما" .ويمكن أيضا أن تعتبر إدارة مخاطر الكوارث بمثابة
عملية لتصميم وتنفيذ السياسات والتدابير لتحسين فهم مخاطر
الكوارث والترويج للحد منها على حد سواء من خالل النشاط
في اعتماد التنظيم في كل مراحل إدارة الكوارث (أحداث ما
قبل الكارثة وما بعدها) .وتستهدف إدارة مخاطر الكوارث
أساسا ً الحد من أوجه الضعف أمام األخطار على كل األصعدة
من خالل إعداد وتعزيز إجراءات وقدرات تساهم في بناء قدرة
المنظمة على المقاومة عموما .وفي حين أنه قد تقع بعض
الكوارث الطبيعية على نطاق واسع للغاية من قبيل األعاصير
أو موجات التسونامي ،فإنها غالبا ما تكون محلية .وتدمر على
سبيل المثال الفيضانات المحلية عموما مكاتب البريد كل عام.
ومن األهمية بمكان تصميم برنامج إلدارة مخاطر الكوارث
يتميز بالمرونة كما يمكن تكييفه بحيث يشمل األحداث الواسعة
النطاق واألحداث المحدودة الموقع على حد سواء .ويستثمر
بهذه الطريقة نفس الوقت والتدريب واألدوات.

يركـز أي برنامـج إلدارة مخاطـر الكـوارث قابـل لالسـتدامة
علـى كامـل دورة الحيـاة الخاصة بالكارثة كمـا يضع مجموعة
واضحـة مـن إجـراءات التشـغيل المعياريـة التـي تـؤدي إلـى
تنفيـذ تدابيـر مالئمـة معدة خصيصـا وموزونة تبعـا لخاصيات
الحـدث المعيَّـن لالسـتعداد لحـاالت الطـوارئ و/أو التأهـب
لهـا و/أو التصـدي لهـا (األحـداث الخاصـة) .ويتحـول تركيـز
البرنامـج خـارج فتـرات الطـوارئ إلـى الوقايـة مـن ظهـور
المخاطـر وتفـادي تفاقـم المخاطـر القائمـة  -فضلاً عـن الحـد
منهـا  -وتعزيـز القـدرات علـى التصـدي لمخاطـر الكـوارث
مـن خلال تنظيـم التدريبـات والتماريـن والتخطيـط والتأهـب
واسـتخدام التكنولوجيـات المبتكـرة والمنهجيـات الجديـدة
واالسـتفادة مـن الـدروس المسـتخلصة.
وتشكل إدارة مخاطر الكوارث عملية مستمرة ودينامية
تتكون من خمسة مكونات أساسية ،هي :الوقاية من المخاطر
والتخفيف من آثارها والتأهب لها والتصدي لها والتعافي منها.
ويرمي الغرض األولي لبرنامج إدارة مخاطر الكوارث إلى:
 تحديد هوية مخاطر الكوارث المحتملة وإدارة الكوارثالحالية؛
 تخفيض عدد المخاطر المتصلة بالكوارث؛ إعداد التنظيم اإلداري في حالة الطوارئ المستخدم منأجل التخطيط في حال ظهور حالة طارئة أو كارثة ما
والتخفيف من آثارها؛
 تحديد السياسات والمسؤوليات واإلجراءات المستخدمةلحماية صحة وسالمة الموظفين والزبائن فضال عن
إدارة الكوارث إدارة فعالة؛
 إجراء عمليات استعراض وتقييم بصورة مستمرةال تشمل السياسات المتصلة بإدارة مخاطر الكوارث
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فحسب ،بل وكيفية دمج هذه السياسات وتنسيقها مع
مهمة المنظمة وأولويات البرنامج؛
الترويج الستيعاب عناصر البرنامج داخل المنظمة من
خالل توفير تدريب عالي النوعية والممارسة وإعداد
المبادئ التوجيهية من أجل األفراد المالئمين والعناصر
التنظيمية؛
وضع المفاهيم واإلجراءات التشغيلية المصاحبة للتصدي
الميداني اليومي للطوارئ.

ويجـب أن يصمـم برنامـج إدارة مخاطـر الكـوارث تبعـا
لالحتياجـات الخاصـة للمنظمـة بما أنه يحسـن مقاومة عملياتها
الخاصـة الحاسـمة األهمية بالنسـبة إلى مهمتهـا كما يصونها أو
يسـتأنفها عنـد وقـوع الكـوارث .وإضافـة إلـى ذلك ،ثمـة حاجة
كبيـرة إلـى أن ينسـق كل أصحـاب المصلحـة أعمالهـم قبـل
وقـوع الكـوارث وخاللها  -وال يسـع أي كيـان أن يتوقع تحقيق
النجـاح لـو تصـرف بصـورة منفـردة .ويجب أن يسـتوعب كل
مـن األفـراد والمنظمـات دوره ومسـؤولياته لضمـان الوقايـة
مـن مخاطـر الكـوارث والحـد منهـا وإدارة الحـوادث بصـورة
فعالـة .ويجـب أن تكـون االسـتراتيجيات والبنـى والمبـادرات
والخطـط واإلجـراءات مرنـة وقابلـة للتكيـف مع البيئـة الفريدة
والديناميـة الناجمـة عـن كل خطـر مـن مخاطر الكـوارث وكل
احتمـال مـن احتمـاالت التعـرض لألخطار .وتقـوم إحدى أولى
الخطـوات فـي هـذا االتجـاه علـى فهم مهمـة المنظمـة وغاياتها
فضلا عـن التزامـات وتوقعات شـركائها وأصحـاب المصلحة
فيهـا وزبائنهـا .ومـن شـأن التواصـل مـع هـذه األطـراف
الفاعلـة تواصلا فعـاال أن يحسـن تنسـيق الجهود بيـن المنظمة
واألطـراف الداخليـة والخارجيـة وتضافرهـا وال سـيما إثـر
وقـوع كارثة.

 3-2العناصــر األساســية فــي برنامــج إدارة
مخاطــر الكــوارث
تشـمل العناصـر األساسـية إلعداد برنامج فعـال إلدارة مخاطر
الكـوارث ما يلي:
-1

مهمـة المنظمـة واألهـداف والغايـات المعرفـة مـن أجـل
برنامـج إدارة مخاطـر الكـوارث؛

-2

إجـراء تقييـم ألوجه الضعف والمخاطر ليشـمل البرنامج
أوجـه الترابـط الداخلـي والخارجـي؛

-3

تقييـم القـدرات والمهـارات واإلمكانـات والمـوارد
وااللتزامـات والسـلطات الالزمـة إلعـداد خطـط ونظـام
للإدارة؛

-4

إشـراك كبـار المديريـن وأصحـاب المصلحة األساسـيين
والزبائـن مـن البدايـة وخلال العمليـة بغيـة التقليـل مـن
العواقـب غيـر المتوقعـة بمـا في ذلك إنشـاء ودعـم أفرقة
العمـل علـى مختلـف مسـتويات المنظمـة؛

-5

أن يكـون برنامـج إدارة مخاطـر الكـوارث واقعيا ومرنا
وقابلا للتكيـف ويسـتجيب للظـروف الفريـدة للكـوارث
ويتقيـد بتدابيـر األمـن ومتطلباتـه؛

-6

توفر سياسات وإجراءات وموارد وأدوات معيارية؛

-7

دمج إدارة مخاطر الكوارث وبرامج استمرار األعمال؛

-8

توفر خطط تدريب وتمارين مستدامة؛

-9

توفر إطار للتحسين المستمر وعملية للتدابير التصحيحية
كي تكون دورة حياة برنامج إدارة مخاطر الكوارث
مستدامة بالكامل.

وعـادة مـا يغفـل لـدى إعـداد برنامـج مسـتدام إلدارة مخاطـر
الكـوارث وصيانتـه ضمـان فهـم القائميـن علـى هـذا البرنامـج
مسـؤولياتهم ووعيهم بـأدوار وتوقعات وارتباطـات واحتياجات
الشـركاء وأصحـاب المصلحـة والمورديـن والزبائـن والكيانات
األخـرى المعنيـة .ومـن المهـم كذلـك ضمـان أن تفهـم المنظمـة
كيفيـة تصـرف هـذه الكيانـات وتتوقـع أن ينخـرط فـي العمـل
جميـع الشـركاء والشـراكات عمومـا عنـد وقوع كارثـة .ويمكن
للمنظمـة ولشـركائها العمـل فـي بيئـة تشـغيلية مـن التوقعـات
واألغـراض المشـتركة مـن خلال إشـراك موظفيهـا ومختلـف
أصحـاب المصلحـة فيهـا بفعاليـة فـي عمليـة تعاونيـة إلعـداد
خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث .ومـن شـأن اعتمـاد هـذا النهـج
أن يزيـد مـن مواطـن القـوة والتـآزر فـي كل وحـدة تنظيميـة
إلـى حدهـا األقصـى كمـا يحـد مـن أوجـه عـدم الفعاليـة ويتيـح
إجـراء عمليـات انتقالية متماسـكة بين المراحـل (أي الوقاية من
المخاطـر والتخفيـف مـن آثارهـا والتأهـب لهـا والتحذيـر منهـا
والتصـدي لهـا والتعافـي منهـا).
وتضطلع المنظمة بمسؤوليات فريدة في معرض التحضير
لدورها الحاسم في دعم التصدي للظواهر الكارثية أو الحاالت
الطارئة األخرى التي تؤثر في العمليات وهي:
 دمج مبادرات الوقاية من المخاطر والحد منها في إطاراالستراتيجيات والعمليات االستثمارية اإلجمالية التي
تقوم بها المنظمة؛
 التواجد في الميدان لدعم أنشطة التصدي األولية والتعافيعلى المديين القصير/الطويل إثر وقوع حدث ما؛
 تنسيق برامجها ومبادراتها ووظائفها الحاسمة واألساسيةغير المنخرطة في أنشطة التصدي للمخاطر المباشرة؛
 المضي في االضطالع بدور قيادي ألصحاب المصلحة؛ مساعدة المجتمع بنطاقه الواسع على إدارة األزماتوتوفير الخبرة والدور القيادي.
وال بد للمنظمة ،لدى القيام بالتخطيط والتحضير ،من أن تكون
نشيطة في إشراك المجتمع بنطاقه الواسع (على الصعيد المحلي
والوطني والدولي) لضمان التعريف بوضع المنظمة وإدراجه
في عملية إعداد البرامج والسياسات بصورة فعالة .وبالنظر
إلى تغير برامج وسياسات المنظمة ،ال بد لهذه األخيرة من أن
تكون قادرة كذلك على أن تدمج تلك البرامج والسياسات سريعا
في البرامج الداخلية الخاصة بها.
ويجب أن يعي كل من الموظفين والمرافق مخاطر الكوارث
وأن يظلوا على أهبة االستعداد لها باستمرار .وال بد أن تظل
النظم والعمليات واإلجراءات وقوائم االتصال وما إلى ذلك
محيَّنة وأن يكون من السهل النفاذ إليها بسهولة وتفعيلها في
أقرب اآلجال .وفي حال تسببت كارثة ما في قطع العمليات
العادية ال بد أن يكون مسؤولو المنظمة والموظفون األساسيون
قادرين على االضطالع بوظائفهم بفعالية وأن يحافظوا نزاهتهم
واستمراريتهم مهما تكن الظروف القائمة.
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 4-2أوجه الترابط
يجـب علـى المنظمـة فـي معـرض إعـداد برنامجهـا الخـاص
بـإدارة مخاطـر الكـوارث أن تجـري عمليـة اسـتعراض
لتحديـد أوجـه الترابـط الداخليـة والخارجية المتعلقـة بالعمليات
والوجيهـة فـي سـياق التخطيـط إلدارة مخاطـر الكـوارث.
ويمكـن أن يوجـد هـذا الترابـط بأشـكال مختلفة بمـا في ذلك من
خلال االتفاقـات الرسـمية أو المتطلبـات التنظيميـة أو اتفاقـات
العمـل أو االتفاقـات التي تشـمل تقاسـم عمليات الجـرد الداخلية
أو أشـكال التفاهـم المقبولـة األخـرى .ويجـب علـى المنظمـة
كذلـك أن تنظـر فـي أوجـه الترابـط الخارجـي التـي قـد تشـمل
بائعـي سلسـلة اإلمـدادات والمتعاقديـن والـوكاالت التنظيميـة
واتفاقيـات التعـاون المتبـادل .وتـدرج أوجـه الترابـط هـذه بعـد
ذلـك فـي برنامج إدارة مخاطر الكوارث حسـبما يكون مناسـباً.
ويجـب علـى المنظمـة كذلـك أن تعـد تحليلاً للمخاطـر مقابـل
تقييـم تكلفـة تدابيـر التخفيـف الموصـى بهـا وأن تسـتخدم نتائج
تقييـم أوجـه الضعـف والمخاطـر لترتيبهـا بحسـب األولويـة.
وسـتدرس المنظمـة كذلـك فـي إطـار عمليـة االسـتعراض
المذكـورة مختلـف األصـول والبنيـة التحتيـة بالغـة االهميـة
(أي المركبـات والطـرق والمطـارات والمرافـق واالتصاالت)
لمعرفـة كيـف تلبـي هذه األمـور احتياجات المنظمة التشـغيلية.

 5-2النهــج الشــمولي إزاء إدارة مخاطــر
الكــوارث
يجمـع النهـج الشـمولي إزاء إدارة مخاطـر الكـوارث مـن جهة
بيـن فلسـفة للإدارة االسـتراتيجية تقـوم علـى دمـج مخاطـر
الكـوارث والطـوارئ واسـتمرار األعمـال فـي جميـع جوانـب
اسـتراتيجية المنظمـة الخاصـة بالقـدرة علـى المقاومـة ومـا
يرتبـط بهـا مـن أنشـطة ،ومـن جهـة أخـرى تحليـل يركـز على
الحفاظ على السلامة واسـتمرار العمليات الحاسـمة .وسيساعد
تحليـل أوجـه الترابـط وتقييـم المخاطـر علـى تحديد نظـم البنية
التحتيـة البالغـة األهميـة التـي تدعـم وظائـف التنظيـم الحاسـمة
فـي ظـل األزمات المتصلة بالكـوارث .وبذلك تتخطى المنظمة
دورهـا كطـرف يتحـرك بعـد األحـداث مـن خلال الحـث نحـو
التوصـل إلـى نتائـج تسـاعد علـى التأثيـر فـي البيئة قبـل وقوع
األحـداث ويمكنهـا من فهم األخطـار المحتمل أن تهدد األصول
التنظيميـة الخاصـة فهمـا أفضـل .ومـن شـأن تحليل نظـم البنية
التحتيـة فـي المنظمـة وأصولها القائم على االعتبـارات الواردة
أعلاه أن يـؤدي إلـى اعتمـاد اسـتراتيجية أكثـر توجيهـا فـي
مجـال التخفيـف مـن آثـار المخاطـر والتأهـب لهـا .وستسـاعد
هـذه الخطـوة بدروهـا علـى تحسـين تأهـب المنظمـة لمواجهـة
مختلـف المخاطـر كمـا تجعلهـا أكثـر قـدرة علـى مقاومتها.
وسـيزيد تنفيـذ نهج إدارة مخاطر الكـوارث من قدرات المنظمة
قبـل وقـوع الكـوارث وخاللهـا وبعدهـا .ويشـكل كل مـن اتخـاذ
القـرارات المسـتنيرة وتخصيـص المـوارد المناسـبة وإقامـة
عالقـات مسـتدامة مـع أصحـاب المصلحـة ووضـع خطـوط
واضحـة للإدارة والتحكـم وتنفيذ المهام تنفيـذا فعاال مكونات ال
بـد منهـا إلدارة الحـوادث الحاسـمة.

الفصل 3
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فهم المخاطر  -تقييم أوجه
الضعف والمخاطر
يعتبر تقييم أوجه الضعف والمخاطر خطوة أولى أساسية ومكونا
أساسيا لنجاح برنامج إدارة مخاطر الكوارث .ويتيح تحديد
أسباب أوجه الضعف الحالية واستيعاب المخاطر المصاحبة
لألخطار الطبيعية القضاء على شدة آثارها أو الحد منها.

 1-3السبيل نحو إجراء تقييم ألوجه الضعف
والمخاطر
ال بد من استكمال ثالث مهام بغية تحديد واستيعاب أوجه
الضعف والمخاطر الناجمة عن األخطار الطبيعية ،وهي:
-1

تجميع بيانات األخطار ورسم خريطة لها لتحديد
تواتر المخاطر وشدتها وموقعها .ويساعد ذلك على
تحديد هوية المناطق التي تسجل فيها أعلى نسبة من
المخاطر .وعلى سبيل المثال ،يمكن أن تب ِيّن خريطةٌ
خاصة بأخطار الفيضانات هوية المرافق البريدية
المهددة بخطر ارتفاع منسوب المياه والفيضانات.
ويمكن الحصول على الخرائط (الفيضانات والتركيبة
الجيولوجية وتوزيع المرافق) ومعلومات محلية أخرى
من قبيل البيانات التاريخية عن الكوارث وخرائط المد
والجزر وسجالت شركات التأمين من الوكاالت الوطنية/
الدولية (مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث،
والبنك الدولي وما إلى ذلك) أو من خالل الدراسات
االستقصائية الجيولوجية والوكاالت الوطنية إلدارة
الطوارئ والوكاالت الوطنية لألرصاد الجوية .وغالبا ً
ما تعد الحكومات المحلية (سلطات الدولة وسلطات
البلدية) خرائط لألخطار اإلقليمية لألراضي التابعة لها
وتتيحها لالستخدام العام.وتشكل الجامعات والمكتبات
كذلك مصدرا ً للمعلومات حيث ينشر العديد من دراساتها
على شبكة اإلنترنت.

تعـــرف أوجـــه الضعـــف بأنهـــا مجموعـــة
َّ
الظ ــروف الت ــي تزي ــد احتم ــال تكب ــد الخس ــائر
مـــن جـــراء أثـــر األخطـــار الطبيعيـــة.

ـرف الخطــر بأنــه احتمــال أن تنجــم عواقــب
يعـ َّ
وخيم ــة أو خس ــائر متوقع ــة ع ــن التفاع ــات
بيـــن األخطـــار الطبيعيـــة وظـــروف أوجـــه
الضع ــف.

-2
-3

تقييـم ألوجـه الضعف لتحديد هوية الموظفين المعرضين
للخطر/األصـول المعرضـة للخطـر.
تقييـم للمخاطـر لتحديـد احتمـال تكبـد الخسـائر المتوقعـة
ومـدى األضـرار واحتمـاالت وقوعهـا مـن جديـد.

يبيـن الشـكل  1كيفيـة اسـتخدام تقييم أوجه الضعـف والمخاطر
لتحديـد خيـارات التخفيـف مـن آثـار المخاطر ودعـم القرارات
المتصلـة بـإدارة مخاطـر الكـوارث دعمـا ً مباشـرا ً فـي نهايـة
المطاف.
ويشـجع أعضـاء االتحاد البريدي العالمـي على إجراء عمليات
تقييـم ألوجـه الضعـف والمخاطـر باالسـتناد إلـى التهديـدات
الطبيعيـة التـي مـن المحتمـل أن تطرأ فـي بلدانهم .ولـدى تقييم
مـا قـد يتعـرض إليـه مكتـب بريـد مـا ،يشـكل الخطـر حدثـا
يمكـن أن يطـرأ ويكـون لـه أثـر سـلبي فـي المرافـق البريديـة
وعملياتهـا .وهـذا الخطـر هـو نتيجـة احتمـال وقـوع تهديد وما
يتوقـع أن ينجـم عنـه مـن خسـارة اقتصاديـة .وثمـة نهـج فعـال
يتمثـل فـي تعريـف التهديدات المحدقة بالبريـد ومن ثم تصنيفها
فـي جـدول يشـمل المخاطر.
ثـم تصنَّـف التهديدات حسـب وقعها واحتمـال وقوعها كما يتيح
الجـدول الناجـم عـن هـذه العمليـة للمديريـن التركيـز علـى أهم
المخاطـر (مخطـط افتراضـي مرتفـع  -مرتفـع) ويسـاعد علـى
تحديـد أولويـات مبـادرات التخفيـف مـن اآلثـار والتأهب .ومن
األهميـة بمـكان اإللمـام بإجـراءات إدارة مخاطـر الكـوارث
والعمليـات البريديـة لتحديـد هـذا العنصر.
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الشكل  :1إطار نموذج عملية تقييم المخاطر ()FEMA 452

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌواﻗب

ﺗﻘﯾﯾم أوﺟﮫ اﻟﺿﻌف

ﺗﻘﯾﯾم
اﻟﻣﺧﺎطر/اﻷﺧطﺎر

ﺗﺣﻠﯾل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﮭﺎ ﺧﯾﺎرات
اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻵﺛﺎر ﻓﻲ أھﻣﯾﺔ اﻷﺻول
وﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف

ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر

ﺗﺣدﯾد ﺧﯾﺎرات
اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻵﺛﺎر

ﺗﺣﻠﯾل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾر ﺑﮭﺎ ﺧﯾﺎرات
اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻵﺛﺎر أوﺟﮫ اﻟﺿﻌف
واﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻔواﺋد

وانطالقا ً من جدول المخاطر ،يمكن بذل جهود مباشرة
لمواجهة المخاطر التي تأتي على رأس األولويات ،بل ربما
يرغب المديرون أثناء هذه المرحلة في إقرار صالحية تقييمهم
مع وكاالت الحماية المدنية.
ومن المهم لدى إجراء تقييم للمخاطر إدراج فرضيات
واعتبارات عامة من قبيل:
 يمكن أن يقع طارئ أو حدث بارز في أي وقت دونسابق إنذار؛
 يمكن أن يكون ما يتوفر من موظفين وموارد محدوداللغاية؛
 يمكن أن تؤثر حاالت الطوارئ الفعلية أو المحتملة تأثيراسلبيا في القدرة على تنفيذ العمليات الداخلية األساسية؛
 ينبغي أن تدار الحاالت الطارئة والحوادث على الصعيدالمحلي في المقام األول؛
 تستوجب حاالت الطوارئ التعاون/التنسيق مع ال ُمسعفينلها والكيانات الخارجية األخرى على صعيد المدينة و/أو
المنطقة و/أو اإلقليم و/أو على الصعيد الوطني .ويجب
تقييم الطوارئ في حال عدم تيسر خدمات الدعم هذه؛
 يمكن أن تقطع الخدمات األساسية مثل الكهرباء والمياهوالغاز الطبيعي والتدفئة واالتصاالت ونظم المعلومات
األخرى؛
 يمكن أن تتعرض المباني والهياكل األخرى للضرر؛ -قد يتعذر على الموردين العاديين توزيع السلع.

اﻟﻘرار
)إدارة اﻟﻣﺧﺎطر(

ﺟدول اﻟﻣﺧﺎطر
ﺧطر ﺿﺋﯾل
أﺛر ﺷدﯾد

ﺧطر ﺷدﯾد
أﺛر ﺷدﯾد

ﺧطر ﺿﺋﯾل
أﺛر ﺿﺋﯾل

ﺧطر ﺷدﯾد
أﺛر ﺿﺋﯾل

وسيساعد استكمال كل هذه األنشطة المستثمرين البريديين على أن يقيموا
بدقة المخاطر التي يواجهونها وحجمها والتحضيرات المسبقة لها .كما
سيساعد على تحديد األولويات على صعيد الموارد وعلى تركيز الجهود
على أكثر المخاطر أهمية .وثمة أداة لتســهيل تقييم المخاطــر هــي برنامج

()Central American Probabilistic Risk Assessment

( )ecapra.orgالذي أعده البنك الدولي .ويوفر هذا البرنامج منصة
مكونة من عدة عناصر مجانية لدعم الخبراء والمختصين في تحليل
المخاطر المحتملة المتصلة باألخطار الطبيعية من قبيل الزالزل
وموجات التسونامي والثورات البركانية واألعاصير.

الفصل 4
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مراحل إدارة مخاطر الكوارث الخمس

تُجمع أنشطة إدارة مخاطر الكوارث في العادة في خمس مراحل:

تدابير وقائية ،خطط إجالء،
تخطيط بيئي ،تصميم معايير

ا ﻟﺗﺄ
ھب

5

التخفيف من اآلثار

اﻵ

4

التعافي

التخطيط ،التنظيم،
التدريب ،التجهيز،
التمرين ،التقييم،
تدابير تصحيحية

ﺛﺎر

3

التصدي

ا
ﻟوﻗ
ﺎﯾﺔ

2

التأهب

ﺧﺎطر
اﻟﻣ
ﻣن

ا ﻟﺗ
ﺧﻔﯾف
ﻣن

اﻟ ﺗ ﻌ ﺎ ﻓ ﻲ

1

الوقاية من المخاطر

إجراء التغييرات الهيكلية وغير
الهيكلية للحد من أثر الكوارث

ا ﻟﺗ ﺻ د ي

إعادة تشغيل
الوظائف
الحاسمة ،إدارة
االستقرار،
العودة إلى النسق
الطبيعي

تنسيق الموارد وإدارتها ،التصدي للكارثة

وتجدر اإلشارة إلى أنه في حين يكون التقسيم إلى خمس
مراحل مفيدا للتخطيط للجهود وللموارد ،فإن هذه األنشطة
عموما ليست مختلفة فيما بينها ،وغالبا ما تتداخل فيما بينها في
كل مرحلة .وغالبا ما تنطوي تدابير التعافي على سبيل المثال
على عناصر للتخفيف من اآلثار (مفهوم إعادة البناء على نحو
أفضل باستعمال معايير محسنة للمباني) ،كما تنطوي أنشطة
التصدي للكوارث غالبا على تدابير للتعافي (إزالة الحطام إثر
إعصار ما).

وتُبيَن المراحل على شكل دائري بيد أن هذه األحداث ال تطرأ
في الواقع بهذا الترتيب .ويشكل المخطط محاولة للتشديد على
أهمية الدروس المستخلصة من الكوارث والواجب تطبيقها
في إطار الجهود المبذولة في مجال التأهب للحاالت الطارئة
مستقبالً .وألغراض هذا الدليل سنشير كثيرا ً إلى أنشطة ما قبل
الكوارث (تحديد المخاطر والتخفيف من آثارها ونقل المخاطر
والتأهب لها) وأنشطة ما بعد الكوارث (التصدي للحالة الطارئة
وإعادة التأهيل والتعافي وإعادة البناء).
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 1-4الوقاية من المخاطر
عرضت في إطار سينداي
يُقصد بالوقاية من المخاطر ،كما ُ
للحد من مخاطر الكوارث ،تنفيذ تدابير متكاملة للوقاية من
مخاطر الكوارث الجديدة والحد من مخاطر الكوارث القائمة
وتخفيض تعرض المنظمة لألخطار وضعفها أمام الكوارث
ورفع درجة التأهب للتصدي لها والتعافي منها مما يعزز القدرة
على مقاومتها .وتشكل الوقاية من المخاطر تدابير مخصصة
لمعالجة العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث ،كما تنطوي
على اعتماد نهج أوسع نطاقا وأكثر تركيزا على األشخاص
للوقاية من مخاطر الكوارث ،نهج يشمل عدة أخطار وعدة
قطاعات ويتميز بالشمول ويسر النفاذ إليه كي يتمتع بالفعالية
والكفاءة .وتشمل الوقاية من المخاطر تنفيذ سياسات الوقاية من
تشكل المخاطر وتفادي تفاقم المعروف منها:
 تيسير فهم مخاطر الكوارث؛ الترويج لثقافة الوقاية من الكوارث والقدرة على مقاومتهاواعتماد ممارسات المسؤولية المؤسسية؛
 اعتماد وتنفيذ استراتيجيات وخطط مؤسسية للوقاية منمخاطر الكوارث بحسب جداول زمنية مختلفة وتحديد
أهداف ومؤشرات وأطر زمنية بهدف تفادي التسبب في
المخاطر وتفاقم حدة المعروف منها؛
 االستثمار في الوقاية من مخاطر الكوارث من خاللاعتماد تدابير هيكلية وغير هيكلية ووظيفية بغية تعزيز
قدرة المنظمة على المقاومة؛
 إعادة تصميم وزيادة االستثمارات في حماية األصولوسلسلة اإلمدادات والعمليات أو نقل األصول التنظيمية
والعمليات من المناطق شديدة التعرض لمخاطر الكوارث
إن أمكن ذلك.

 2-4التأهب
يستهدف التأهب تحسين القدرة على التصدي للكوارث
الطبيعية بسرعة وبفعالية .ويتحقق ذلك أساسا ً من خالل وضع
خطط إدارة الطوارئ إلنقاذ األرواح وخطط لضمان استمرار
األعمال من أجل المضي في إنجاز الوظائف األساسية وأنشطة
التدريب/التمرين التي تستهدف إذكاء الوعي في أوساط
الموظفين وتنفيذ إجراءات الطوارئ بصورة صحيحة وإشراك
أصحاب المصلحة .وينبغي أن تحدد أدوار كل مستثمر بريدي
ومسؤولياته في إطار برنامج إدارة مخاطر الكوارث وأن
يقر بها على جميع مستويات المنظمة .وينبغي أن يستوعب
الموظفون بوضوح أدوارهم عند وقوع كارثة ما .ويع ُّد تحسين
فهم إجراءات إدارة الطوارئ واالتصاالت هاما للغاية للتعبئة
من أجل التصدي للكوارث والحد من آثارها المحتملة .وفي
هذه المرحلة ،يكون صندوق االتحاد البريدي العالمي لمجابهة
الكوارث الذي تموله اليابانُ ،متاحا للمستثمرين البريديين لدعم
مبادرات التأهب كتلك المتمثلة في وضع خطط إلدارة حاالت
الطوارئ والتدريب والمعدات.

"يقـــدر كل مـــن بنـــك التنميـــة اآلســـيوي
والبن ــك الدول ــي أن كل دوالر يُنفَــق للح ــد م ــن
المخاط ــر يوف ــر م ــن  4إل ــى  7دوالرات م ــن
التكاليــف المقترنــة بأعمــال التصــدي لحــاالت
الطـــوارئ"
 1-2-4اإلنذار والتبليغ
يتمثل الهدف الرئيسي من التأهب في تطبيق بروتوكول فعال
لإلنذار والتبليغ عند وقوع كارثة ما .ويمكن أن يصحب ذلك
ما يلي:
 إنشاء نظم اتصال لتفعيل البروتوكول وللتبليغ بيناألفراد الرئيسيين على كل مستويات المنظمة .ويمكن
أن يُقصد بذلك أيضا قائمة االتصاالت أو سلسلة الهواتف
أو سلسلة الرسائل النصية ،كما يمكن أن تستخدم النُظم
بوصفها سلسلة اتصاالت لتبليغ أفراد بعينهم بحدث ما.
ويمكن أتمتة هذه النُظم أو تنفيذها يدويا وهي تساعد
بشكل خاص على االتصال بالموظفين الرئيسيين بعد
انقضاء ساعات لتبليغهم بوضع ما .ولكي يكون نظام
من هذا القبيل ناجحا ال بد أن تكون معلومات االتصال
بالموظفين محيَّنة كما يجب أن يقدم األفراد الذين ترد
أسماؤهم على القائمة خيارات اتصال متعددة من قبيل
االتصاالت الهاتفية والبريد اإللكتروني والرسائل النصية
عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة وخدمة الرسائل
المتعددة الوسائط أو خدمات أخرى منتشرة االستخدام
من قبيل خدمة  WhatsAppأو خدمة LINE؛
 توفير أدوات اتصال احتياطية (الهواتف الثابتة والجوالةوالساتلية)؛
 تحديد متطلبات إعداد تقارير الموظفين (الوضع والتقييماألولي لألضرار).
وقد يتعذر في حال الكوارث الواسعة النطاق االتصال بين
المكاتب الميدانية والمكتب المركزي .وفي سياق مبادرات
التأهب يكون الحصول على اإلنذارات المبكرة هاما إلنقاذ
األرواح من خالل جعل الناس على دراية بوقوع الكارثة
في أقرب اآلجال .ففي حال وقوع موجات التسونامي على
سبيل المثال يكون من األساسي اإلعالن عنها على نطاق
واسع إلجالء الناس قبل وصول الموجة .وفي هذه الحالة فإن
وضع إجراءات تبليغ تكرارية لإلعالن عن إنذار ما في أسرع
اآلجال يمكن أن يتم من خالل استخدام مكبرات الصوت أو
خدمات الرسائل النصية القصيرة أو اإلذاعة بالتعاون مع وكالة
األرصاد الجوية الوطنية.
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 2-2-4خطة استمرارية األعمال

 3-2-4فريق إدارة الطوارئ

ال بد من أعداد خطة مستدامة الستمرارية األعمال لضمان
التصدي بنجاح لكارثة ما وإنجاز عمليات التعافي وتحسين
قدرة المستثمرين البريديين على المقاومة عموماً .ويقوم هدف
خطة استمرارية األعمال الناجحة على التخفيف من اآلثار
الناجمة عن انقطاع الخدمات على الصعيد االستراتيجي وعلى
صعيد أصحاب المصلحة والوقع المالي وضمان استئناف
العمليات الحاسمة على وجه السرعة .وتتضمن المكونات
الرئيسية لخطة استمرارية األعمال ما يلي:
 تعريف اآلثار أو المخاطر أو أوجه الضعف الخاصةباألعمال التي قد تؤثر تأثيرا كبيرا في العمليات البريدية؛
 تحديد األنشطة الحاسمة الواجب اإلبقاء عليها بعد وقوعكارثة؛
 التخطيط لالستمرار في أداء األنشطة الحاسمة أداء فعاالًمن خالل عدة مخططات افتراضية للطوارئ؛
 حمايــة المــوارد الحاســمة (المرافــق والتجهيــزاتوالســجالت ومــا إلــى ذلــك) واألشــخاص الذيــن ال بــد
منهــم ألداء األنشــطة الحاســمة؛
 الحد من آثار انقطاع الخدمات على العمليات أو التخفيفمنها.

من األهمية بمكان تحديد األدوار عند التحضير للكوارث بغية
وضع خطوط واضحة تحدد المسؤوليات وتوضيح األدوار
ق إلدارة الطوارئ يضم
والمسؤوليات مسبقا .وينبغي إنشاء فري ٍ
كال من المدير العام للبريد أو الرئيس أو المدير العام أو المدير
التنفيذي للمنظمة ومن كبار المسؤولين التنفيذيين إلدارة أنشطة
التصدي للكوارث والتعافي منها .ويجب أن يشمل أعضاء
الفريق المدير العام للبريد/الرئيس/المدير العام/المدير التنفيذي
وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين وخبراء مختصين في
مجاالت تتصل بالعمليات وتكنولوجيا المعلومات والمسائل
المالية والموارد البشرية والمرافق وإدارة مخاطر الكوارث
ومجال الصحة والسالمة ومن مستشارين عامين أو نظرائهم
ومديرين آخرين حسب مقتضى الحال .وتشمل األدوار على
صعيد الوحدات الميدانية مدير المنشأة أو مدير العمليات ومدير
البريد ومعالجي البريد وموظفي التوزيع والتجزئة.

وترد في التذييل هاء إحاالت إضافية إلى خطة استمرارية
األعمال .ويشمل التذييل زاي نموذجا متكامال لخطة إدارة
مخاطر الكوارث متاحة ليستخدمها المستثمرون البريديون
وليعدلوها وفقا الحتياجاتهم الخاصة.

أع ــد االتح ــاد البري ــدي العالم ــي دلي ــا لخط ــة
اس ــتمرارية األعم ــال لفائ ــدة كب ــار المس ــؤولين
البريديي ــن وس ــلطات اإلش ــراف.
وتشـــمل المـــوارد األخـــرى المتيســـرة
التعليم ــات لتنفي ــذ خط ــط التص ــدي للك ــوارث
ف ــي الش ــبكة البريدي ــة الت ــي أعده ــا االتح ــاد
البريـــدي لألمركتيـــن وإســـبانيا والبرتغـــال.

وينبغي أن ينظر فريق إدارة الطوارئ التابع للمستثمرين
البريديين في تركيز أنشطة التصدي والتعافي على المجموعات
التالية:
األشخاص :حماية رفاه الموظفين والمتعاقدين والزبائن من
خالل توفير المحاسبة المالئمة للموظفين والدعم من حيث
السالمة واألمن ودفع األجور ومنح المزايا.
الممتلكات :المحافظة على بنية تحتية مستديمة لمرافق المعالجة
والنقل والبيع بالتجزئة والتوزيع وكذلك المعدات الضرورية
لمعالجة البريد ونقله وتوزيعه.
المنتجــات :ضمــان اســتدامة عمليــات قبــول البريــد ومعالجتــه
وتوزيعــه.
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الركائز البريدية الثالث
األشخاص
الموظفون والزبائن والبائعون والمتعاقدون
الممتلكات
البنيـة التحتيـة البريديـة والمعدات/المركبـات
الخاصـة بقبول البريد ومعالجته ونقله وتوزيعه
المنتجات
البريد والطوابع البريدية والمخزونات
وسيسـهل اسـتخدام التقاريـر المعياريـة بشـأن
األوضـاع القائمـة على نمـوذج الركائز الثالث
فـي جميـع مسـتويات المنظمـة تقييـم اآلثـار
وتحديـد أولويـات المسـاعدة الالزمـة والعمـل
مـن أجـل تقديـم الدعـم لتطبيـع العمليـات إثـر
وقـوع كارثـة

ويوصى على صعيد المكتب المركزي بأن يتولى األشخاص
القائمين على الوظائف التالية المسؤوليات التي تنشأ على إثر
وقوع كارثة طبيعية:
 المديــر العــام للبريد/رئيــس البريــد :رئيــس فريــق إدارةالطــوارئ؛
 عضــو فــي مجلــس إدارة مخاطــر الكــوارث :نائــبرئيــس الفريــق؛
 العمليات البريدية :استئناف الخدمات البريدية (التجميعوالمعالجة والتوزيع)؛
 الموارد البشرية :رفاه الموظفين؛ تكنولوجيا المعلومات :صيانة شبكة تكنولوجيا المعلوماتوحماية السجالت األساسية؛
 المسائل المالية :تحديد ما يلزم من ميزانية ومصاريفلعمليات االستجابة والتعافي؛
 المرافق :تقييم المرافق وإعادة تأهيلها؛ االتصاالت المؤسسية :التخاطب مع أصحاب المصلحةعلى الصعيد الداخلي/الخارجي وصيانة أدوات التواصل؛
 العالقات العامة :إعداد بالغ صحفي؛ الشؤون العامة :التواصل مع الحكومة؛ إدارة مخاطر الكوارث :تجميع المعلومات من كل الدوائر/األقسام وتحليلها؛
 كل رؤساء األقسام :إعداد تقارير معيارية تتكون منوصف موجز للحدث ولوضع األشخاص والممتلكات
والمنتجات (الركائز البريدية الثالث)؛
 الموظفون اآلخرون :إعداد الموظف تقريرا عن وضعهورفعه إلى رئيسه.
ويوصى على صعيد الوحدة الميدانية بأن تُسند األدوار التالية
في حال وقوع كارثة طبيعية:

-

المدير العام للبريد أو مدير المرفق:
›إرسال التقرير عن وضع الركائز البريدية الثالث
إلى المكتب المركزي (فريق إدارة الطوارئ)؛
›إخالء المرفق بحسب ظروف التهديد؛
›استئناف الخدمة إثر أنشطة التصدي األولية.

-

الموظفون اآلخرون:
›رفـع الموظـف تقريـرا عـن وضعـه إلـى مديـر عـام
البريـد أو مديـر المنشـأة.

بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث | 27

 4-2-4التدريب والتمرين

السنوات نهج العناصر األساسية حيث تركز أنشطة التدريب
والتمرين على قدرات خاصة في دورة من التعقيد المتزايد.

يشكل كل من التدريب والتمرين عناصر أساسية من برنامج
إدارة مخاطر الكوارث ،إذ ال فائدة من الخطط المركونة على
األرفف .ولكي يكون برنامج إدارة المخاطر فعاال ال بد من
اختباره وإجراء التدريبات والتمارين عليه بحيث يستوعب
األفراد أدوارهم ومسؤولياتهم ويكتسبوا ثقة لتنفيذها خالل
الكارثة الفعلية .ويستعين إطار التحسين المستمر خالل دورة
الحياة بالدروس المستخلصة من التدريبات والتمارين واألحداث
التي تقع في العالم الواقعي للمساعدة على تحسين قدرة المنظمة
على العمل من خالل مراجعة اإلجراءات وعناصر البرامج
األخرى.

وباالستناد إلى استعراض تقييم االحتياجات األساسية يحدَّد
نوع التمارين الذي يلبي متطلبات المنظمة خير تلبية من
خالل تحليل القدرات والتمارين السابقة التي أنجزت والموارد
المتاحة للتخطيط للنشاط وتنفيذه وتقييمه.
وال بد من تدريب الموظفين بغية فهم الكوارث فهما ً كامالً
والحكم عليها بوضوح والتصدي لها بصورة صحيحة .ومن
المتوقع أن تتم التدريبات من خالل تمارين تشمل المحاضرات
والحلقات الدراسية والتدريبات على عمليات اإلجالء والتصدي
للكوارث وتسهيل المناقشات وتدريبات المحاكاة والتدريبات
الشاملة .ويجب أن يشمل برنامج التدريب عدة مراحل وأن
يلجأ إلى نهج العناصر األساسية حيث ينخرط المشاركون في
دورة من التدريبات والتمارين السنوية التي يتزايد تعقدها حيث
يصمم كل تمرين على نحو يستند فيه إلى التمرين السابق
فيما يتصل بالمستوى وبالموضوع .ويمكن أن تنطوي سلسلة
تمارين العناصر األساسية على سبيل المثال على حلقة دراسية
تؤدي إلى تنظيم تدريبات محاكاة وصوال إلى التدريبات
الشاملة.

ويعتبر كل من إعداد برامج التدريب والقدرة على إعداد تعليمات
ومواد جيدة النوعية متطلبات أساسية كي يكتب النجاح لبرنامج
إدارة مخاطر الكوارث .ويجب أن يحتوي برنامج التدريب
تعرف بالمنظمة
على أهداف مكيفة بحسب الطلب ومسته َدفة ِ ّ
البريدية ومهمتها وتعقدها .ومن المرجح أن يكون ذلك على
شكل تدريب وخطة تمرين تدوم عدة سنوات وتغدو عنصرا
هاما في برنامج إدارة مخاطر الكوارث .وتتيح الخطة التي
تغطي عدة سنوات آلية لتنسيق أنشطة التدريب والتمرين على
المدى الطويل وصوال إلى أهداف التأهب العامة لدى المنظمة.
ومن المتوقع أن تعالج الخطة األولويات في مجال التدريب
والتمرين وما يرتبط بها من قدرات .وتعتمد الخطة المتعددة

ويرد أدناه وصف وجيز لكل نوع من أنواع التمارين .وهي
تنقسم إلى تمارين متمركزة حول اتخاذ القرارات وتمارين
أكثر تعقيدا ً متمركزة حول العمليات:

اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺗﻣﺎرﯾن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ
اﻟﺗدرﯾﺑﺎت
اﻷﻟﻌﺎب
ﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة
ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻣل
اﻟﺣﻠﻘﺎت اﻟدراﺳﯾﺔ

ا

ﻟﺗد

اﻟﻘدرات

رﯾﺑ

ﺎت
اﻟﺗﻌﻘﯾد
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 5-2-4التمارين المتمركزة حول القرارات
الحلقات
الدراسية

يُلجــأ إلــى الحلقــات الدراســية عمومــا لتوجيــه
المشــاركين فيمــا يخــص الســلطات و/أو
االســتراتيجيات و/أو الخطــط و/أو السياســات
العامــة و/أو اإلجــراءات و/أو البروتوكــوالت
و/أو المــوارد المخصصــة للتصــدي للكــوارث
و/أو المفاهيــم واألفــكار أو بغيــة تقديــم نظــرة
شــاملة عنهــا.

حلقات العمل تختلــف عمومــا عــن الحلقــات الدراســية
بمظهريــن هاميــن إذ يــزداد فيهــا تفاعــل
المشــاركين ويقــوم التركيــز علــى إنجــاز منتــج
أو إعــداده (مثــل مشــروع خطــة أو سياســة).
وحتــى تكــون حلقــات العمــل فعالــة ،يحــب أن
تركــز بدرجــة عاليــة علــى مســألة مح ـدَّدة كمــا
يعــرف بوضــوح كل مــن النتيجــة
يجــب أن
ِّ
المنشــودة أو الهــدف المنشــود.
تدريبات
المحاكاة

تشــمل الموظفيــن الرئيســيين الذيــن يتناقشــون
حــول مخططــات محــاكاة افتراضيــة فــي بيئــة
غيــر رســمية كمــا تســتهدف عمومــا تســهيل
اســتيعاب المفاهيــم وتحديــد نقــاط القــوة وأوجــه
القصــور وإحــداث تغييــرات فــي التصرفــات.
ويمكــن تقســيم تدريبــات المحــاكاة إلــى فئتيــن
همــا :تدريبــات أساســية وتدريبــات متقدمــة .وفــي
التدريبــات األساســية يظــل المنظــر المحــدد فــي
مــواد المخطــط االفتراضــي علــى حالــه دون
تغييــر .وهــي تصــف حــدث مــا أو حــدث طــارئ
(أي مخطــط افتراضــي) لوضــع المشــاركين فــي
النقــاش فــي جــو الواقــع الــذي تجــري محاكاتــه.
ويطبــق المشــاركون معارفهــم ومهاراتهــم علــى
قائمــة مــن المشــاكل التــي يعرضهــا الرئيــس/
الموجــه ،ثــم تناقــش المشــاكل فــي المجموعــة
ويتــم التوصــل عمومــا إلــى اتفــاق بشــأن حــل
يقــوم الرئيــس بتلخيصــه .أمــا فــي التدريبــات
المتقدمــة فتتمحــور العمليــة حــول توزيــع رســائل
مكتوبــة مســبقا علــى المشــاركين اللذيــن يقومــون
بتغييــر المخطــط االفتراضــي األصلــي .ويعرض
الموجــه عمومــا المشــاكل مــرة واحــدة على شــكل
رســالة مكتوبــة (مدخــات) أو محــاكاة لمكالمــة
هاتفيــة أو بوســائل أخــرى .ويناقــش المشــاركون
المســائل التــي تطرحهــا المشــكلة المحــاكاة
ويطبقــون الخطــط واإلجــراءات المالئمــة.

األلعاب

اللعبــة هــي عبــارة عــن محــاكاة للعمليــات التــي
غالبــا مــا تنطــوي علــى فريقيــن أو أكثر فــي بيئة
تنافســية عمومــا يســتخدمون القواعــد والبيانــات
واإلجــراءات المصممــة لشــرح وضــعٍ فعلــي أو
مفتــرض مــن صميــم الحيــاة .وتهــدف األلعــاب
إلــى استكشــاف عمليــات صنــع القــرارات
والنتائــج الناجمــة عنهــا.

وتشــكل التماريــن المتمركــزة حــول العمليــات الخطــوة
التاليــة بعــد النجــاح فــي اســتكمال التماريــن المتمركــزة حــول
القــرارات .وستســتخدم هــذه التماريــن بغيــة إقــرار صالحيــة
الخطــط والسياســات واالتفاقــات واإلجــراءات المتبلــورة
عــن التماريــن القائمــة علــى المناقشــات .وتشــمل التماريــن
المتمركــزة حــول العمليــات التدريبــات والتماريــن الوظيفيــة
والتماريــن الشــاملة .وبإمــكان هذه التماريــن أن توضح األدوار
والمســؤوليات وتبيــن النقــص فــي المــوارد الضروريــة لتنفيــذ
الخطــط واإلجــراءات وتحســين األداء الفــردي وأداء الفريــق.
وتتميــز التماريــن المتمركــزة حــول العمليــات بالتفاعــل مــع
األحــداث المحــاكاة والتصــدي لألوضــاع الطارئــة وتعبئــة
األجهــزة و/أو المــوارد و/أو المعــدات والتــزام الموظفيــن
خــال فتــرة زمنيــة طويلــة عــادة.
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 6-2-4التمارين المتمركزة حول العمليات
التدريبات

تشــكل التدريبــات نشــاطا منســقا خاضعــا
لإلشــراف يســتخدم الختبــار عمليــة أو وظيفــة
وحيــدة ومحــددة .وتســتخدم التدريبــات عمومــا
الختبار السياســات أو اإلجراءات أو الممارســات
الجديــدة وصيانــة المهــارات الحاليــة .وتشــمل
الســمات النمطيــة للتدريبــات:
›دقة التركيز قياسا بالمعايير المحددة؛
›التعقيب اآلني؛
›البيئة الواقعية؛
›األداء بصورة منعزلة.

التمارين
الوظيفية

تصمم التمارين الوظيفية الختبار وتقييم القدرات
الفردية والوظائف المتعددة واألنشطة في إطار
وظيفة أو مجموعات وظائف متوقفة على
بعضها بعضا .وتنظم األحداث على شكل مخطط
افتراضي تمريني حيث تحين األحداث التي تدفع
بالنشاط على الصعيد اإلداري .ويحاكي التمرين
الوظيفي حقيقة العمليات في مجال وظيفي من
خالل عرض مشاكل معقدة وواقعية تتطلب
أنشطة فعالة للتصدي لها من جانب موظفين
مدربين في ظل بيئة عصيبة للغاية .وتركز
التمارين الوظيفية الخاصة بالتعافي عموما على
إجراء تمرينات في مجال الخطط والسياسات
واإلجراءات والموظفين تحت إدارة المسؤول
عن مواجهة الحدث وفريق إدارة الطوارئ .وتتم
محاكاة حركة الموظفين والمعدات.

التمارين
الشاملة

تعد التمارين الشاملة التمارين األكثر تعقيداً.
وتشمل هذه التمارين بصورة نمطية عدة وكاالت
وعدة نظم قانونية وعدة منظمات حيث تختبر
مختلف مظاهر إدارة األخطار .وتركز التمارين
على تنفيذ وتحليل الخطط والسياسات واإلجراءات
واالتفاقات التعاونية التي أعدت في إطار التمارين
التي قامت على النقاشات والتي شحذت في إطار
تمارين سابقة وأضيق نطاقا ً تستند إلى العمليات.
وفي التمارين على النطاق الواسع يمثل واقع
العمليات في المجاالت الوظيفية المتعددة مشاكل
معقدة وواقعية تتطلب التفكير النقدي وحل المشاكل
على وجه السرعة وتقديم اإلجابات الفعالة من
جانب الموظفين المدربين .يخطط لألحداث في
التمارين على النطاق الواسع من خالل مخطط
افتراضي لتمرين تم خطه كما ينطوي على
المرونة فيه لتمكين التحيينات من الدفع بالنشاط.
وتجرى التمرينات في الوقت الفعلي وفي ظل بيئة
متوترة تعكس األحداث الواقعة عن كثب.

ويتضمن التذييل حاء نموذجا ً لخطة تمرين يمكن
استخدامه لتصميم وتيسير وتقييم عدة أنواع من التمارين
(التدريبات والتمارين الوظيفية والتمارين الشاملة).

 3-4التصدي
تبـدأ مرحلـة التصـدي للكـوارث مباشـرة بعـد هـدوء الظـروف التـي
تهـدد األرواح والناجمـة عـن الكوارث الطبيعيـة .وتمتد هذه المرحلة
لفتـرة زمنيـة قصيـرة نسـبيا ً (أول  48سـاعة بعـد وقـوع الكارثـة)
وتشـمل األنشـطة التـي تركز على البحـث واإلنقاذ واإلجلاء وتعداد
الموظفيـن وتقييـم األضـرار واسـتعادة النقـل واالتصـاالت بصـورة
مؤقتـة .وتشـمل هـذه المرحلـة المسـاعدة اإلنسـانية إلنقـاذ األرواح
وتوفيـر اإلمـدادات األساسـية بعـد وقـوع الكـوارث مباشـرة .وتركز
هـذه المرحلـة كذلـك علـى الوقاية من الكـوارث الثانويـة .ففي بعض
الحـاالت يمكـن أن تتسـبب الكـوارث الطبيعيـة الكبيـرة فـي وقـوع
كـوارث ثانويـة مـن قبيـل انـدالع الحرائـق إثـر وقـوع زلـزال أو
تلـوث ميـاه الفيضانـات بميـاه الصرف الصحـي أو المـواد الكيميائية
السـامة .ويكـون تفـادي وقـوع كـوارث ثانوية أساسـيا ً لتفـادي وقوع
المزيـد مـن األضرار.
وخـــالل أول  48ساعـــة بعـــد وقـــوع كارثــــة ،ينبغي أن يحـــدد
المسـتثمرون البريديـون األولويـة مـن بيـن التدابيـر التاليـة (الركائز
البريديـة الثالث):

-

األشخاص
›تنشيط فريق إدارة الطوارئ (في كل من المكتب المركزي
والمكاتب الميدانية).
›توفير السالمة للموظفين وللزبائن في المقام األول (تسهيل
اإلجالء واإلسعافات األولية إن دعت الحاجة).

-

›الوقاية من األضرار الثانوية أو الجانبية.
الممتلكات
›تأميـن األصـول البريديـة (البريـد والمركبـات والطوابـع
البريديـة واألمـوال).
›إجراء تقييم أولي لألضرار.

-

المنتج
›التخطيط لحجز البريد الموجه إلى المرافق المتضررة
وتفعيل خطة استمرار األعمال.
›إبالغ الموظفين والزبائن بالمرافق المغلفة.

وقـد يسـتغرق األمـر فتـرة زمنيـة إثـر وقـوع كارثـة كـي تتمكـن
الخدمـات البريديـة مـن العـودة إلـى وضعهـا الطبيعـي .وقـد يعـزى
ذلـك إلـى عـدم تيسـر الوصـول إليهـا أو الحاجـة إلـى الوقـت لتنظيـم
أفرقـة التصـدي للكارثـة أو طـول الوقـت المسـتغرق للحصـول على
المعـدات .ويُطلـق علـى هـذه الفتـرة التي تبدأ بعد اسـتكمال األنشـطة
األوليـة للتصـدي للكارثـة بفتـرة التعافـي ،وهـي ،وفقـا للمصطلحات
البريديـة ،الفتـرة األولـى التـي قد ال تقـدم فيها مبدئيا سـوى الخدمات
البريديـة األساسـية .ويمكـن أن يتـاح صنـدوق الطـوارئ والتضامـن
لالتحـاد البريـدي العالمـي خلال مرحلـة الطـوارئ هـذه للمسـاعدة
علـى اسـتعادة الخدمـات األساسـية.
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 4-4التعافي

 5-4التخفيف من اآلثار

تسـتهدف أنشـطة التعافـي اسـتعادة الظـروف الطبيعية نسـبيا في
المرافـق البريديـة المتضـررة والمجتمعـات المحليـة .وتنطـوي
األنشـطة علـى إصلاح المبانـي والبنيـة التحتيـة بصـورة مؤقتة
بغيـة اسـتئناف العمليـات فضال عـن التوعية االجتماعيـة وتقديم
الدعـم فيمـا يتصـل بالخدمات الماديـة إلى السـكان المتضررين.

يُقصـد بالتخفيـف مـن اآلثـار التدابيـر المعتمـدة بغيـة القضـاء
علـى األحـداث الخطيـرة أو التخفيـف مـن حدتهـا .وتنقسـم تلك
التدابيـر إلـى ثالثـة أنـواع أال وهـي الماديـة واالجتماعيـة-
االقتصاديـة والبيئيـة .وتشـمل التدابير الماديـة تدابير مثل البناء
بغيـة الحـد مـن آثار حدث خطير (مثل تشـييد المبانـي المقاومة
للفيضانات/للريـح أو المقاومـة للـزالزل) .وتقتضـي التدابيـر
االجتماعية-االقتصاديـة تعـاون كل القطاعـات االقتصاديـة بما
فـي ذلـك القطـاع البريـدي بصفتـه محـركا أساسـيا القتصـاد
البلـدان .لـذا فمـن الضروري لـكل قطاع أن يتبـادل المعلومات
بشـأن كل نشـاط .وسيسـاعد ذلـك أيضـا علـى توضيـح الـدور
الـذي يضطلـع بـه كل صاحـب مصلحـة عنـد وقـوع كارثة ما.
وينبغـي أن يشـمل ذلـك علـى سـبيل المثـال تنظيـم اجتماعـات
منتظمـة بيـن القطـاع الحكومـي والقطـاع االقتصـادي لإلقـرار
بـدور كل منهمـا فـي إدارة مخاطـر الكـوارث وتنظيـم حملات
عموميـة لتشـجيع المواطنيـن علـى التعـاون عنـد وقـوع
الكـوارث الطبيعيـة البارزة .ويشـمل التخفيف مـن اآلثار كذلك
تنفيـذ سياسـات تحتـوي علـى ضوابـط للنمو أو تقضـي بإجراء
تقييمـات للبيئيـة لتقليـص أو محـو أثر األنشـطة اإلنسـانية على
البيئـة ،ومـن أمثلـة تلـك السياسـات:

وتوضـع خطـط اسـتئناف األعمـال وفقـا لمـدى تعقـد المرفـق
المتضـرر فضلا عـن حجـم الخسـائر .وفـي حالة وجـود مكتب
توزيـع وحيـد تكـون الخطـة بسـيطة نسـبيا ،ومـع ذلـك فهـي
تقتضـي التخطيـط المسـبق .وفـي حالة وقوع حـدث إقليمي بارز
يؤثـر علـى عـدة مرافـق بريدية ،فإن مسـتوى التصـدي لها يمثل
بـدون شـك تحديـا أكبـر بيـد أنـه يعتمـد منطقـا مشـابها.
وتنطبـق بعـض المبـادئ األساسـية الخاصـة بأنشـطة التصـدي
للكـوارث بمعـزل عـن مـدى انقطـاع الخدمات أو حجم مؤسسـة
البريـد .وال بـد مـن ضمـان سلامة الموظفيـن والزبائـن ،كمـا
يتعيـن الشـروع فـي االضطلاع بالوظائـف الحاسـمة أوال.
وفـي حيـن أنـه ليـس مـن الواجـب أن تعمـل كل هـذه الوظائـف
بنسـبة  ،٪100فيلـزم تحديـد حـد أدنى للأداء .ويجـب أن يكون
كبـار المسـؤولين والموظفـون علـى درايـة بالخطـة ،ويعـ ُّد
التواصـل المتواتـر والواضـح مع أصحـاب المصلحـة الداخليين
والخارجييـن حاسـما السـتئناف األنشـطة بنجـاح.
ومـن العناصـر األساسـية إلعـداد اسـتراتيجية التعافـي القـدرة
علـى إجـراء تقييـم لألضـرار التـي تلحـق بالمرافـق البريديـة
فضلا عـن إجـراء تقييـم دقيـق لوضـع البنيـة التحتيـة األساسـية
(المرافـق مـن قبيـل الكهربـاء والميـاه والطرق والمطـارات وما
إلـى ذلك).
ويطلب إلى المستثمرين البريديين خالل فترة التعافي بعد وقوع
كارثـة ضمـان اسـتئناف العمليـات البريديـة على وجه السـرعة،
كمـا يطلـب إليهـم في العديد من الحاالت ،تبعـا لخطورة الحدث،
اإلشـراف علـى أي تغييـر محتمـل لمـكان المرافـق البريديـة أو
إعـادة بنائهـا أو االسـتعاضة عنهـا .وقـد ينطـوي بعـض من هذه
الخيـارات علـى إعـداد عمليـات مؤقتـة مثـل نصـب الخيـام أو
إقامـة الوحـدات الجوالـة ريثما يعاد تأهيل المرفـق أو قد ينطوي
علـى إلحـاق الموظفيـن بمرفـق آخـر لمعالجـة كميـة البريد الذي
حولـت إليـه .وغالبـا مـا تشـكل إعـادة بنـاء المرافـق المتضـررة
واالسـتعاضة عنهـا خيـارا طويـل المـدى ينبغـي أن يعتمد عملية
"إعـادة البنـاء علـى نحـو أفضـل" .وينطـوي ذلـك علـى مراعـاة
تقييـم المخاطـر فـي المنطقـة والبيانـات السـابقة وفهـم أن إعـادة
بنـاء هيـكل مـا كمـا كان قبـل وقوع الحـدث تماما غالبـا يعني أن
مـن المحتمـل أن يعانـي هـذا الهيـكل مـن أوجه الضعف نفسـها.
وتتيـح إعـادة البنـاء إثـر وقـوع كارثة فرصـة لتحسـين التصميم
واعتمـاد معاييـر البنـاء المحيَّنـة بالمقارنـة بالهيـكل األصلـي
ممـا يحسـن مـن قـدرة المرفـق البريـدي علـى المقاومـة عموما.
وغالبـا مـا يـدرج فـي عمليـة إعـادة البنـاء علـى نحـو أفضـل
اسـتعراض التقاريـر المعـدة إثـر وقـوع األحـداث والـدروس
المسـتخلصة الواجـب إعدادهـا بعـد وقـوع كارثـة .وتقـدم هـذه
المسـتندات دليلاً جيـدا ً علـى مواطـن القـوة ومكامـن الضعـف
الواجـب مراعاتهـا .وبذلـك يغـدو التخفيـف مـن آثـار الكـوارث
جـزءا ال يتجـزأ مـن التعافـي بعد الكارثة .وخالل هـذه المرحلة،
يمكـن أن يتـاح صنـدوق الطـوارئ والتضامن الخـاص باالتحاد
البريـدي العالمـي للمسـاعدة علـى إصالح األضـرار التي لحقت
بالبنيـة التحتيـة البريدية.

-

الحـد ماديـا مـن المخاطـر واألخطـار إلـى أقصـى درجة
ممكنـة ؛
وضع نظم لإلنذار المبكر؛
تعزيز قدرة سلسلة اإلمدادات على المقاومة.
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 6-4نظرة سريعة على مراحل إدارة مخاطر الكوارث الخمس
يصف الجدول التالي وصفا مقتضبا كل مرحلة من مراحل إدارة مخاطر الكوارث الخمس.

المرحلة
1

الوقاية

2

التأهب
التأهب
لمواجهة حالة
طارئة

األهداف

األنشطة

تنطـــوي هـــذه المـــــرحلة علـــى
االســـــــتراتيجيات واالســـتثمارات
واألنشـــطة التـــي تقي مـــن حدوث
مخاطر الكـــوارث وتفاقم المخاطر
المعــروفـــــة .وينبــــغي أن تكـــون
الوقايـــة مـــن المخاطر جـــزءا من
اســتراتيجيات وعـمليات االســتثمار
ا لتنظيمي .
وتُنفَّـــذ أنشـــطة الوقايـــة فـــي ظـــل
غي ــاب وق ــوع الك ــوارث أو ح ــاالت
الطـــوارئ.

تنطــوي تدابيــر الوقايــة مــن المخاطــر علــى تحديــد مخاطــر
الكــوارث وتحليلهــا بصــورة دوريــة واســتخدام هــذه المعلومــات
لتوجيــه سياســات المنظمــة فــي مجــال االســتثمار وسلســلة اإلمدادات
والعمليــات .وتقــي هــذه التدابيــر المنظمــة مــن التســبب فــي مخاطــر
كــوارث جديــدة علــى نحــو مقصــود أو غيــر مقصــود أو التعــرض
للمخاطــر مثــل االســتثمار فــي تقييــم مخاطــر الكــوارث واســتخدام
النتائــج مــن أجــل توجيــه صنــع القــرارات بشــأن تشــييد البنيــة
التحتيــة وتصميــم سلســلة اإلمــدادات وموقــع األصــول والمرافــق بــل
حتــى توظيــف المــوارد البشــرية وتدريبهــا .وتحســن هــذه التدابيــر
فــي مجملهــا مــن وعــي المنظمــة بمخاطــر الكــوارث وتحــول دون
احتمــال تعــرض المبنــى لهــذه المخاطــر وتمنــع تعــرض رأس مالهــا
وأصولهــا وعملياتهــا لآلثــار الســلبية المحتمــل أن تنجــم عــن الكارثــة
فــي المقــام األول.

تنطــوي هــذه المرحلــة علــى إعــداد
الخطــط وتحضيــر مــا ينبغــي إنجــازه
أو تحديــد الوجهــة الواجــب ســلوكها
أو األشــخاص الواجــب االتصــال
بهــم لطلــب المســاعدة قبــل وقــوع
حدث مـــا والتـــدابير الـــتي تحســـن
مــن الفــرص المتاحــة للتوصــل إلــى
معالجــة حالــة طارئة وإنقــاذ األرواح
والمســاعدة علــى التصــدي لهــذه
الحالــة وتحســين عمليــات اإلغاثــة.

تنطــوي تدابيــر التأهــب النمطيــة علــى التخطيــط للكــوارث (خطــة
إدارة مخاطــر الكــوارث وخطــة اســتمرار األعمــال وخطــط
الطــوارئ) وإعــداد اتفاقــات تبــادل العــون ومذكــرات التفاهــم
وتدريــب الموظفيــن وإعــداد الميزانيــات لشــراء المركبــات
والمعــدات وصيانــة اإلمــدادات لحــاالت الطــوارئ وبنــاء مركــز
لعمليــات الطــوارئ وتطويــر نظــم االتصــاالت وإجــراء تدريبــات
علــى اإلجــاء وتماريــن لحــاالت الكــوارث بغيــة تدريــب الموظفيــن
واختبــار القــدرات.

وتنظــم أنشــطة التأهــب قبــل أن يقــع
الوضــع الطــارئ.
3

التصدي
تنطـوي هـذه المرحلـة علـى اعتمـاد
تدابيـر إلنقـاذ االرواح وتفـادي تكبـد
للكوارث
المزيـد مـن الخسـائر التـي تلحـق
التصدي
المأمون لكارثة بالممتلـكات فـي حـاالت الطـوارئ.
وتشـمل أنشـطة التصـدي للكـوارث
ما
وضـــع خطـــــط التأهـــب موضـع
التنفيـذ .ويتوقـف كل مـن سلامتكم
ورفاهكـم فـي حاالت الطـوارئ على
درجـة اسـتعدادكم وطريقـة تصديكـم
لألزمـات .ويكـون بإمكانكـم حمايـة
أنفسـكم وزمالئكـم عندمـا تتمكنـون
مـن التصـرف بمسـؤولية وبصـورة
آ منة .
وتنظــم أنشــطة التصــدي للكــوارث
خــال وقــوع الوضــع الطــارئ.

مــن أمثلــة التصــدي للكــوارث بصــورة آمنــة االحتمــاء بســاتر
والتشــبث بــه عنــد وقــوع زلــزال ،واالنتقــال إلــى القبــو فــي حــال
وقــوع زوابــع وإجــراء تعــداد يشــمل كل الموظفيــن وإغــاق
صمامــات الغــاز وفصــل المعــدات مــن مصــادر الطاقــة (إن أمكــن)
قبــل اإلجــاء وإجــراء تقييــم آمــن لوضــع المرفــق بعــد وقــوع كارثة.
وقــد تنطــوي أنشــطة التصــدي للكــوارث كذلــك علــى تدابيــر إنقــاذ
األرواح مــن قبيــل مكافحــة الحرائــق واإلنقــاذ وتقديــم العنايــة الطبيــة
فــي حــاالت الطــوارئ وعمليــات البحــث واإلنقــاذ فــي المناطــق
الحضريــة .ويقــوم بهــذه األعمــال المســعفون خــال الكــوارث.
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المرحلة

األهداف

األنشطة

4

التعافي
التعافي من
حالة طارئة

تنطــوي هــذه المرحلــة علــى التدابيــر
المتخــذة للعــودة إلــى الوضــع
الطبيعــي بــل حتــى إلــى وضــع أكثــر
أمانــا إثــر وقــوع حالــة طارئــة.
وإثــر وقــوع حالــة طارئــة وبمجــرد
تالشــي الخطــر يتوقــف كل مــن
ســامتكم ورفاهكــم الدائميــن علــى
قدرتكــم علــى التعافــي مــن الحــدث
ومباشــرة األعمــال العاديــة.

تركــز أنشــطة التعافــي علــى إزالــة الــركام إثــر وقــوع كارثــة
وإعــادة التأهيــل والبنــاء واســتئناف األنشــطة .ويكــون الحصــول
علــى المســاعدات الماليــة هامــا بغيــة تســديد تكاليــف التصليحــات.
وينبغــي خــال فتــرة التعافــي كذلــك مراعــاة جهــود التخفيــف مــن
حــدة آثــار الكــوارث المســتقبلية ووضعهــا موضــع التنفيــذ.

5

التخفيف من
آثار الكوارث
الوقاية من
آثار الحاالت
الطارئة
مستقبال أو
تخفيفها إلى
الحد األدنى

وتنظــم أنشــطة التعافــي بعــد وقــوع
الحالــة الطارئــة.
تنطــوي هــذه المرحلــة علــى أي
أنشــطة تحــول دون وقــوع حــاالت
الطــوارئ أو تحــد مــن إمكانيــة
حــدوث األخطــار التــي ال مفــر
منهــا أو تحــد مــن آثارهــا الهدامــة.
وينبغــي التخطيــط ألنشــطة التخفيــف
مــن اآلثــار قبــل وقــوع الحالــة
الطارئــة بفتــرة طويلــة.
وتنظــم أنشــطة التخفيــف مــن اآلثــار
قبــل حــاالت الطــوارئ وبعدهــا

تنطــوي تدابيــر التخفيــف مــن آثــار الكــوارث علــى التقيــد بمعاييــر
الســامة ورفــع المبانــي المعرضــة للفيضانات/تغييــر موقعهــا ونقــل
المعــدات مــن قبيــل مولــدات الطاقــة واأللــواح الكهربائية إلــى طوابق
أعلــى ونقــل المركبــات إلــى أراض مرتفعــة .وتخفــف هــذه التدابيــر
مــن خطــر الفيضانــات وآثارهــا الهدامــة .ومــن األمثلــة األخــرى
علــى هــذه التدابيــر تركيــب حواجــز لصــد قــوى الكــوارث (مثــل
الســدود للوقايــة مــن الفيضانــات أو مصراعــي النوافــذ للوقايــة مــن
ريــاح األعاصيــر العاتيــة) ،وتدابيــر الوقايــة الفعالــة مثــل تســريب
الميــاه مــن الســدود أو إزالــة الثلــوج المتراكمــة لتفــادي االنهيــارات
الثلجيــة) واعتمــاد معاييــر بنــاء أكثــر صرامــة لتحســين مقاومــة
الهيــاكل للكــوارث (إعــادة البنــاء علــى نحــو أفضــل) والتأميــن
ضــد الكــوارث للحــد مــن اآلثــار الماليــة الناجمــة عنهــا (الحرائــق
والفيضانــات والــزالزل ومــا إلــى ذلــك) .ويمكــن أن تكــون إجراءات
التخفيــف مــن آثــار الكــوارث عامــة أو مقتصــرة علــى خطــر بعينــه
وهــي تســتند عمومــا إلــى أوجــه الضعــف المحليــة.
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 7-4القوائم المرجعية للتدابير الواجب اتخاذها في حاالت الطوارئ
ينطــوي التذييــل بــاء علــى سلســلة مــن القوائــم المرجعيــة باألخطــار المتصلــة بالعوامــل الطبيعيــة المعــدة مــن أجــل المكتــب المركــزي
للمســتثمر البريــدي والمكاتــب الميدانيــة (مرافــق المعالجــة ومكاتــب البريــد ومرافــق صيانــة المركبــات ومــا إلــى ذلــك) .وتركــز
هــذه القوائــم علــى األنشــطة قبــل وقــوع الكــوارث وبعدهــا (دورة حيــاة إدارة مخاطــر الكــوارث) وتشــمل قوائــم بالتدابيــر الحاســمة
المتصلــة باألخطــار كافـةً والقوائــم الخاصــة بأخطــار محـدَّدة والتــي تتألــف مــن التدابيــر األوليــة الحاســمة (قبــل الكــوارث وخاللهــا)
وإجــراءات التصــدي للكــوارث (أول  48ســاعة بعــد وقــوع الكارثــة) وتدابيــر التعافــي (بعــد انقضــاء أكثــر مــن  48ســاعة مــن
وقــوع الكارثــة) .ويشــجع المســتثمرون البريديــون علــى تكييــف هــذه القوائــم واعتمادهــا باالســتناد إلــى نتائــج تقييــم أوجــه الضعــف
والمخاطــر المحدقــة بهــم فيمــا يتصــل باألخطــار الطبيعيــة والبيئــة التشــغيلية الخاصــة بــكل منهــم.

مثال عن القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في حالة
الزوابع  -المكتب المركزي
الوضع

التدابير األولية
الحاسمة
قبل الحدث وخالله

المهام
إذا كان من المحتمل أن يكون المكتب المركزي محل إنذار إلمكانية تعرضه لزوابع أو محل تحذير من خطر تعرضه
لزوابع ،ينبغي توجيه إنذار لكل الموظفين في المكتب المركزي للتوجه إلى المواقع المحددة لالحتماء داخل المبنى
نفسه .االستعداد لالحتماء مباشرة إذا دوت صفارات اإلنذار بخطر ذي صلة باألحوال الجوية.
رصد التقارير اإلعالمية واإلنذارات باألخطار ذات الصلة باألحوال الجوية.
إخطار الموظفين بطرق اإلجالء والطرق المغلقة وأي نشرات إخبارية صادرة عن الدولة والحكومة المحلية.

إجراءات التصدي

وفي حال أن ألحقت الزوابع أو الرياح العاتية الضرر بمبنى المكتب المركزي ،ينبغي تنشيط فريق إدارة حاالت
الطوارئ ومركز عمليات الطوارئ عند االقتضاء لدعم جهود التقييم واالتصال.

أول  48ساعة

إعداد تقارير عن الوضع بشكل منتظم وإتاحة المستجدات على صعيد األشخاص والممتلكات والمنتجات.

تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

التنسيق مع السلطات المحلية وشرطة البريد وفريق صيانة المرافق لتحديد ما إذا كان مبنى المكتب المركزي آمنا ً
الستئنافه العمل أم أن من الضروري إزالة التلوث/التنظيف قبل الدخول إليه مرة أخرى.
االتصال بفريق صيانة المرافق للحصول على الدعم في مجال تقييم حالة مبنى المكتب المركزي واإلصالحات
الواجب تنفيذها .ينبغي تركيز عمليات التعافي أوالً على التخلص من الحطام واستعادة المرافق ومن ثم إعادة التأهيل
وإعادة البناء.
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تقييـــم األضـــرار واالحتياجـــات إثـــر وقـــوع
الكـــوارث وبرامـــج الدعـــم التـــي يوفرهـــا
االتحـــاد البريـــدي العالمـــي
تكـون بيئـة مـا بعـد وقـوع الكـوارث معقـدة وشـديدة التطلـب،
بحيـث تقـوم المهمـة األكثـر إلحاحـا علـى تقييـم االحتياجـات
اإلنسـانية علـى وجـه السـرعة وتقديـم المسـاعدات إلنقـاذ
أرواح المتضرريـن .ويتعـرض القطـاع البريـدي بانتظـام إلـى
الكـوارث الطبيعيـة بصـورة مباشـرة وغيـر مباشـرة علـى حـد
سـواء مـن جـراء اآلثـار التـي تلحـق بالبنيـة التحتيـة الحاسـمة
األهميـة لعملياتـه .وكمـا سـبق ونوقـش فـي هذا الدليـل ،تتطلب
أنشـطة التصـدي للكـوارث والتعافـي منها التي تنفـذ بعد وقوع
الكـوارث إجـراء تقييـم لألضـرار واالحتياجـات الناجمـة عـن
الكـوارث وإعـداد خطـة تعـافٍ مسـتفيضة تعيـد عمليـة النمـو
المسـتدام وتراعـي صراحةً خطر مواجهـة الكوارث .وباعتماد
بروتوكـول تقييـم األضـرار واالحتياجـات إثر وقـوع الكوارث
فـي سـياق البرنامـج العـام إلدارة مخاطـر الكـوارث ،يضمـن
المسـتثمرون المعيَّنـون مراعـاة احتياجـات القطـاع البريـدي
المالية.
وضـع االتحـاد البريـدي العالمـي برامج متنوعة مـن أجل تقديم
المسـاعدة فـي حـاالت الطـوارئ للمسـتثمرين البريدييـن عقـب
حـدوث كـوارث .وخلال السـنوات القليلـة الماضيـة ،حصلـت
مؤسسـات بريديـة فـي بلـدان عديـدة تضـررت مـن جـراء
كـوارث طبيعيـة علـى أمـوال ومسـاعدة طارئة من أجـل إعادة
الخدمـات البريديـة بسـرعة مـن خلال مـا يلـي:
 صنـدوق الطـوارئ والتضامـن الـذي يوفـر المسـاعدةالطارئـة السـتعادة النشـاط البريـدي فـي المناطـق
ا لمنكو بـة ؛
 صنـدوق مجابهـة الكـوارث ،فـي إطـار منهجيـة فرقـةالعمـل المعنيـة بالمسـاعدة فـي حـاالت الطـوارئ وإدارة
مخاطـر الكـوارث ،الذي تموله حكومة اليابان بمسـاهمة
طوعيـة؛
 -اعتمادات مالية من صندوق نوعية الخدمة.

 1-5الهدف من تقييم األضرار واالحتياجات
إثر وقوع الكوارث على الصعيد الوطني
وافـق فـي عام  2008كل من االتحاد األوروبي والبنك الدولي
اإلنمائيـة علـى تعبئـة الـوكاالت

ومجموعـة األمـم المتحـدة
األعضـاء والمـوارد لتنسـيق طرائـق التقييـم بعـد وقـوع
الكـوارث مـن أجـل تحسـين الدعـم المقـدم للحكومات والسـكان
المتضرريـن باعتمـاد نهـج منسـق .وبموجـب هـذا االتفـاق،
يتعهـد الشـركاء فـي مجـال  تقييـم األضـرار واالحتياجـات
إثـر وقـوع الكـوارث بدعـم الحكومـات لتتولـى عمليـة التقييـم
واإلشـراف عليهـا.
ويشـكل تقييـم األضـرار واالحتياجـات إثـر وقـوع الكـوارث
آليـة إلجـراء التقييـم المشـترك والتخطيـط للتعافـي إثـر وقـوع
كارثـة مـا .وتسـعى األطـراف فـي هـذه اآلليـة مـن خاللهـا إلى
تقييـم أثـر الكارثـة وتحديـد اسـتراتيجي ٍة للتعافـي منهـا ،بمـا في
ذلـك وضـع تقديـر للمـوارد الماليـة الضروريـة .وتجمـع هـذه
اآلليـة المعلومـات بشـأن الجوانـب االجتماعيـة واالقتصاديـة
لألضـرار ولآلثـار (الخسـائر االقتصاديـة والتغييـرات التـي
تطـرأ علـى خدمـة التوزيـع مـن جـراء الكـوارث واإلدارة
الرشـيدة والمخاطـر) ،واألضـرار واالحتياجـات ،كمـا تسـلط
الضـوء علـى أولويـات التعافـي مـن منظـور تعافـي األفـراد.
وكل هـذه األمـور تسـفر عـن تقرير موحد يسـاعد علـى اعتماد
اسـتراتيجية تعـافٍ قـادرة علـى المقاومـة.
ويتمثـل الهـدف الرئيسـي لتقييـم األضـرار واالحتياجـات إثـر
وقـوع الكوارث في مسـاعدة الحكومـات على تقييم كامل نطاق
آثـار الكارثـة علـى البلـد ،واسـتنادا ً إلـى هـذه النتائج فـي إعداد
اسـتراتيجية تعـاف مسـتدامة وقابلـة للتطبيـق لتعبئـة المـوارد
الماليـة والتقنيـة ،وإن دعـت الحاجـة ،طلب المزيـد من التعاون
والمسـاعدة مـن األطـراف الخارجيـة لوضـع االسـتراتيجية
موضـع التنفيـذ بالنظـر إلى القدرات المالية والفنية والمؤسسـية
المتضـررة .وتشـمل أهـداف التقييـم بصـورة أخـص مـا يلي:
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دعـم عمليـات التقييـم التـي تقـوم بهـا البلـدان والشـروع
فـي عمليـة التخطيـط المنسـق للتعافـي مـن خلال منصة
تنسـيق مشـتركة فيمـا بيـن المؤسسـات تشـمل الجهـود
المبذولـة فـي منظومة األمم المتحـدة واالتحاد األوروبي
والبنـك الدولـي وسـائر المانحيـن الدولييـن المشـاركين
والمؤسسـات الماليـة والمنظمـات غيـر الحكوميـة؛
تقييـم أثـر الكارثـة علـى اإلدارة الرشـيدة والعمليـات
االجتماعيـة والحصـول علـى السـلع والخدمـات عبر كل
القطاعـات بمـا فـي ذلـك تيسـر هـذه السـلع والخدمـات
ونوعيتهـا؛
تقييـم األضـرار والخسـائر التـي لحقـت بالبنيـة التحتيـة
الماديـة والقطاعـات المنتجـة واالقتصـاد ،بمـا فـي ذلـك
تقييـم اآلثـار علـى االقتصـاد الكلـي؛
تحديـد كل االحتياجـات الالزمـة للتعافـي وإعـادة البنـاء
ومواجهـة المخاطـر وأوجـه الضعـف الكامنـة بغية الحد
مـن المخاطـر وإعـادة البنـاء علـى نحـو أفضـل؛
المسـاهمة فـي اسـتراتيجية التعافـي وتحديـد االحتياجات
ذات األولويـة وعمليـات التعافـي والنتائـج المتوقعـة
وتكلفـة التعافـي وإعـادة البنـاء؛
توفيـر أسـاس لتعبئـة المـوارد مـن أجـل التعافـي وإعـادة
البنـاء مـن خلال المصـادر المحليـة والوطنيـة والدوليـة.

باإلضافـــة إلـى تقييـم األضـــرار واالحتياجـات إثـــر وقـــوع
الكـوارث ،قـدم كل مـن االتحـاد األوروبـي ومجموعـة األمـم
المتحـدة اإلنمائيـة والبنـك الدولـي الدعـم إلعـداد إطـار التعافي
مـن الكـوارث الذي يسـتند إلـى المعلومات المسـتقاة عبـر تقييم
االحتياجـات بعـد الكـوارث .ويحدد إطار التعافـي من الكوارث
الرؤيـة فيمـا يخـص التعافـي كمـا يحـ ّدِد األهـداف وعمليـات
التدخـل لـكل قطـاع ولـكل منطقـة متضـررة من الكارثـة .وهو
يشـكل وسـيلة لتحديـد أولويـات التعافـي وتسلسـلها التعاقبـي
والتخطيـط لهـا وتنفيذهـا ويسـتهدف ضـم أصحـاب المصلحـة
علـى الصعيديـن الوطنـي والدولـي فـي إطـار جهـد موحـد
للتعافـي يتـم بقيـادة الحكومـة.

 1-1-5تقييــم األضــرار واالحتياجــات إثــر وقــوع
الكــوارث وقطــاع البريــد
عـادة مـا تكـون العمليـات البريديـة مدرجـة في قطاعـات البنى
التحتيـة  -اتصـاالت فـي مجـال تقييـم األضـرار واالحتياجـات
إثـر وقـوع الكـوارث .ومـن وجهـة النظـر البريديـة يتطلـب
التقييـم معلومـات خاصـة متصلـة مباشـرة باألثـر (األضـرار
والخسـائر) الـذي يتعـرض إليـه القطـاع البريـدي مـن قبيـل
األضـرار التـي تلحـق بالبنيـة التحتية (مرافق المطـار ومراكز
التوزيـع والمركبـات البريديـة) وبالمنتجـات .وتـدرج هـذه
المعلومـات فـي تقييـم األضـرار اإلجماليـة الـذي يتـم علـى
الصعيـد القطـري إال أنـه ينبغـي أيضـا تجميعهـا ورفعهـا إلـى
االتحـاد البريـدي العالمـي .ويكتسـي هذا الجانـب أهمية خاصة
للمسـتثمرين البريدييـن الذيـن يسـعون إلـى الحصـول علـى
أمـوال تسـاعدهم على اإلغاثـة في حاالت الطوارئ .وسـيكون
االتحـاد البريـدي العالمـي همـزة الوصل ويسـاعد علـى تجميع
المـوارد والمسـاهمات مـن البلـدان المانحـة للمسـاعدة علـى
التصليـح وإعـادة البنـاء إثـر وقـوع كارثـة مـا.

بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث | 37

معلومـات تقييـم األضـرار واالحتياجـات
إثـر وقـوع الكـوارث التـي يحتـاج االتحاد
البريـدي العالمـي إليهـا
 -1إعـداد بيانات/معلومـات أساسـية لمـا قبـل
وقـوع الكـوارث عـن مكتـب البريـد ،بمـا
فـي ذلـك عـدد وحجـم المرافـق المشـغولة
واألصـول والمعـدات.
 -2تحديــد مــدى اآلثــار علــى الموظفيــن
والعمليــات البريديــة والبنيــة التحتيــة
(الركائــز البريديــة الثــاث) بمــا فــي ذلــك
تقديــر األضــرار الناجمــة عــن الكارثــة
والخســائر المتصلــة بانقطــاع األعمــال.
 -3إعداد استراتيجية تعاف من أجل األصول
المادية والبنية التحتية واستئناف الخدمة.

 2-5برامــج الدعــم الــذي يوفــره االتحــاد
البريــدي العالمــي
 1-2-5صندوق الطوارئ والتضامن
نشـر االتحـاد البريـدي العالمـي قواعـد مـن أجـل إدارة صندوق
الطـوارئ والتضامـن بغيـة مـد األعضـاء فـي االتحـاد بطرائق
ووسـائل إضافيـة للتصـدي مباشـرة للكـوارث الطبيعيـة و/أو
األوضـاع الخاصـة .ومـن المناسـب تنـاول الكـوارث الطبيعيـة
الواسـعة النطاق (الفيضانات والزالزل واألعاصير والحرائق)
فـي إطـار قواعـد صنـدوق الطـوارئ والتضامـن .ويتوقف حق
الحصـول علـى المسـاعدة فـي حـاالت الطـوارئ كذلـك علـى
مـدى األضـرار وينطبـق هـذا الحـق بصـورة خاصـة عنـد هدم
الشـبكة التحتيـة البريديـة هدمـا كاملا أو التعـرض لخسـائر
فادحـة و/أو تعـرض تشـغيل الخدمات البريدية األساسـية لخطر
كبير .ويسـتخدم صندوق الطوارئ والتضامن أساسـا ً لألنشـطة
علـى المـدى القصيـر التـي تسـتهدف إعـادة الخدمـات البريديـة
األساسـية ولتحضيـر الخطـط مـن أجـل إعـادة تشـييد البنيـة
التحتيـة المتضـررة .وتتولـى البلـدان األعضـاء المسـؤولية عن
أنشـطة إعـادة البنـاء (األنشـطة علـى المـدى المتوسـط والمـدى
الطويل).

وتلتمــس البلــدان األعضــاء دعــم صنــدوق
الطــوارئ والتضامــن مــن خــال تقديــم طلبهــا
عــن طريــق توجيــه بريــد إلكترونــي إلــى الخبيــر
المعنــي بــإدارة مخاطــر الكــوارث علــى العنــوان
التالــي.DRM@upu.int :
www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/
Activities/Sustainable-Development/
Disaster-Risk-Management.
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 2-2-5صندوق مجابهة الكوارث

 3-2-5صندوق نوعية الخدمة

نظرا ً لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية واتساع نطاقها ،بات من
األهمية بمكان اآلن أكثر من أي وقت مضى إحداث خدمات
بريدية قادرة على مقاومة الكوارث لضمان االستقرار في تقديم
هذه الخدمات في شتى ربوع العالم .وتُدعى البلدان األعضاء
في االتحاد من البلدان النامية وأقل البلدان نموا خصوصا ،إلى
تقديم طلبات لمشاريع المساعدة التقنية في مجال إدارة مخاطر
الكوارث من أجل تيسير تأهبها للكوارث الطبيعية.

وينبغي لكل مصلحة بريد عضو أن تعد تقييما ً كامالً لألضرار
واالحتياجات إثر وقوع الكوارث يفصل األضرار والخسائر
الناجمة عن وقوع كارثة طبيعية تؤثر في العمليات البريدية،
فضال عن الخطط األولية إلعادة البناء بالتنسيق مع منسق
المشاريع اإلقليمي لالتحاد البريدي العالمي ،ثم عرض التقييم
على المكتب الدولي لالتحاد البريدي العالمي بغية استعراضه.

وترد فيما يلي أنواع المشاريع المؤهلة للحصول على تمويل:

 إعــداد خطــط جديــدة إلدارة مخاطــر الكــوارث أو تعزيزالخطــط القائمــة ،اســتنادا ً إلــى دليــل إدارة المخاطــر
الــذي أعــده االتحــاد البريــدي العالمــي والــذي يحتــوي
علــى المعلومــات األساســية العامــة عــن إدارة مخاطــر
الكــوارث فــي القطــاع البريــدي ومفاهيمهــا وتعاريفهــا؛
 تطويــر الخبــرة المكتســبة فــي مجــال إدارة مخاطــرالكــوارث (التدريــب والحلقــات الدراســية واالســتعانة
بخبــراء استشــاريين)؛
 شــراء المعــدات والمــواد الســتخدامها فــي أنشــطة إدارةمخاطــر الكــوارث ،بمــا فــي ذلــك الهواتــف الســاتلية
والمولــدات الكهربائيــة وغيرهــا مــن األدوات التــي
يمكــن اســتخدامها فــي التأهــب للكــوارث الطبيعيــة
والتصــدي لهــا.
ويتراوح مبلغ الدعم المالي المقدم لكل مشروع عادة ما بين
 10 000و 100 000فرنك سويسري .إال أن الميزانية
النهائية المخصصة للمشروع ستُحدد بعد دراسة الطلب المقدم
بإمعان .وتُحدد مدة المشروع بناء على طبيعة النشاط الذي
سيُنجز .ويتعين إتمام المشروع ،من حيث المبدأ ،في غضون
 12شهرا ً من تاريخ إعالن المكتب الدولي لالتحاد البريدي
العالمي عن اختياره .وتُستعرض طلبات المساعدة التقنية
خالل فترتين في السنة مخصصتين لعملية االختيار (أبريل
وسبتمبر) كل سنة .ومنذ بدء تنفيذه في عام  ،2018وافق
برنامج المساعدة التقنية على طلبات تمويل مشاريع التخطيط
والتدريب واقتناء المعدات في إطار إدارة مخاطر الكوارث.

للبلـدان األعضاء االتصال بخبير االتحاد البريدي
العالمـي فـي مجـال إدارة مخاطـر الكـوارث
( )DRM@upu.intللحصـول علـى معلومـات
إضافيـة بخصـوص صنـدوق مجابهـة الكـوارث.
وتش َّجع البلدان األعضاء التي يهمها األمر على تقديم
طلبات المشاريع باستيفاء نموذج الطلب المتاح على
الموقع الشبكي لالتحاد البريدي العالمي:
www.upu.int/en/Postal-Solutions/
Capacity-Building/Development-Cooperation/
Disaster-Risk-Management

وقد تكون المعلومات الواردة في التقييم مفيدة كذلك للمستثمرين
المعيَّنين إن تيسرت موارد لهم في الحساب الخاص بهم لدى
صندوق تحسين نوعية الخدمة لالتحاد البريدي العالمي.
ويمول هذا الصندوق من خالل تخصيصات النفقات الختامية
اإلضافية التي تجرى على الحسابات الخاصة بالبلدان والتي
يديرها مجلس أمناء صندوق تحسين نوعية الخدمة من خالل
وحدة صندوق تحسين نوعية الخدمة التابعة للمكتب الدولي
لالتحاد البريدي العالمي .ويمكن للمستثمر البريدي أن يحصل
على معلومات من وحدة صندوق تحسين نوعية الخدمة حول
رصيده وتيسر األموال في الحسابات الخاصة به وخيار تقديم
طلب للحصول على األموال باتباع "مسار سريع" إلصالح
البنية التحتية البريدية الدولية حاسمة األهمية التي تعرضت
لألضرار من جراء كارثة ما .ويشير "المسار السريع" إلى
اإلمكانية المتاحة للمستثمرين البريديين المؤهلين لطلب موافقة
مجلس األمناء على وجه السرعة على مشروع من مشاريع
صندوق تحسين نوعية الخدمة إلصالح المرافق المتضررة أو
استبدال المعدات أو المركبات البريدية .وعلى غرار صندوق
الطوارئ والتضامن ،ثمة أنظمة خاصة بصندوق تحسين
نوعية الخدمة لالستعانة به بيد أن المكتب الدولي على استعداد
لمساعدة المستثمر البريدي في العملية.
وقد تتيسر موارد محلية أو إقليمية أو وطنية أو دولية أخرى
غير متصلة بالقطاع البريدي إال أنها قد تتاح على الرغم
من ذلك للمستثمرين البريديين الستعمالها في قطاع األنشطة
المتصلة بإدارة مخاطر الكوارث .ويقدم الفصل التالي المزيد
من المعلومات عن هذه المسألة.

الفصل 6
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االستعانة بالشركاء والموارد
من أجل إدارة مخاطر الكوارث
يشــجع المســتثمرون البريديــون علــى اســتخدام شــبكة مــن
المــوارد والشــركاء لــدى إعــداد برنامــج جديــد إلدارة مخاطــر
الكــوارث أو تعزيــز قــدرات منظمتهــم علــى إدارة المخاطــر.
وثمــة عــدة مقاطــب للمــوارد المتيســرة علــى الصعيــد المحلــي
والوطنــي واإلقليمــي والعالمــي.

 1-6الموارد المحلية والوطنية
فــي العــادة يشــمل الشــركاء والمــوارد علــى المســتوى المحلــي/
الوطنــي وكاالت إدارة الكــوارث الوطنيــة وســلطات التخطيــط
اإلنمائــي وأقســام التخطيــط علــى مســتوى البلديــات والمســعفين
(الشــرطة ،رجــال اإلطفــاء والمســعفون فــي حــاالت الطــوارئ).
وتشــمل الفئــة األولــى مــن الشــركاء صنــاع القــرارات فيمــا
يتصــل بالتنميــة التــي تشــكل مخاطــر الكــوارث جــزءا ً أصيـاً ال
يتجــزأ منهــا .وتشــكل الفئــة األخــرى األطــراف الذيــن بإمكانهــم
تقديــم العــون فيمــا يتصــل بإنــذارات التحذيــر والتخطيــط لطــرق
اإلجــاء وتســهيل عمليــات البحــث واإلغاثــة .وعلــى الصعيــد
الوطنــي يمكــن أن يوفــر كل مــن وزارة الداخليــة أو الشــؤون
الوطنيــة والمنظمــات األكاديميــة والفنيــة مــن قبيــل إدارة
الدراســات االســتقصائية الجيولوجيــة واألحــوال الجويــة الوطنية
المــوارد مــن أجــل عمليــات الوقايــة مــن المخاطــر والحــد منهــا
وعمليــات التحذيــر الدقيقــة فــي الوقــت المناســب وإذكاء الوعــي
باالســتعدادات لحــاالت الطــوارئ والتعليــم والتدريــب وعمليــات
االســتجابة/التعافي إثــر وقــوع كارثــة مــا.

وغالبــا ً مــا يــدرج القطــاع البريــدي بوصفــه جــزءا مــن
البنيــة التحتيــة للبلــدان ،كمــا مــن المتوقــع أن يبيــن تكيفــه
مــع السياســات بشــأن مقاومــة الكــوارث وتنفيــذ إجــراءات
الوقايــة مــن المخاطــر والحــد منهــا ودعــم عمليــات الغــوث
إثــر وقــوع كــوارث طبيعيــة علــى نطــاق واســع .ويتيــح ذلــك
فرصــا للمســتثمرين البريدييــن للتفاعــل وتدريــب وكاالت
أخــرى تنخــرط بطبيعــة الحــال فــي أنشــطة إدارة العواقــب،
والســلطات المعنيــة بــاإلدارة الرشــيدة والتنميــة علــى حــد
ســواء فــي حــال تفــادي المخاطــر والحــد منهــا ،فض ـاً عــن
الســلطات المدنيــة والعســكرية.

 2-6الموارد اإلقليمية والعالمية
باإلضافــة إلــى المــوارد المحليــة والوطنيــة ،ينبغــي أن يفكــر
المســتثمرون البريديــون فــي مــوارد إضافيــة تقدمهــا المنظمات
اإلقليميــة والعالميــة التــي تركــز علــى دعــم مبــادرات إدارة
مخاطــر الكــوارث .وغالبــا مــا تعتبــر المنظمــات اإلقليميــة
بمثابــة جســر فعــال يربــط النظــم الوطنيــة والدوليــة كمــا
غالبـا ً مــا توفــر مصــدرا ً أكبــر للمعلومــات والخبــرة المحليــة.
وتكــون المنظمــات اإلقليميــة ،بمــا فــي ذلــك اللجــان اإلقليميــة
لمنظمــة األمــم المتحــدة ،فــي موقــع فريــد يتيــح لهــا مســاعدة
البلــدان والمنظمــات علــى االســتفادة مــن السياســات والقواعــد
والمعاييــر اإلقليميــة وتقاســم الممارســات الفضلــى ولتكــون
منصــات للتعبيــر عــن صــوت إقليمــي قــوي فــي مجــال
التعــاون العالمــي واإلقليمــي .وتصــوغ المنظمــات اإلقليميــة
مــن بيــن جملــة أمــور المعاييــر اإلقليميــة التــي غالبــا مــا
تســتعين بهــا الحكومــات الوطنيــة التــي تســعى للحصــول علــى
التوجيهــات عنــد إعــداد سياســاتها الوطنيــة وتســهل الوصــول
إلــى الشــبكات والمنتديــات اإلٌقليميــة وتنظــم مبــادرات التدريب
اإلقليميــة فضــاً عــن إعــداد البروتوكــوالت المشــتركة مــن
أجــل اســتخدام األصــول العســكرية للتصــدي للكــوارث
الطبيعيــة.
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خطر البراكين في إيطاليا
يشـكل البريـد اإليطالي عضوا ً نشـيطا ً في
اللجنــة الوطنيــة لتحيين خطــة طــوارئ
جبـل الفيـزوف .وتضـم هـذه اللجنـة دائرة
الحمايــة المدنيــة والجامعــات والسلطات
المحليـة واإلقليميـة والمسـعفين ومـزودي
المرافق.
لقد شــاركت هـــذه األطـراف فـــي عـــدة
تماريـن وفـي عمليـات إجلاء وهميـة منذ
العام .1995
ويشغل البريد اإليطالي فــي منطقــة جبل
الفيــزوف الحـمراء ،أي المنطقة األكثر
تعرضا ً لخطر الثوران البركاني 41 ،مبنى
كمــا يديـــر أكثر مـــن  300 000حسـاب
مصرفـي و 500 000ســند بفوائــــد كما
يسدد  58 250معاشا ً تقاعديا ً شهرياً.
وتشـمل خطـة الطـوارئ نقـل العمليـات
البريديـة القائمـة على خطة انتقال السـكان
المنكوبيـن المحـددة مسـبقا .وتشـمل خطة
طـوارئ جبـل الفيزوف انتقال ما يقــارب
 600 000شـخص خلال سـبعة أيـام.
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ومــن بيــن المنظمــات الدوليــة يشــكل كل مــن مكتــب األمــم
المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث والمرفــق العالمــي
لمخاطــر الكــوارث وإعــادة اإلعمــار والبنــك الدولــي واالتحــاد
الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر أكثــر
الهيئــات نشــاطا فــي إذكاء الوعــي بــإدارة مخاطــر الكــوارث
وبرامــج التدريــب وتقديــم الدعــم لإلغاثــة فــي حــاالت
الكــوارث .وتتوفــر لــدى المنظمــات اإلقليميــة كذلــك مــوارد
تلبــي خصائــص واحتياجــات المناطــق التــي تقــدم خدماتهــا
إليهــا ،كمــا أن هــذه المنظمــات تســتوعب التحديــات التــي
تواجههــا البلــدان فــي مجــال الحــد مــن مخاطــر الكــوارث
وإدارتهــا اســتيعابا أفضــل .ويوفــر العديــد مــن المنظمــات
معلومــات ومنشــورات ومــواد تدريبيــة وأدوات أخــرى قيمــة
يمكــن للمســتثمرين البريدييــن االســتفادة منهــا .ويتضمــن
التذييــل واو بعــض األمثلــة علــى هــذه المنظمــات المقســمة
بحســب المناطــق والتــي يمكــن االتصــال بهــا للحصــول علــى
المزيــد مــن المعلومــات.

ووقَّــع االتحــاد البريــدي العالمــي علــى مذكــرة تفاهــم مــع
المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة ،وكالــة األمــم المتحــدة
المتخصصــة المســؤولة عــن األرصــاد الجويــة (الطقــس
والمنــاخ) والهيدرولوجيــا التشــغيلية والعلــوم الجيوفيزيائيــة
المتصلــة بهــا .وتســتهدف الشــراكة بيــن المنظمــة العالميــة
لألرصــاد الجويــة واالتحــاد البريــدي العالمــي مســاعدة
المســتثمرين البريدييــن علــى مواجهــة تحديــات الحــد مــن
مخاطــر الكــوارث وزيــادة مســتوى تأهبهــم مــن خــال نشــر
معلومــات عــن المنــاخ والطقــس توجــه وتخصــص بصــورة
أفضــل بغيــة مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة .وسيحســن هــذا
التعــاون مــن قــدرة المســتثمرين البريدييــن علــى مقاومــة
الكــوارث الطبيعيــة ويســاعدهم علــى التخطيــط لعملياتهــم
بصــورة أفضــل .ويمكــن أن تضطلــع المؤسســات البريديــة
كذلــك بــدور هــام فــي تســهيل حصــول المجتمعــات المحليــة
علــى معلومــات األرصــاد الجويــة وفــي إعــداد نظــم اإلنــذار
المبكــر.

مجموعة التذييالت | األدوات

التذييل ألف
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الكوارث الطبيعية
والجوائح
ألف 1-األحداث الجوية الهيدرولوجية
ألف1-1-

أعاصير مدارية/أعاصير/أعاصير تيفون

تمثـل األعاصيـر وأعاصيـر التيفـون واألعاصيـر المداريـة أسـماء مختلفـة لنفـس نـوع النظـم اإلعصاريـة العنيفـة التـي تتشـكل فـي
المناطـق المداريـة حيـث تصـل سـرعة الريـاح إلـى  120كلـم فـي السـاعة ( 74ميلاً فـي السـاعة) أو أكثـر .وغالبا ما تتسـبب أيضا ً
فـي هطـول أمطـار غزيـرة وتـؤدي إلـى عـرام العواصـف فـي المناطـق السـاحلية ،ما قد يـؤدي إلـى ارتفاع منسـوب ميـاه البحر إلى
درجـة تفـوق مسـتويات المـد الطبيعيـة مـع اقتـراب النظـام مـن المناطـق السـاحلية .وبينمـا تشـكل العواصـف المدارية نظما أقل شـدة
فإنهـا قـد تحـدث آثـارا ً مشـابهة لتلـك المصاحبـة لألعاصيـر ،ال بل قد تكون أشـد في بعض الحـاالت .وتعرف أحـد الطرائق لتصنيف
األعاصير/األعاصيـر المدارية/أعاصيـر التيفـون مـن قبيـل الجـدول الـوارد أدنـاه عـدة فئـات مـن األعاصيـر بحسـب قـوة الريـاح
المقاسـة ( .)Saffir-Simpsonوثمـة مراكـز أخـرى إقليميـة متخصصـة فـي مجـال األرصاد الجويـة أو وكاالت لألرصـاد الجوية من
قبيـل الـوكاالت الموجـودة فـي اليابـان وأسـتراليا تسـتخدم مقاييـس عدلـت تعديلاً طفيفـا ً لقياس شـدة الرياح.

الفئة

الرياح

اآلثار

واحد

من  119إلى 152
ال تَلحـق أضـرار فعليـة بهيـاكل المبانـي ،بـل تَلحـق األضـرار فـي المقـام األول بالمنـازل
كلم في الساعة
المتنقلـة غيـر المثبتـة والشـجيرات واألشـجار .وتتضـرر كذلـك بعض الطرقات السـاحلية
95
(من  74إلى
مـن جـراء الفيضانـات كمـا يتعـرض الرصيـف ألضـرار طفيفة.
ميالً في الساعة)

اثنان

من  154إلى  177تَحلـق أضـرار ببعـض مـواد أسـقف المبانـي وأبوابهـا ونوافذهـا .وتَلحق أضرار جسـيمة
كلم في الساعة
بالمزروعـات والمنـازل المتنقلـة واألرصفـة .وتتعرض الطرقات السـاحلية وطرق النجاة
(من  96إلى  110المنخفضـة للفيضانـات خلال فتـرة تتـراوح بيـن سـاعتين وأربـع سـاعات قبـل وصـول
أميال في الساعة) عيـن اإلعصـار .وفـي المراسـي غيـر المحميـة ،تنفـك الـزوارق الصغيـرة عن المرسـاة.

ثالثة

تلحق بعض األضرار الهيكلية بالمباني السكنية الصغيرة ومباني المرافق وتنهار أجزاء
من  178إلى  207صغيرة من الجدران الساترة .وتتحطم المنازل المتنقلة .وتؤدي الفيضانات التي تقع قبالة
كلم في الساعة
الساحل إلى انهيار الهياكل الصغيرة ،وتتعرض الهياكل األكبر حجما لألضرار من جراء
(من  111إلى  129الركام الطافي .وقد تغمر مياه الفيضان األراضي التي تقع على مستوى أدنى من 1.5م
( 5أقدام) فوق سطح البحر على امتداد مسافة تصل إلى  13كم ( 8أميال) أو أكثر في
ميالً في الساعة)
األراضي الداخلية.

أربعة

من  209إلى  251تنهار أجزاء أكبر من الجدران الساترة وتحدث بعض حاالت االنهيار التام لهيكل السقف
فوق بعض المباني السكنية الصغيرة .وتحدث تعرية كبيرة للشاطئ .ويلحق ضرر كبير
كلم في الساعة
بالطوابق الدنيا للهياكل القائمة قرب الشاطئ .وقد تغمر مياه الفيضان األراضي التي
(من  130إلى  156تقع على مستوى أدنى من  10أقدام فوق سطح البحر ،مما يقتضي عملية إجالء هائلة
ميالً في الساعة)
للمناطق السكنية على امتداد مسافة تصل إلى  10كم ( 6أميال) في األراضي الداخلية.

خمسة

من  252كلم في يحدث انهيار تام ألسقف العديد من المباني السكنية والمباني الصناعية .وتحدث بعض
حاالت االنهيار التام للمباني وتُقتلع بعض مباني المرافق الصغيرة أو يعصف بها بعيداً.
الساعة فأكثر
ويَلحَق ضرر كبير بالطوابق الدنيا لجميع الهياكل التي تقع على مستوى أدنى من 4.5م
ً
(من  157ميال في ( 15قدماً) فوق سطح البحر على مسافة ال تتجاوز  500ياردة من الشاطئ .وقد يقتضي
الساعة فأكثر)
األمر القيام بعملية إجالء هائلة من المناطق السكنية الواقعة على أرض منخفضة تبعد
ما بين  8إلى  16كم ( 5و 10أميال) من الشاطئ.
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ألف 2-1-الفيضانات
الفيضان هو تدفق مفرط للمياه إلى أرض قاحلة عموماً .ويمكن
أن تقع الفيضانات خالل فترات األمطار الغزيرة حين تصل
أمواج المحيط إلى الشاطئ أو حين يذوب الجليد بسرعة كبيرة
يتعذر فيها على األنهار نقل كميات المياه الناجمة عن هذا
الذوبان في المجاري المائية العادية أو حين تتحطم السدود
والحواجز .ويمكن أن تقع الفيضانات حين يصل ارتفاع منسوب
المياه لبعض البوصات فقط أو حين تغمر المياه بيتا ما لتصل
إلى مستوى سقفه .ويمكن أن تقع الفيضانات على وجه السرعة
أو خالل فترة زمنية طويلة كما قد تدوم أياما أو أسابيع أو حتى
أكثر .والفيضانات هي األكثر شيوعا ً وانتشارا ً من بين جميع
الكوارث الجوية الهيدرولوجية.
والفيضانات الخاطفة هي الفئة األكثر خطورة من بين
الفيضانات إذ يمكن أن تقع دون سابق إنذار أو خالل مهلة
زمنية قصيرة للغاية وهي تجمع بين القوة التدميرية للفيضان
والسرعة غير المعقولة وعدم القدرة على التنبؤ بها .وقد تقع
الفيضانات الخاطفة في أي مكان بعد هطول األمطار بكمية
تفوق قدرة نظم الصرف المحلية على تصريفها .وربما تقع
أيضا عندما تمأل مياه األمطار أو العواصف الروافد أو مجاري
األنهار الجافة عموما وتتدفق الروافد واألنهار مما يتسبب في
ارتفاع سريع في منسوب المياه خالل فترة زمنية قصيرة.
وتتعرض المناطق الكثيفة السكان لخطر وقوع فيضانات
خاطفة بدرجة عالية .ويزيد تشييد المباني والطرقات السريعة
والطرقات المخصصة للقيادة والمرائب من كمية المياه الجارية
إذ إنها تقلص كمية المياه التي تمتصها األرض .ويزيد جريان
المياه من احتمال التعرض للفيضانات الخاطفة .وتصرف
تيارات المياه المتدفقة ،في بعض األحيان ،عندما تمر عبر
المدن والبلدات في مصارف لألمطار تحت األرض.
وتتعرض المناطق المتاخمة لألنهار لخطر الفيضانات المفاجئة.
وغالبا ً ما تبنى الحواجز التي تكون بمثابة سدود على طول األنهار
وتستخدم لتفادي أن تغمر المياه مرتفعة المستوى األراضي
المتاخمة .وإن تهدم حاجز ما فهو قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة
تتسبب بأضرار كبيرة .ويمكن ان يؤدي تهدم سد ما إلى التسبب
في تشكيل جدار مياه فتاك مكون من ماء المنبع.

وتسرع كل من الجبال والمرتفعات الوعرة من جريان المياه
مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى األنهار سريعاً .وال تتيح الصخور
والترب الصلصالية من ترشح كمية كبيرة من المياه إلى
األرض ،ويمكن أن تؤدي التربة المشبعة إلى وقوع فيضانات
خاطفة سريعا .ويمكن أن تتسبب األمطار الشديدة الغزارة في
وقوع فيضانات حتى وإن كانت التربة جافة.

ألف 3-1-العواصف االستوائية
تشكل العواصف االستوائية نوعا من نظم الطقس التي تنشأ
في البيئات االستوائية .وتتشابه صفاتها مع أعاصير التيفون
أو األعاصير االستوائية أو األعاصير لكنها تكون أقل شدة.
وتتراوح سرعة الرياح فيها عموما بين  39و 73ميال في
الساعة (بين  72و 135كلم في الساعة) وهي سرعة تقل
عن سرعة رياح أعاصير التيفون أو األعاصير االستوائية أو
األعاصير .بيد أنه يمكن أن تتسبب شدة هذه الرياح في وقوع
أضرار ،كما يمكن أن ترافق بعرام العواصف ،وال سيما إذا ما
ضربت اليابسة خالل فترة المد .ويمكن أن تصاحب العواصف
أمطار غزيرة للغاية مما يتسبب بسهولة في
االستوائية كذلك
ٌ
وقوع فيضان خاطف أو في فيضان األنهار .وثمة تصنيف
آخر يقوم على االنخفاض أو االرتفاع في سرعة الرياح (إذا
كانت السرعة منخفضة :منخفض استوائي ،وإذا كانت السرعة
مرتفعة :إعصار).
وتنشأ األضرار خالل العاصفة االستوائية من عاملين رئيسيين
هما الرياح والمياه.
 األضــرار الناجمــة عــن الريــاح  -ريــاح عاتيــة وحطــاممتطايــر ومــا إلــى ذلــك.
 األضــرار الناجمــة عــن الميــاه  -أمطــار غزيــرة وعــرامالعواصــف والموجــات الكبيــرة والموجــات الطويلــة
وانهيــارات الطمــي.
ومن أكثر المناطق التي يمكن أن تتعرض إلى العواصف
االستوائية المحيط الهادئ والمحيط األطلسي والمحيط الهندي
وجنوب المحيط الهادئ (بالقرب من أستراليا) وبحر العرب.
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ألف 2-الزوابع
الزوابـع عبـارة عـن دوامـة هوائيـة متحركـة ومد ِ ّمـرة وعنيفـة فـي هيئـة سـحابة مخروطيـة تندفع أسـفل نظـام عاصفة رعديـة هائل.
وتقـاس شـدة الزوابـع بمقيـاس فوجيتـا ( )Fujitaوهـي تُصنَّـف إلـى الفئـات التالية:

األضرار

الفئة

سرعة الرياح

F-0

من  64إلى  115كلم في
الساعة (من  40إلى 72
ميالً في الساعة)

تحدث أضرارا ً خفيفة ،وتلحق أضرارا ً بالمداخن ،وتتسبب في سقوط فروع
األشجار

F-1

من  117إلى  180كلم
في الساعة (من  73إلى
 112ميالً في الساعة)

تحدث أضرارا ً معتدلة ،وتتسبب في اقتالع المنازل المتنقلة من أسسها أو
انقالبها.

F-2

من  181إلى  252كلم
في الساعة (من  113إلى
 157ميالً في الساعة)

تحدث أضرارا ً كبيرة ،وتتسبب في انهيار المنازل المتنقلة واقتالع األشجار
من جذورها.

F-3

من  254إلى  331كلم
في الساعة (من  158إلى
 206أميال في الساعة)

تحدث أضرارا ً بالغة ،وتتسبب في انهيار األسقف والحوائط وانقالب القطارات
واقتالع السيارات عن األرض

F-4

من  333إلى  418كلم
في الساعة (من  207إلى
 260ميالً في الساعة)

تحدث أضرارا ً مدمرة ،وتتسبب في تسوية الحوائط المتينة باألرض

F-5

من  420إلى  511كلم
في الساعة (من  261إلى
 318ميالً في الساعة)

تحدث أضرارا ً عنيفة ،وتتسبب في اقتالع المنازل من أسسها والعصف بها
بعيداً ،واإلطاحة بالسيارات إلى مسافات تمتد إلى  100متر.

ألف 3-الزالزل
لتحـركات في القشـرة األرضية
الزلـزال عبـارة عـن هـزة أرضيـة مفاجئـة وعنيفـة تتسـبب فـي بعـض األحيان في دمـار كبيـر نتيجة
ُّ
والصفائـح التكتونيـة أو لنشـاط بركانـي .وتقـاس شـدة الـزالزل على مقيـاس ريختر وتُصنَّـف إلى الفئـات التالية:

الضرر

الفئة

القوة على سلم ريختر

ضعيف

<3.9

في العادة ال يشعر به أحد ،لكن يمكن قياسه بجهاز قياس الزالزل

خفيف

4.9–4

في العادة يشعر به الناس ،لكن يُحدِث ضررا ً طفيفا ً فقط

معتدل

5.9–5

يُلحق ضررا ً خفيفا ً بالمباني والهياكل األخرى واألجسام السائبة

قوي

6.9–6

قد يتسبب في إضرار كثيرة في المناطق األكثر اكتظاظا ً بالسكان ،ويمكن أن يقلب
المركبات؛ ويمكن أن يؤدي إلى تشقق الجدران وسقوط الجبس وتح ُّ
طم األنابيب

قوي جدا ً

7.9–7

يُحدِث ضررا ً كبيرا ً ويتسبب في انهيار المباني وخطوط السكك الحديدية انهيارا ً
تاماً ،ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من األضرار بما فيها االنهيارات األرضية
والفيضانات

عنيف

 8أو أكثر

يُحدِث دمارا ً كامالً في البنية التحتية ،ويمكن مشاهدة األرض ترتفع وتهبط

 | 48بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث

بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث | 49

ألف 4-حرائق الغابات
حرائـق الغابـات عبارة عن حرائق مد ِ ّمرة تشـتعل في البراري
أو المناطـق الريفيـة وتتعـذر السـيطرة عليها .وهـي خطيرة لذا
يجـب علـى النـاس فـي المناطـق المعرضـة لهـذا النـوع مـن
الحرائـق أن يتأهبـوا لهـا ويلتمسـوا المشـورة مـن السـلطات
المعنيـة عنـد حدوثهـا .وهـي عـادة ما تُقاس باالسـتناد إلى شـدة
الحريـق ومقـدار الوقـت المطلـوب السـتعادة الغطـاء النباتـي.

ألف 5-موجات تسونامي
التسـونامي كلمـة يابانيـة تُترجـم إلـى "موجـات الموانـئ".
وعـادة مـا ترتبـط موجـات التسـونامي بالـزالزل ،والثـورات
البركانيـة ،واالنهيـارات األرضيـة ،التـي يمكـن أن تتسـبب في
تحـرك العمـود المائـي فـي المحيط بشـكل مفاجئ ،وتـؤدي إلى
ُّ
تحـرك الموجـات سـريعاً .والتسـونامي عبـارة عـن سلسـلة من
ُّ
الموجـات يمكنهـا أن تتسـبب فـي غمر األراضي وفـي دمارها
عندمـا تضـرب البـر .ويُشـ َّجع مـن يعيشـون فـي المناطـق
المعرضـة لموجـات التسـونامي علـى أن يكونـوا علـى علـم
ودرايـة بالنظـم المحليـة لإلنـذار بموجـات التسـونامي .ويُوجـد
مصـدر جيـد للمعلومـات عـن موجات التسـونامي علـى الموقع
اإللكترونـي التالـي للفريـق االستشـاري األسـترالي المعنـي
بموجـات التسـونامي:

knowledge.aidr.org.au/resources/the-ultimate-guidetsunami.

ألف 6-العواصف الشتوية
تـدوم العواصـف الشـتويةٌ الشـديدة أياما ً عديدة وربمـا تصحبها
ـرد ،وسـقوط ثلـوج بشـكل
ريـاح عاتيـة ،أو أمطـار ثلجيـة أو بَ َ
كثيـف ،وانخفـاض فـي درجـات الحـرارة .وقـد يبقـى النـاس
محتجزيـن فـي منازلهـم بلا منافـع أو غيرهـا مـن الخدمـات.
وقـد يتسـبب التسـاق ُ
ط الكثيـف للثلـوج والعواصـف الثلجيـة فـي
بقـاء سـائقي السـيارات داخلهـا .وربمـا تكون محاولتهم المشـي
لطلـب المسـاعدة أثنـاء العاصفـة الثلجيـة قـرارا ً قاتلاً.
وتتفـاوت العاصفـة الشـتوية مـا بيـن تسـاقط للثلـوج بشـكل
معتـدل علـى مـدى سـويعات قليلة وبيـن عاصفـة ثلجية تحجب
الرؤيـة وتـدوم أيامـا ً عديـدة .وربمـا تكـون بعـض العواصـف
الشـتوية شـديدة بحيـث تتضرر منهـا منطقة شاسـعة ،بينما ثمة
عواصـف أخـرى ال تُحـدِث ضـررا ً سـوى فـي مجتمـع واحـد.
ويصحـب العديـد من العواصف الشـتوية انخفـاض في درجات
الحـرارة وسـقوط كثيـف للثلـوج و/أو عاصفـة ثلجيـة ،ويمكـن
أن تـؤدي إلـى انخفـاض شـديد فـي الرؤيـة.
واألمطـار الثلجيـة عبـارة عن أمطار تسـقط على سـطح درجة
حرارتـه دون درجـة التج ُّمـد؛ ويـؤدي هـذا إلـى تج ُّمـد األمطار
علـى األسـطح مثـل األشـجار والسـيارات والطـرق مشـ ِ ّكلة
طبقـة مـن الجليـد .ويتبيَّـن حـدوث العاصفـة الجليديـة عندمـا
تسـقط األمطـار الثلجيـة وتتجمـد فـور مالمسـتها األسـطح؛
وربمـا تنقطـع االتصـاالت والتيـار الكهربائـي أليـام ،وربمـا
يـؤدي تراكـ ُم الجليـد إلـى أخطـار بالغة على سـائقي السـيارات
والمشـاة.

ألف 7-الثورات البركانية
تنبعـث مـن الثـورات البركانية غازات ورمـاد وحمم وصخور
سـاخنة وخطيـرة قـد تلحق دمارا ً وخرابا ً وتتسـبب فـي الوفيات
بمعـدالت عاليـة .وتقـاس الثـورات البركانيـة بمقيـاس يُسـمى
بمؤشـر التف ُّجـر البركانـي ( )VEIوهـي تصنَّـف وفقـا ً لحجـم
المقذوفـات ،وارتفـاع سـحابة الثـوران ،وتواتـر الثـورات.
وتتـراوح فئـات االنفجـارات البركانيـة بحسـب المؤشـر VEI
بيـن صفـر وثمانيـة .وعندمـا يكون المؤشـر  VEIصفـرا ً يكون
حجـم المقذوفـات أقـل مـن  10 000متـر 3ويكـون ارتفـاع
سـحابة الثـوران أقـل مـن  100متـر (وهـذه الفئة مـن الثورات
البركانيـة تحـدث علـى الـدوام) .أمـا الثـوران البركانـي الـذي
يبلـغ مؤشـره  ،8فيزيـد حجـم مقذوفاتـه علـى  1000كلـم،3
ويزيـد ارتفـاع سـحابة الثـوران عـن  50كلـم ،وال يتكـرر
الثـوران قبـل انقضـاء  10 000عـام.
وثمـة أسـباب عديـدة للوفاة من جراء الثـوران البركاني أكثرها
التعـرض للرماد مؤذيـاً .وقد
شـيوعا ً هـو االختنـاق .فقـد يكـون
ُّ
يتعـرض األطفـال وكبـار السـن واألشـخاص ممن يشـكون من
أمـراض تنفسـية مثـل الربـو والنفـاخ الرئـوي وغيـر ذلـك مـن
األمـراض الرئويـة المزمنـة لمشـاكل إذا مـا استنشـقوا الرمـاد
البركاني.
وقـد تتسـبب الثـورات البركانيـة فـي أخطـار إضافيـة مصاحبة
منهـا الفيضانـات ،واالنهيـارات الوحليـة ،وانقطـاع التيـار
وتلـوث ميـاه الشـرب ،وحرائـق الغابـات .وتشـمل
الكهربائـي،
ُّ
المشاكل الصحية الناجمة عنها األمراض المعدية ،واألمراض
التنفسـية ،والحـروق ،واإلصابات بسـبب االنهيـارات وحوادث
السـيارات الناجمـة عـن االنـزالق وضبابيـة الرؤيـة بسـبب
الرمـاد .لكـن فـي حالـة االسـتماع إلـى اإلنـذارات ،تنخفـض
احتمـاالت حـدوث آثار صحية سـلبية بسـبب الثـوران البركاني
انخفاضـا ً كبيـراً.

ألف 8-جائحة األنفلونزا
تتمثـل جائحـة األنفلونـزا فـي تفشـي فيـروس األنفلونـزا الجديد
مـن صنـف "ألـف" علـى الصعيـد العالمـي .وتحـدث الجوائح،
عندمـا تظهـر فيروسـات أنفلونـزا من نمط "ألـف" جديدة تكون
قـادرة علـى إصابـة األشـخاص بسـهولة واالنتقال من شـخص
إلـى آخـر بوجـه فعـال ومسـتدام .والجائحـة هـي عبـارة عـن
مـرض وبائـي يتفشـى فـي منطقـة شاسـعة ،عـدة قـارات علـى
سـبيل المثـال أو فـي جميـع أنحـاء العالـم .وال يعتبـر المـرض
المتوطـن المنتشـر الـذي يصيـب عـددا ثابتـا مـن األشـخاص
جائحـة .وتُسـتثنَى مـن جوائـح اإلنفلونـزا عـادة حـاالت
األنفلونـزا الموسـمية .وعلـى مـر التاريـخ ،انتشـرت عـدة
جوائـح ألمـراض من قبيل الجدري والسـل .ومـن بين الجوائح
الفتاكـة جائحـة وبـاء الطاعـون الـذي قضـى علـى مـا يناهـز
 200-75مليـون شـخص فـي القـرن الرابـع عشـر .وحاليـا
هنـاك جائحتـان منتشـرتان همـا جائحـة فيروس نقـص المناعة
البشـرية وجائحـة فيـروس كوفيـد ،19-كما تجدر اإلشـارة إلى
جائحتيـن أخرييـن همـا جائحة أنفلونزا عـام ( 1918األنفلونزا
اإلسـبانية) وجائحـة أنفلونـزا عـام .)H1N1( 2009
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حددت منظمة الصحة العالمية ست مراحل لإلنذار بالجائحة:

1

بطبيعتها ،تنتشـر فيروسـات األنفلونزا بين الحيوانات،
وال سـيما الطيـور .وحتـى وإن كانـت هذه الفيروسـات
قـادرة ،مـن الناحيـة النظريـة ،علـى أن تتحـول إلـى
فيروسـات تتسـبب فـي تفشـي جوائـح ،فإنـه لم يُسـ َّجل،
فـي المرحلـة  ،1أي انتقـال للعـدوى مـن فيروسـات
منتشـرة بيـن الحيـوان إلـى اإلنسـان.

2

وفـي المرحلـة  ،2تأكـد تسـبب فيـروس أنفلونـزا
الحيوانـات المنتشـر بيـن حيوانـات أليفـة أو بريـة فـي
إصابـة اإلنسـان ،ومـن ثـم اعتُبـر أنـه يشـكل تهديـدا
محتملا بتفشـي جائحـة.

3

وفـي المرحلـة  ،3تسـبب فيـروس أنفلونـزا متفـارز
حيوانـي أو حيوانـي إنسـاني فـي حـاالت عارضـة أو
بـؤر محـدودة مـن المـرض لـدى أشـخاص ولكنـه لـم
يتسـبب فـي عـدوى مـن إنسـان إلـى إنسـان بمـا يكفـي
إلعالن حالة تفشـي المرض على مسـتوى المجموعة.
وقـد يحـدث انتقال عـدوى بوجه محدود من إنسـان إلى
إنسـان فـي ظـل ظـروف معيَّنـة ،كالحالـة التـي يحـدث
فيهـا اتصـال قريـب بيـن شـخص مصـاب ومسـاعد
صحـي غيـر محمـي مثلا .غيـر أن انتقـال عـدوى
بوجـه محـدود فـي ظـل مثـل هـذه الظـروف المقيدة ،ال
يعنـي أن الفيـروس قـد بلـغ مسـتوى عـدوى بيـن الناس
للتسـبب فـي إحـداث جائحـة.

4

تتسـم المرحلـة  4بتأكـد انتقـال عـدوى مـن إنسـان إلى
إنسـان لفيـروس أنفلونـزا متفـارز حيوانـي أو حيوانـي
إنسـاني يمكـن أن يتسـبب فـي حالـة تفشـي المـرض
علـى مسـتوى المجموعـة .وتشـكل إمكانية التسـبب في
تفشـي المرض تفشـيا مسـتديما في مجموعة ما ،تحوال
تصاعديـا كبيـرا فـي خطـر الجائحـة .وأي بلـد يشـك
أو يتأكـد وقـوع حـدث مـن هـذا القبيـل فيـه ،يجـب أن
يعجـل بالتشـاور مـع منظمـة الصحـة العالميـة ليتسـنى
لهمـا تقييـم الوضـع معـا وليتخـذ البلد المعني قـرارا في
الشـأن إذا اقتضـى األمـر تنفيذ عملية الحتـواء الجائحة
بسـرعة .وتشـير المرحلـة  4إلـى ارتفـاع ملحـوظ فـي
خطـر الجائحـة ،ولكـن ال يعنـي ذلـك بالضـرورة أن
الجائحـة أمسـت قـدرا ً مقضيـاً.

5

تتسم المرحلة  5بتفشي الفيروس من إنسان إلى إنسان
فـي بلديـن علـى األقـل مـن منطقـة مـن مناطـق منظمة
الصحـة العالميـة .وحتـى إن كانـت معظـم البلـدان غير
مضـارة خلال هـذه المرحلـة ،فـإن إعلان المرحلـة 5
يشـكل إشـارة قويـة بـأن خطـر الجائحـة ُمحـدق وشـيك
وأنـه لـم يبـق إال وقـت قصيـر إلتمـام تدابيـر التخفيـف
المخطـط لهـا واإلبلاغ بهـا وتنفيذها.

6

وتتسـم المرحلـة  ،6وهـي مرحلـة الجائحـة ،بانتشـار
الوبـاء علـى مسـتوى المجموعـة فـي بلـد واحـد آخـر
علـى األقـل مـن منطقـة مختلفـة مـن مناطـق منظمـة
الصحـة العالميـة ،باإلضافـة إلـى المعاييـر المحـددة
فـي المرحلـة  .5ويشـير إعلان هـذه المرحلـة إلـى أن
الجائحـة هـي قيـد االنتشـار عالميـاً.

مراحل جائحة أنفلونزا
كما حددتها منظمة الصحة العالمية
المرحلة

الوصف

المرحلة 1

لـم يُسـ َّجل أي انتقـال للعـدوى من فيروسـات
أنفلونـزا منتشـرة بيـن الحيـوان إلى اإلنسـان.

المرحلة 2

تأكـد تسـبب فيـروس أنفلونـزا الحيوانـات
المنتشـر بيـن حيوانـات أليفـة أو بريـة فـي
إصابـة اإلنسـان ،ومـن ثـم اعتُبـر أنـه يشـكل
تهديـدا محـددا محتملا بتفشـي جائحـة.

المرحلة 3

تسـبب فيـروس أنفلونـزا متفـارز حيوانـي أو
حيوانـي إنسـاني فـي حاالت عارضـة أو بؤر
محـدودة مـن المـرض لـدى أشـخاص ولكنـه
لم يتسـبب في عدوى من إنسـان إلى إنسـان
بمـا يكفـي إلعلان حالة تفشـي المـرض على
مسـتوى المجموعة.

المرحلة 4

تأكـد انتقـال عـدوى مـن إنسـان إلـى إنسـان
لفيـروس أنفلونـزا متفـارز حيوانـي أو
حيوانـي إنسـاني يمكـن أن يتسـبب فـي حالـة
تفشـي المـرض علـى مسـتوى المجموعـة.

المرحلة 5

تفشـي الفيـروس مـن إنسـان إلـى إنسـان في
بلديـن علـى األقـل مـن منطقـة مـن مناطـق
منظمـة الصحـة العالميـة.

المرحلة 6

باإلضافــة إلــى المعاييــر المحــددة فــي
المرحلــة  ،5تتســم هــذه المرحلــة بانتقــال
الفيــروس مــن إنســان علــى إنســان فــي بلــد
واحــد آخــر علــى األقــل مــن منطقــة مختلفــة
مــن مناطــق منظمــة الصحــة العالميــة.

فترة ما بعد
الذروة

تكــون مســتويات انتشــار جائحــة أنفلونــزا
فــي معظــم البلــدان التــي تتخــذ تدابيــر رقابــة
مناســبة قــد انخفضــت تحــت المســتويات
المســجلة خــال فتــرات الــذروة.

فترة ما بعد
الجائحة

تكــون مســتويات انتشــار اإلنفلونــزا قــد
عــادت إلــى المســتويات المســجلة فيمــا
يخــص األنفلونــزا الموســمية فــي معظــم
البلــدان التــي تتخــذ تدابيــر رقابــة مناســبة.
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تسلسل مراحل الجائحة*

مرحلة الجائحة

مرحلة ما قبل الجائحة

مرحلة اإلنذار

مرحلة االنتقال

مرحلة ما قبل الجائحة

تقييم الخطر
التأهب

التعافي

التصدي

التأهب

* يقوم هذا التسلسل على "المعدل العالمي" لعدد الحاالت المسجلة عبر الزمن ،استنادا إلى تقييم متواصل للمخاطر وبما يتماشى مع تسلسل إدارة المخاطر
الطارئة في نطاقها الواسع

وخلال فتـرة مـا بعـد الذروة ،تكون مسـتويات انتشـار الجائحة
فـي معظـم البلدان التـي تتخذ تدابير رقابة مناسـبة قد انخفضت
تحـت المسـتويات المسـجلة خالل فتـرات الذروة .وتشـير فترة
مـاض نحو االنخفاض؛
مـا بعـد الذروة إلى أن انتشـار الجائحة
ٍ
ومـع ذلـك ،يظـل مـن غيـر المؤكـد حـدوث موجـات إضافيـة،
ويتعيـن علـى البلـدان أن تكـون متأهبة لحدوث موجـة ثانية.
وتميـزت الجوائـح التـي حدثـت فـي الماضـي بحـدوث موجات
علـى مـدى شـهور .وعنـد انخفـاض مسـتوى انتشـار الجائحة،
تتمثـل مهمـة االتصـاالت الحاسـمة في موازنة هـذه المعلومات
مـع احتمـال وقـوع موجـة أخـرى .وقـد تفصـل بيـن موجـات
الجائحـة شـهور ،وقـد يكون الشـعور السـريع باالطمئنـان أمرا ً
سـابقا ً ألوانـه .ويرد في الشـكل أعاله وصـف لمراحل الجائحة
ومـدى ارتباطهـا بـدورة حيـاة إدارة الطـوارئ (مفهوم تسلسـل
مراحـل الوبـاء وفقـا لمنظمـة الصحـة العالمية).

وخلال فتـرة مـا بعـد الجائحـة ،يكون مسـتوى انتشـار فيروس
األنفلونـزا قـد عـاد إلـى المسـتويات المسـجلة عـادة فـي حاالت
األنفلونـزا الموسـمية .ويُحتمـل أن يسـلك الفيـروس الجائحـة
سـلوك فيـروس األنفلونـزا الموسـمية .وفـي هـذه المرحلـة،
مـن األهميـة بمـكان مواصلـة عمليـة المراقبـة وتحييـن خطـط
التأهـب والتصـدي للجائحـة ،وفقـا لذلـك .وقـد يقتضـي األمـر
مرحلـة مكثفـة للتعافـي والتقييـم.

وأصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة مســتندا
توجيهيــا بعنــوان "إدارة مخاطــر األنفلونــزا
الجائحــة" يعــرض نهجــا شــامال لجميــع األخطــار
إلدارة المخاطــر فــي حــاالت الطــوارئ .ويــرد
هــذا المســتند منشــورا بعــدة لغــات فــي الرابــط
التالــي:

www.who.int/influenza/preparedness/
pandemic/influenza_risk_management/en/

وتولــت الوكالــة األمريكيــة الفيدراليــة إلدارة
حــاالت الطــوارئ أيضــا إصــدار نمــوذج خطــة
متعلقــة بحــاالت الجوائــح:

www.fema.gov/media-library/assets/
documents/93250

التذييل باء
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القوائـم المرجعية للتدابير الطارئة الواجــب
اتخــاذها فـــي حــاالت الكـوارث الطبيعيـة
والجوائـح
يشـمل هـذا التذييـل سلسـلة مـن القوائـم المرجعيـة لإلجـراءات
الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي حـاالت الكوارث ،وهـي تهدف
إلـى تيسـير مرحلتـي ما قبل وقـوع الكوارث (أنشـطة التخفيف
مـن آثـار الكـوارث والتأهـب لها) ومـا بعدها (أنشـطة التصدي
للكـوارث والتعافـي منهـا) .وهـي تشـمل قائمـة مرجعيـة
باإلجـراءات الحاسـمة (ال تخـص أخطـارا ً محـددة) وسلسـلة
مـن القوائـم المرجعيـة مـن أجـل المكتـب المركـزي (اإلدارة
العليـا) والمكاتـب الميدانيـة (مرافق المعالجـة ،ومكاتب البريد،
ونقـاط البيـع بالتجزئـة) مخصصـة لخطـر طبيعي محـدد .وكل
قائمـة مرجعيـة مـن القوائـم التي تخص أخطارا ً محـددة مر َّمزة
باأللـوان بغيـة التمييـز بين:
 التدابير الواجب اتخاذها قبل وقوع الكارثة وخاللها؛ إجــراءات التصــدي خــال أول ثمانــي وأربعيــن ســاعةبعــد وقــوع الكارثــة؛

-

تدابير التعافي بعد انقضاء أول ثماني وأربعين ساعة.

ويمكـن أن تعـ ُّد هـذه القوائـم المرجعيـة نموذجـا ً أوليـا ً يتعيَّـن
تكييفـه ومواصلـة تنقيحـه بحسـب االحتياجات الخاصـة وقابلية
انطبـاق المخاطـر الطبيعيـة الـواردة فـي دليـل إدارة مخاطـر
الكوارث .وقد اُسـتعين بأفضل الممارسـات في القطاع لتجميع
القوائـم المرجعيـة األوليـة التـي يجـب اسـتعراضها وتحديثهـا
بشـكل دائـم بحسـب التغيرات التشـغيلية أو التغيـرات في البنية
األساسـية والتوصيـات الـواردة فـي التقاريـر الصـادرة بعـد
اتخـاذ التدابيـر عقـب إجـراء تماريـن أو وقـوع أحـداث فعليـة.
ويُشـ َّجع المسـتثمرون البريديون على اإللمام بالقوائم المرجعية
ونشـرها بيـن موظفيهـم .ويجـب اسـتعراضها تأهبا ً لكل موسـم
مـن مواسـم األعاصيـر المدارية/األعاصير/أعاصيـر التيفـون
كمـا يجـب أن تشـ ِ ّكل األسـاس الـذي يُسـتند إليـه فـي التخطيـط
للتصـدي لألحـداث المعلـن عنهـا وغيـر المعلـن عنهـا.
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باء 1-القوائم المرجعية للتدابير الحاسمة
المكتب المركزي
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تقييم الوضع
والتدابير الواجب
اتخاذها
إجـــراء تقييم أولـــي لمبنى
المكتب المركزي مباشـــرة ً
بعـــد حـــدوث الكارثـــة
الطبيعية يشـــمل:

باء 1-القوائم المرجعية للتدابير الحاسمة
 المكتب المركزياألشخاص
كل الموظفين والزوار والمتعاقدين؛
حال الموظفين بالمكتب المركزي ودرجة اإلصابات وعددها؛
االتصـال بالمركـز المحلـي لإلسـعافات األوليـة فـي حـال وجـود مصابيـن وتقديـم تفاصيـل عـن
اإلصابـات؛
تعييـن أحـد الموظفيـن لرصـد مـا يبثـه اإلعلام المحلـي (اإلذاعـة والتلفزيـون) بمـا فـي ذلـك
التقاريـر الوطنيـة عـن األحـوال الجويـة؛
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ فـي المكتـب المركـزي بمـا فـي ذلـك اإلدارة العليـا
والموظفـون األساسـيون .ووضـع جـدول زمنـي علـى مـدار  24سـاعة إذا لـزم األمـر؛
تحديـد وتعييـن شـخص لمتابعـة جميـع القـرارات واالتصـاالت الصـادرة عـن مركـز عمليـات
الطـوارئ والـواردة إليـه وتسـجيلها؛
تحديـد مـا إذا كان هنـاك احتمـال أن يتفاقـم الحـدث أو يتسـبب فـي ضـرر إضافـي أو يشـكل تهديـدا ً
للأرواح؛
تشـجيع الموظفيـن بالموقـع علـى البقـاء داخـل المرافـق إذا كان توجههـم إلـى منازلهـم قـد يعرضهـم
للخطـر؛
االتصـال بالموظفيـن الذيـن يعملـون بعيـدا ً عـن المكتـب المركـزي فـي وقـت الحـدث لتزويدهم
بالتعليمـات الخاصـة بسلامتهم واطالعهـم علـى الوضـع واألضـرار الناجمـة عـن الحـدث؛
نشر المعلومات على الموظفين كلما أُتيحت تحديثات عبر اإلعالم والسلطات المحلية/الوطنية؛
إذا تعـذر اسـتمرار العمليـات بالمكتـب المركـزي ،ينبغي إصدار تعليمات إلـى جميع الموظفين به
بالتوجـه إلـى مرفـق بديـل يحـدده المسـؤول فـي حـاالت الطـوارئ( .لمزيد مـن التفاصيـل ،انظر
خطة اسـتمرارية األعمال)؛
إذا طـرأ الحـدث خـارج سـاعات العمـل العادية ،ينبغي تشـجيع الموظفين على االسـتعانة باإلعالم
المحلـي وخـط االتصـال المباشـر الخـاص بهـم فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد ،لتلقـي تعليمات
اإلبالغ؛
التنسـيق مـع المعنييـن بالمـوارد الداخليـة (المـوارد البشـرية واالتصـاالت) لتحديـث رسـائل خط
االتصـال المباشـر الصـادرة إلـى الموظفيـن العاملين فـي المكتب المركزي في حـاالت الطوارئ
علـى صعيـد إجـراءات اإلبلاغ والمواقع عنـد االقتضاء.
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تقييم الوضع
والتدابير الواجب
اتخاذها
إجراء تقييـــم أولي لمبنى
المكتب المركزي مباشرة ً
بعـــد حـــدوث الكارثـــة
الطبيعية يشـــمل:

باء 1-القوائم المرجعية للتدابير الحاسمة
 المكتب المركزيالممتلكات
إجراء تقييم أولي لمبنى المكتب المركزي؛
تحديـد مـا إذا كانـت هنـاك أي حـاالت غيـر آمنة فـي مبنى المكتـب المركزي قـد تثير مخاوف
بشـأن سلامة الموظفين أو العامة وصحتهم أو مخاوف بشـأن البيئة؛
الصالحية التشغيلية للمرافق ،مع إيالء اهتمام خاص للهواتف وروائح الغازات أو الدخان؛
تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر إخالء مبنى المكتب المركزي في ضوء الحدث والظروف؛
تحديد الحجم األولي للضرر الذي لحق بمبنى المكتب المركزي واإلصالحات المطلوبة؛
تحديد النُ ُ
ظم الرئيسية (الماء ،التيار الكهربائي ،الغاز ،الوقود) الواجب تأمينها؛
اتصال بدائرة المرافق (ادخل رقم الهاتف ___) من أجل تقييم الضرر واإلصالحات؛
فيمـا يخـص األحـداث األوسـع نطاقـاً ،االتصـال بالمرافـق البريدية داخـل المنطقـة المتضررة
بأسـرع وقـت ممكـن باالسـتعانة بالبروتوكـوالت المعمـول بها؛
إذا لـم يتضـرر مبنـى المكتب المركزي بسـبب الكارثـة الطبيعية ،فينبغي إجـراء تقييم لتأثيرها
علـى المكاتب الميدانية.

المنتجات
ضمـان أمـن مبنـى المكتـب المركـزي وأصولـه .ويشـمل ذلـك البريـد والطوابـع والمخزونات
واألشـياء الثمينـة والحواسـيب والملفـات الورقيـة التـي ال يمكـن تعويضهـا االتصـال بوكاالت
إنفـاذ القانـون والشـرطة المحليـة بحسـب االقتضاء.
التواصل مع سلطات إنفاذ القوانين والشرطة المحلية عند االقتضاء.
جمـع معلومـات عـن جهـات االتصال من الموظفين فـي المكتب المركـزي والمكاتب الميدانية
إذا لـم يكونوا بالفعـل خارج الموقع.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 1-1-القائمة المرجعية للتدابير الحاسمة القائمة المرجعية للتدابير
الطارئة الواجب اتخاذها في حالة الزوابع  -المكتب المركزي

قبل الحدث وخالله

المهام
إذا كان مـن المحتمـل أن يكـون المكتـب المركـزي محـل إنـذار إلمكانيـة تعرضـه لزوابـع أو
محـل تحذيـر مـن خطـر تعرضـه لزوابـع ،ينبغـي توجيـه إنـذار لـكل الموظفيـن فـي المكتـب
المركـزي للتوجـه إلـى المواقـع المحـددة لالحتمـاء داخـل المبنـى نفسـه .االسـتعداد لالحتمـاء
مباشـرة إذا دوت صفـارات اإلنـذار بخطـر ذي صلـة باألحـوال الجويـة.
إذا تـم توجيـه الموظفيـن نحـو مواقـع لالحتمـاء داخـل المبنـى ،التأكـد مـن أن جميـع الموظفين
قـد التحقـوا بالمواقـع المحـددة دون اسـتثناء (إجـراء تعـداد لهـم) .التقيـد بخطـة إخلاء المكتب
المركـزي فـي حـاالت الطوارئ.
رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التي يتعيـن اتخاذها في المكتـب المركزي
لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيد بجميع إرشـادات الطـوارئ المحلية.
اتخـاذ التدابيـر المناسـبة بغيـة عـزل المناطـق المتضـررة مـن المرفـق .إغالق جميـع المرافق
المتضـررة إذا أمكـن (الغـاز ،الماء).
عندما يصبح الوضع آمناً ،ينبغي تحديد ما إذا كان هناك موظفون مصابون أو مفقودون .االتصال
بالمركز المحلي لإلسعافات األولية للحصول على الدعم الطبي والدعم في عمليات البحث.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمكاتب الميدانية.
إذا لم يتأثر مبنى المكتب المركزي بالحدث ،فينبغي تحديد ما إذا كانت هناك مكاتب ميدانية قد
تضررت وتطبيق ما ورد في القائمة المرجعية الخاصة بحاالت الطوارئ الميدانية.
رصد التقارير اإلعالمية واإلنذارات باألخطار ذات الصلة باألحوال الجوية.
إبلاغ الموظفيـن بطـرق اإلجلاء وبالطـرق المقطوعـة وبـأي نشـرات إخباريـة صـادرة عـن
الدولـة والحكومـة المحليـة.
إطالع موظفي المكاتب الميدانية على الوضع وتزويدهم بالمستجدات بحسب االقتضاء.
تطبيق عملية للتأكد من توثيق جميع االجتماعات واالحتفاظ بجميع الوثائق الستعراضها الحقاً.
فـي حـال تنشـيط المكاتـب الميدانيـة خـارج المنطقـة التـي مـن المحتمـل أن تضربهـا الزوابع،
ينبغـي التأكـد مـن أنهـا تطبـق خططـا ً وإجـراءات لتنفيـذ عمليـات تغييـر العنـوان بمواقع.
المساعدة على إنشاء مواقع لحاالت الطوارئ.
تذكيـر المكاتـب الميدانيـة بصـف مركباتهـم بغيـة تخفيـف الضـرر (صـف المركبـة جـوار
األخـرى أو صـف المركبـة خلـف األخـرى)
التأكـد مـن أن مراكـز معالجـة البريـد تطبـق خطة للتزويـد بالوقود في حاالت الطـوارئ إذا لم
يتيسـر الوقـود في محطات الوقـود المحلية.
ضمـان اتصـال المكاتـب الميدانيـة بالسـلطات المحليـة لمعرفة ما إذا كان الموظفـون المحليون
سـيدعون إلـى اإلجلاء اإللزامـي ومكانه والظروف التي سـتوجبه.
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانيـة (مرافـق المعالجـة ،ومكاتـب البريـد) لخطـط لنقـل برامـج
الفـرز الخاصـة بهـا إلـى مرافـق بديلـة.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 1-1-القائمة المرجعية للتدابير الحاسمة القائمة المرجعية للتدابير
الطارئة الواجب اتخاذها في حالة الزوابع  -المكتب المركزي
المهام
وفـي حـال أن ألحقـت الزوابـع أو الريـاح العاتيـة الضـرر بمبنـى المكتـب المركـزي ،ينبغـي
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ ومركـز عمليـات الطـوارئ عنـد االقتضـاء لدعـم جهـود
التقييـم واالتصـال.
إعداد تقارير عن الوضع بشـكل منتظم وإتاحة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلكات
والمنتجات.
ضمان تسجيل تفاصيل الحدث الطارئ.
التباحـث مـع الفريـق المحلـي لإلسـعافات األوليـة مـن أجـل تحديـد حجـم األضرار فـي المنطقة
والمـدة التـي قـد يظـل فيهـا مبنـى المكتـب المركزي متأثـرا بالحـدث الطارئ.
تحديـد مـا إذا كان ينبغـي نقـل عمليـات المكتـب المركـزي إلـى مرفـق بديـل .وقـد تسـتدعي
الحـوادث التـي مـن المتوقـع أن تـدوم  24سـاعة أو أكثـر تحديـد موقـع بديـل.
ضمان سالمة الموظفين.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضـع ومراجعـة مـا هـو متوقـع قبـل فتـرة العمـل
التاليـة .إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .توجيـه رسـائل إلـى الموظفيـن بشـأن
تدابيـر السلامة المتصلـة بهـذا الحـدث .تعميـم رقـم خـط االتصال المباشـر الخـاص بالموظفين
فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد.
إخطار الوكاالت الوطنية المعنية في حال نقل عمليات المكتب المركزي إلى مرفق بديل.
إذا كانـت األضـرار التـي لحقـت بالمرفـق أو التأثيـرات علـى المنطقـة المتاخمـة شـديدة ،ينبغي
التخطيـط لتنشـيط خطـة السـتمرار أعمال المكتب المركـزي .في حال نقـل العمليات إلى مرفق
بديـل ،ينبغـي إطلاع المكاتـب الميدانيـة وأصحاب المصلحـة الخارجيين بحسـب االقتضاء.
االتصـال بموظفـي المكاتـب الميدانيـة .وقد يكون الضغط عاليا ً على الشـبكات الخلوية وخطوط
الهواتـف األرضيـة ،لـذا ينبغـي النظـر فـي االسـتعانة بالرسـائل النصيـة القصيـرة ()SMS
وخدمـات االتصـاالت ذات األولويـة ،إذا ُوجـدت .اسـتخدام الهواتـف السـاتلية ،إذا ُوجـدت.
تحديد حجم انقطاع التيار الكهربائي ومدى الحاجة إلى مولدات الطاقة/وقود لحاالت الطوارئ.
التخطيـط إلتاحـة الوجبـات الجاهـزة والمـاء المعبـأ فـي زجاجـات من أجـل فريـق إدارة حاالت
الطـوارئ أوالً ،ومـن أجـل الموظفيـن إذا مـا احتمـوا بمالجئ.
ضمان أمن األصول البريدية (البريد ،والطوابع ،واألموال).
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار ،ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق متعـدد التخصصـات يتألف من
مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئة والسلامة واألمن.
رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا في المكتـب المركزي
لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيـد بجميـع اإلرشـادات المحليـة في حـاالت الطوارئ.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 1-1-القائمة المرجعية للتدابير الحاسمة القائمة المرجعية للتدابير
الطارئة الواجب اتخاذها في حالة الزوابع  -المكتب المركزي
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد وفريـق صيانـة المرافـق لتحديـد مـا إذا كان
مبنـى المكتـب المركـزي آمنـا ً السـتئنافه العمـل أم أن مـن الضـروري إزالـة التلوث/التنظيـف
قبـل الدخـول إليـه مـرة أخرى.
االتصـال بفريـق صيانـة المرافـق للحصـول علـى الدعـم فـي مجـال تقييـم حالة مبنـى المكتب
المركـزي واإلصالحـات الواجـب تنفيذهـا .ينبغـي تركيز عمليـات التعافـي أوالً على التخلص
مـن الحطـام واسـتعادة المرافـق ومـن ثـم إعـادة التأهيل وإعـادة البناء.
تغطية النوافذ المكسـورة بغطاء بالسـتيك واألسـقف المتشـققة بمشـمعات سـميكة لمنع تسـرب
مـاء األمطار داخـل المبنى.
متابعـة مـدى تقـدم أعمال اإلصالح واسـتئناف جميع العمليات الضرورية .االحتفاظ بسـجالت
دقيقـة عـن تكاليف اسـتئناف العمل والتعافـي ألغراض التأمين.
إذا ضربـت الزوابـع المكاتـب الميدانيـة ،ينبغـي تنسـيق عمليـات الدعـم والمسـاعدة وتعبئـة
الوحـدات المتنقلـة لتجميـع البريـد وتوزيعـه.
توفيـر الدعـم للمكاتـب الميدانيـة المتضـررة مـن جـراء الزوابـع مـن أجـل معالجـة الزيـادة
الكبيـرة المتوقعـة فـي طلبـات تغييـر العنـوان.
إذا صـدرت تعليمـات لموظفـي المكتـب المركـزي للعمـل في مرفـق بديل ،ينبغـي وضع خطة
لعودتهـم حالمـا يتم إصلاح مبنى المكتـب المركزي.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حاالت الطوارئ بعـد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
وتقديـم تقريـر عنهـا لتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطة التدابيـر التصحيحية.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 2-1-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في حالة
الفيضانات/الفيضانات الخاطفة  -المكتب المركزي

قبل الحدث وخالله

المهام
ضمـان تنفيـذ جميـع التدابيـر التصحيحيـة الـواردة في التقارير الصـادرة عن التدابيـر المتخذة في
الموسـم السابق.
رصـد اإلنـذارات ذات الصلـة باألحـوال الجوية (المنظمـة العالمية لألرصاد الجويـة ،والوكاالت
الوطنيـة) والتقارير اإلعالمية.
إذا كان مـن المحتمـل أن تؤثـر الفيضانـات فـي مبنـى المكتـب المركـزي ،فينبغـي التأهب إلخالء
المرفـق ،وإجـراء تعـداد للموظفيـن ،ونقـل الواجبـات الوظيفية بحسـب ما تفتضيـه الظروف.
إذا لـم يتأثـر مبنـى المكتـب المركـزي بهـذا الحـدث ،ينبغـي تحديد مـا إذا كانت المكاتـب الميدانية
قـد تأثـرت وتنفيذ اإلجـراءات الطارئـة الميدانية.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمكتب المركزي.
إذا اجتاحـت الفيضانـات مبنـى المكتـب المركـزي ،فينبغـي إخلاء المبنـى أو االحتمـاء بموقـع
داخلـه بحسـب مـا تفتضيـه الظـروف .التقيُّد بخطـة إخالء المكتـب المركزي في حالـة الطوارئ.
ويحبـذ اإلخلاء قبـل اجتيـاح مـاء الفيضانـات المرفق.
إطالع موظفي المكاتب الميدانية على الوضع وتزويدهم بالمستجدات بحسب االقتضاء.
تطبيق عملية للتأكد من توثيق جميع االجتماعات واالحتفاظ بجميع الوثائق الستعراضها الحقاً.
إصـدار تكليـف بالمهـام والتأكـد مـن أن موظفي المكتب المركـزي والمكاتب الميدانيـة قد أنجزوا
المهـام المتعلقة بالتأهب.
فـي حـال تنشـيط المكاتـب الميدانيـة خـارج المنطقـة التـي مـن المحتمـل أن تجتاحهـا الفيضانات،
ينبغـي التأكـد مـن أنهـا تطبـق خططا ً وإجـراءات لتنفيـذ عمليات تغييـر العنوان بمواقـع المالجئ.
المساعدة على إنشاء مواقع بديلة للمرافق المتضررة في حالة الطوارئ.
تكليـف المكاتـب الميدانيـة بتعطيـل عمـل صناديـق تجميع البريد فـي المناطـق المحتمل تضررها
من جـراء الفيضانات.
نقـل مركبـات المكتـب المركـزي إلـى أراضـي مرتفعـة (مواقـع محـددة مسـبقا) إذا سـمح الوقت.
ضمـان نقـل األصـول بمـا فيهـا البريـد والطوابـع واألمـوال والسـجالت الرئيسـية والمعـدات
اإللكترونيـة إلـى مسـتوى ال يتوقـع وصـول المـاء إليـه للحـد مـن األضـرار.
رصـد الطـرق المغلقـة والطـرق البديلـة لإلجلاء .رصد اإلعلام المحلي لالطالع علـى التقارير
المتصلـة بالحـدث .إخطـار الموظفيـن بطـرق اإلجلاء وبالطـرق المغلقـة وبأي نشـرات إخبارية
صـادرة عن الدولـة والحكومـة المحلية.
ضمـان قيـام المكاتـب الميدانيـة بتقييم إمكانيـة اجتياح الفيضانات مواقع صف السـيارات ،ووضع
الخطـط لنقـل المركبـات إلى أراضي أكثـر ارتفاعا ،وتزويد جميـع المركبات بالوقود.
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانيـة لخطـة لتزويـد المركبـات ومولـدات الطاقة بالوقـود في حاالت
الطـوارئ إذا لـم يتوفـر الوقـود في المحطـات المحلية.
ضمـان اتصـال المرافـق بالسـلطات المحليـة لمعرفـة مـا إذا كان الموظفـون المحليـون سـيدعون
إلـى اإلجلاء اإللزامـي ومكانـه والظـروف التي سـتوجبه.
تحديـد أماكـن تدفـق وتج ُّمع المـاء والحطام حول مبنى المكتب المركـزي وتحويل مجاري التدفق
المحـددة بوضـع الحواجـز (أكيـاس الرمـل ،وأكيـاس الحصـى ،ولفافـات األليـاف ،واألخشـاب،
والخشـب الرقائقي ،ومشـمعات البالسـتيك ،والسـدادات المطاطية ،والحواجز الخرسـانية).
ضمان وضع المرافق ل ُخطط لنقل برامج الفرز الخاصة بها إلى مرافق بديلة.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 2-1-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في حالة
الفيضانات/الفيضانات الخاطفة  -المكتب المركزي
المهام
تنشـيط فريق إدارة حاالت الطوارئ ومركز عمليات الطوارئ بحسـب االقتضاء على مسـتوى
المكتب المركزي لدعم جهود التقييم واالتصال .تعيين شـخص لتسـجيل القرارات ومتابعتها.
ضمـان سلامة الموظفيـن .وعـادة مـا تكـون ميـاه الفيضانـات ملوثـة بميـاه المجـاري والمـواد
الكيميائيـة والحيوانـات البريـة الخطـرة مثـل التماسـيح والثعابيـن .التقيُّـد باإلجـراءات المطبقـة
فيمـا يخـص معـدات حمايـة األفـراد.
إعداد تقارير عن الوضع بشـكل منتظم وإتاحة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلكات
والمنتجات.
النظـر فـي تنشـيط خطـة السـتمرار أعمـال المكتب المركزي ونقـل عملياته إلى مرفـق بديل إذا
أن كانـت األضـرار التـي لحقـت بمبنـى المكتـب المركـزي أو التأثيرات على المنطقـة المتاخمة
شـديدة .قـد تسـتدعي األحـداث التـي تدوم  24سـاعة أو أكثر تنشـيط موقع بديل .إبلاغ المكاتب
الميدانيـة وأصحـاب المصلحـة الخارجييـن بحسـب االقتضاء في حـال نقل العمليـات إلى مرفق
بديل.
االتصـال بموظفـي المكاتـب الميدانيـة .وقد يكون الضغط عاليا ً على الشـبكات الخلوية وخطوط
الهواتـف األرضيـة ،لـذا ينبغـي النظـر فـي االسـتعانة بالرسـائل النصيـة القصيـرة ()SMS
وخدمـات االتصـاالت ذات األولويـة ،إذا ُوجـدت .اسـتخدام الهواتـف السـاتلية ،إذا ُوجـدت.
تحديد حجم انقطاع التيار الكهربائي ومدى الحاجة إلى مولدات طاقة/وقود لحاالت الطوارئ.
التخطيـط إلتاحـة الوجبـات جاهـزة والمـاء المعبـأ فـي زجاجـات مـن أجـل فريـق إدارة حـاالت
الطـوارئ أوالً ،ومـن أجـل الموظفيـن إذا مـا احتمـوا بمالجـئ.
ضمان أمن األصول البريدية (البريد ،والمركبات ،والطوابع ،واألموال).
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار ،ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق متعـدد التخصصـات يتألف من
مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئة والسلامة واألمن.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضـع ومراجعـة مـا هـو متوقـع قبـل فتـرة العمـل
التاليـة .إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .توجيـه رسـائل إلـى الموظفيـن بشـأن
تدابيـر السلامة المتصلـة بهـذا الحـدث .تعميـم رقـم خـط االتصال المباشـر الخـاص بالموظفين
فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد.
رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا في المكتـب المركزي
لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيُّـد بجميع إرشـادات الطـوارئ المحلية.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 2-1-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في حالة
الفيضانات/الفيضانات الخاطفة  -المكتب المركزي
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد وفريـق صيانـة المرافـق لتحديـد مـا إذا كان
مبنـى المكتـب المركـزي آمنـا ً السـتئنافه العمـل أم أن مـن الضـروري إزالـة التلوث/التنظيـف
قبـل الدخـول إليـه مـرة أخرى.
مباشـرة بعـد انحسـار ميـاه الفيضـان ،ينبغـي تركيـز الجهـود األوليـة علـى شـفط المـاء مـن
المبنـى وتجفيـف محتوياتـه .وسـيتطلب هـذا األمـر مـراوح ومزيلات رطوبـة .وقـد يكـون
مـن الضـروري إزالـة األبسـطة وعـوازل الحوائـط المبتلـة .وقـد يتطلـب التخلـص مـن ميـاه
الفيضـان والعفـن الدعـم مـن مقـاول متخصص .وسـيبدأ العفـن في النمو فـي غضون 48-24
سـاعة رهنـا ً بمسـتوى الرطوبـة ودرجـة الحـرارة.
متابعـة مـدى تقدم أعمال اإلصالح واسـتئناف جميع العمليات الضرورية .االحتفاظ بسـجالت
دقيقـة عن تكاليف اسـتئناف العمل والتعافـي ألغراض التأمين.
فـي حـال مـا إذا اجتاحـت ميـاه الفيضـان المكاتـب الميدانيـة ،ينبغـي تنسـيق عمليـات الدعـم
والمسـاعدة وتعبئـة الوحـدات المتنقلـة لتجميـع البريـد وتوزيعـه.
تقديـم توجيهـات فيمـا يخـص معالجـة البريـد ،واألمـوال ،والطوابـع ،التـي لعلهـا تكـون قـد
تضـررت بميـاه الفيضـان.
توفيـر الدعـم للمكاتـب الميدانيـة المتضـررة مـن جـراء الفيضانـات مـن أجـل معالجـة الزيادة
الكبيـرة المتوقعـة فـي طلبـات تغييـر العنوان.
إذا صـدرت تعليمـات لموظفـي المكتـب المركـزي للعمـل فـي مرفق بديل ،ينبغـي وضع خطة
لعودتهـم حالمـا يتم إصالح مبنـى المقر.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفي فريـق إدارة حاالت الطـوارئ بعد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
وتقديـم تقريـر عنهـا لتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابير وفـي خطة التدابيـر التصحيحية.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 3-1-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها فـي حالة
األعاصير المدارية/األعاصير/أعاصير التيفون  -المكتب المركزي

قبل الحدث وخالله

المهام
ضمـان تنفيـذ جميـع التدابيـر التصحيحيـة الواردة فـي التقارير الصـادرة عن التدابيـر المتخذة في
الموسـم السابق.
رصـد اإلنـذارات ذات الصلـة باألحـوال الجويـة (المنظمـة العالمية لألرصاد الجويـة ،والوكاالت
الوطنيـة) والتقارير اإلعالمية.
إذا تـم التنبـؤ بوقـوع أعاصيـر مدارية/أعاصير/أعاصيـر تيفـون علـى مبنـى المكتـب المركـزي،
ينبغـي تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ و/أو مركـز عمليـات الطـوارئ بحسـب االقتضـاء
لتوفيـر الدعـم لجهـود التقييـم واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل القـرارات ومتابعتهـا.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمكتب المركزي.
إذا لـم يتضـرر مبنـى المكتـب المركـزي من جـراء هذا الحـدث ،فينبغي تحديد مـا إذا كانت هناك
مكاتـب ميدانيـة قد تضـررت ،وتنفيذ اإلجـراءات الميدانية الطارئة.
رهنـا ً بالحالـة ،ينبغـي التخطيط إلصدار إخطار بإغالق المكتـب المركزي قبل حدوث األعاصير
المدارية/األعاصير/أعاصيـر تيفـون .ومـن المحتمـل أن تهـب رياح مدمـرة ،وعواصف هوجاء،
وتهطـل أمطـار غزيرة ،تتسـبب في فيضانات داخلية قبل حـدوث األعاصير المدارية/األعاصير/
أعاصير تيفون وبعدها.
إخطـار الموظفيـن بطـرق اإلجالء ،والطرق المغلقة ،وأي نشـرات إخبارية صادرة عن الحكومة
الوطنية أو المحلية.
إطالع الموظفين على الوضع وتزويدهم بالمستجدات عند االقتضاء.
تطبيق عملية للتأكد من توثيق جميع االجتماعات واالحتفاظ بجميع الوثائق الستعراضها الحقاً.
فـي حـال تنشـيط المكاتـب الميدانيـة خـارج المنطقـة التـي مـن المحتمـل أن تضربهـا األعاصيـر
المدارية/األعاصير/أعاصيـر التيفـون ،ينبغـي التأكـد مـن أنهـا تطبـق خططـا ً وإجـراءات لتنفيـذ
عمليـات تغييـر العنـوان بمواقـع المالجـئ.
المساعدة على إنشاء مواقع بديلة للمكاتب الميدانية داخل المنطقة المتضررة.
التأكـد مـن تطبيـق عمليـة لتعطيـل صناديق تجميع البريد في المناطق التـي من المحتمل تضررها
من جراء األعاصير المدارية/األعاصير/أعاصير تيفون.
صفها فـي أرض أكثر ارتفاعـا ً محددة
تزويـد مركبـات المكتـب المركـزي بالوقـود مـرة أخـرى و َّ
مسـبقا لتخفيـف الضـرر (صـف المركبـة جـوار األخـرى أو صـف المركبـة خلـف األخـرى).
ضمـان أمـن األصـول بمـا فيهـا البريـد والطوابـع واألمـوال والسـجالت الرئيسـية والمعـدات
اإللكترونيـة ونقلهـا إلـى مسـتوى ال يتوقـع وصـول المـاء إليـه للحـد مـن األضـرار.
التأكـد مـن أن المكاتـب الميدانيـة تقيَّـم احتمـال أن تجتـاح الفيضانـات مواقـع صـف السـيارات،
وتـزود جميـع المركبـات بالوقـود.
وتضـع الخطـط لنقـل المركبـات إلـى أراضـي أكثـر ارتفاعـاً،
ِّ
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانيـة لخطـة لتزويـد المركبـات ومولـدات الطاقـة بالوقـود في حاالت
الطـوارئ إذا لـم يتوفـر الوقـود فـي المحطـات المحلية.
ضمـان اتصـال المكاتـب الميدانيـة بالسـلطات المحليـة لمعرفـة مـا إذا كان الموظفـون المحليـون
سـيدعون إلـى اإلجلاء اإللزامـي ومكانـه والظـروف التـي سـتوجبه.
في حال التنبؤ بحدوث فيضانات ،تحديد أماكن تدفق وتج ُّمع الماء والحطام حول مبنى المكتب المركزي
وتحويل مجاري التدفق المحددة بوضع الحواجز (أكياس الرمل ،وأكياس الحصى ،ولفافات األلياف،
واألخشاب ،والخشب الرقائقي ،ومشمعات البالستيك ،والسدادات المطاطية ،والحواجز الخرسانية).
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانيـة (منشـآت المعالجـة ومكاتـب البريـد) لخطـط لنقل برامـج الفرز
الخاصـة بهـا إلـى مرافـق بديلة.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 3-1-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها فـي حالة
األعاصير المدارية/األعاصير/أعاصير التيفون  -المكتب المركزي
المهام
إثـر وقـوع األعاصيـر المدارية/األعاصير/أعاصيـر تيفـون أول األمـر ،ينبغـي تكليـف فريـق
إدارة حـاالت الطـوارئ بالمكتـب المركـزي بحصـر حـدود المناطـق المتضـررة.
ضمان سالمة الموظفين المشتركين في إجراءات التصدي.
إعداد تقارير عن الوضع بشـكل منتظم وإتاحة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلكات
والمنتجات.
ضمـان تسـجيل تفاصيـل الحـدث الطارئ ،وضمان إتاحـة تحديثات للتقارير عن الوضع بشـكل
منتظم.
النظـر فـي تنشـيط خطـة السـتمرار أعمـال المكتب المركزي ونقـل عملياته إلى مرفـق بديل إذا
أن كانـت األضـرار التـي لحقـت بمبنـى المكتـب المركـزي أو التأثيرات على المنطقـة المتاخمة
شـديدة .قـد تسـتدعي األحـداث التـي تدوم  24سـاعة أو أكثر تنشـيط موقع بديل .إبلاغ المكاتب
الميدانيـة وأصحـاب المصلحـة الخارجييـن بحسـب االقتضاء في حـال نقل العمليـات إلى مرفق
بديل.
االتصـال بموظفـي المكاتـب الميدانيـة .وقد يكون الضغط عاليا ً على الشـبكات الخلوية وخطوط
الهواتـف األرضيـة ،لـذا ينبغـي النظـر فـي االسـتعانة بالرسـائل النصيـة القصيـرة
وخدمـات االتصـاالت ذات األولويـة ،إذا ُوجـدت .اسـتخدام الهواتـف السـاتلية ،إذا ُوجـدت.

()SMS

تحديد حجم انقطاع التيار الكهربائي ومدى الحاجة إلى مولدات طاقة/وقود لحاالت الطوارئ.
التخطيـط إلتاحـة الوجبـات الجاهـزة والمـاء المعبـأ فـي زجاجـات من أجـل فريـق إدارة حاالت
الطـوارئ أوالً ،ومـن أجـل الموظفيـن إذا مـا احتمـوا بمالجئ.
ضمان أمن األصول البريدية (البريد ،والطوابع ،واألموال).
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار ،ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق متعـدد التخصصـات يتألف من
مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئة والسلامة واألمن.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضـع ومراجعـة مـا هـو متوقـع قبـل فتـرة العمـل
التاليـة .إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .توجيـه رسـائل إلـى الموظفيـن بشـأن
تدابيـر السلامة المتصلـة بهـذا الحـدث .تعميـم رقـم خـط االتصال المباشـر الخـاص بالموظفين
فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد.
مواصلـة رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا فـي المكتـب
المركـزي لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيُّـد بجميـع إرشـادات الطـوارئ المحليـة.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 3-1-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها فـي حالة
األعاصير المدارية/األعاصير/أعاصير التيفون  -المكتب المركزي
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد وفريـق صيانـة المرافـق لتحديـد مـا إذا كان
مبنـى المكتـب المركـزي آمنـا ً السـتئنافه العمـل أم أن مـن الضـروري إزالـة التلوث/التنظيـف
قبـل الدخـول إليـه مـرة أخرى.
مباشـرة بعـد انحسـار ميـاه الفيضـان وهـدوء الريـاح ،تركيـز الجهـود األولية على شـفط الماء
مـن المبنـى وتجفيـف محتوياتـه .وسـيتطلب هـذا مـراوح ومزيلات رطوبـة .وقـد يكـون مـن
الضـروري إزالـة األبسـطة وعـوازل الحوائط المبتلـة .وقد يتطلب التخلص مـن مياه الفيضان
والعفـن دعـم مقـاول متخصـص .وسـيبدأ العفـن فـي النمـو فـي غضـون  48-24سـاعة رهنـا ً
بمسـتوى الرطوبـة ودرجـة الحرارة.
تغطية النوافذ المكسـورة بغطاء بالسـتيك واألسـقف المتشـققة بمشـمعات سـميكة لمنع تسـرب
مـاء األمطار داخـل المبنى.
تكليف موظفي مركز عمليات الطوارئ (على مدار الساعة) بتنسيق تدابير التعافي.
متابعـة مـدى تقـدم أعمال اإلصالح واسـتئناف جميع العمليات الضرورية .االحتفاظ بسـجالت
دقيقـة عـن تكاليف اسـتئناف العمل والتعافـي ألغراض التأمين.
إذا ضربـت األعاصيـر مدارية/األعاصير/أعاصيـر تيفـون المكاتـب الميدانيـة ،ينبغـي تنسـيق
عمليـات الدعـم والمسـاعدة وتعبئـة الوحـدات المتنقلـة لتجميـع البريـد وتوزيعه.
توفيـر الدعـم للمكاتـب الميدانيـة المتضررة من جـراء األعاصيـر مدارية/األعاصير/أعاصير
تيفـون مـن أجـل معالجـة الزيـادة المتوقعة فـي طلبات تغييـر العنوان.
إذا صـدرت تعليمـات لموظفـي المكتـب المركـزي للعمـل في مرفـق بديل ،ينبغـي وضع خطة
لعودتهـم حالمـا يتم إصلاح مبنى المكتـب المركزي.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحادث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حاالت الطوارئ بعـد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطة التدابيـر التصحيحية.
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التدابير األولية
الحاسمة

بـاء 4-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الـزالزل  -المكتـب المركـزي

قبل الحدث وخالله

المهام
ضمـان تنفيـذ جميـع التدابيـر التصحيحيـة الـواردة في التقارير الصـادرة عن التدابيـر المتخذة في
الموسـم السابق.
إثـر تضـرر المكتـب المركـزي مـن جـراء الزلزال ،ينبغي تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطوارئ
و/أو مركـز عمليـات الطـوارئ بحسـب االقتضـاء لدعـم جهود التقييـم واالتصال .تعيين شـخص
لتسـجيل القـرارات ومتابعتها.
توجيـه موظفـي المكتـب المركـزي الموجوديـن داخـل المبنـى باالحتمـاء بمواقـع داخلـه ،والبقـاء
بعيـدا ً عـن النوافـذ ،والنـزول إلـى األرض ،واالحتمـاء ،واالنطـواء.
يجب على الموظفين أال يغادروا
المبنى مباشرة ً بعد تراجع
الهزات االرتدادية ،ما لم يكن
هناك رائحة غاز أو رائحة مادة
كيميائية .وعند إخالء المبنى،
ينبغي أال تستخدم المصاعد.
ويجب على الموظفين الذين
كانوا خارج المكتب المركزي البقاء خارجه إلى أن تتوقف الهزات ،والتحرك نحو حيز مفتوح
بعيدا ً عن المباني ولمبات اإلضاءة بالشارع ،وأعمدة الخدمات وخطوط الكهرباء.
عندمـا يصبـح الوضـع آمنـاً ،ينبغـي تطبيـق إجـراءات تعـداد الموظفيـن تحديـد مـا إذا كان هنـاك
موظفـون مصابـون أو مفقـودون .االتصـال بالمركـز المحلـي لإلسـعافات األوليـة للحصول على
الدعـم الطبـي والدعـم فـي عمليـات البحث.
رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا فـي المكتـب المركـزي
لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيُّـد بجميـع إرشـادات الطـوارئ المحليـة.
اتخـاذ التدابيـر المناسـبة بغيـة عـزل األجـزاء المتضـررة فـي مبنـى المكتـب المركـزي .إغلاق
جميـع المرافـق المتضـررة (الغـاز ،المـاء) من صمامات اإلغلاق الخارجيـة إذا أمكن ذلك .عدم
دخـول المبنـى إال بعـد إجـراء تقييـم هيكلي.
إذا لـم يتضـرر مبنـى المكتـب المركـزي مـن جـراء الزلـزال ،تحديـد مـا إذا كانـت هنـاك مكاتب
ميدانيـة قـد تضـررت ،وتنفيـذ اإلجـراءات الميدانيـة الطارئة.
إخطـار الموظفيـن بطـرق اإلجلاء وبالطـرق المغلقـة وبأي نشـرات إخبارية صادرة عـن الدولة
والحكومـة المحلية.
إطالع موظفي المكاتب الميدانية على الوضع وتزويدهم بالمستجدات بحسب االقتضاء.
تطبيـق عمليـة للتأكـد مـن توثيـق جميـع االجتماعـات واالحتفـاظ بجميـع الوثائـق السـتعراضها
الحقا ً.
فـي حـال تنشـيط المكاتـب الميدانيـة خـارج المنطقـة التـي مـن المحتمـل أن تضربهـا الـزالزل،
ينبغـي التأكـد مـن أنهـا تطبـق خططا ً وإجـراءات لتنفيـذ عمليات تغييـر العنوان بمواقـع المالجئ.
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانيـة لخطـة لتزويـد المركبـات ومولـدات الطاقة بالوقـود في حاالت
الطـوارئ إذا لـم يتوفـر الوقـود في المحطـات المحلية.
ضمـان اتصـال المرافـق بالسـلطات المحليـة لمعرفـة مـا إذا كان الموظفـون المحليـون سـيدعون
إلـى اإلجلاء اإللزامـي ومكانـه والظـروف التي سـتوجبه.
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانيـة (مرافـق المعالجـة ،ومكاتـب البريـد) لخطط لنقـل برامج الفرز
الخاصـة بهـا إلى مرافـق بديلة.
تقييم أي إصابات الموظفين واالتصال برقم الطوارئ المحلي لطلب المساعدة الطبية.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

بـاء 4-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الـزالزل  -المكتـب المركـزي
المهام
بعـد آخـر هـزة مرتـدة ،ينبغـي إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار ،ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق
متعـدد التخصصـات يتألـف مـن مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئـة والسلامة واألمـن.
إذا ألحقـت الـزالزل الضـرر بمبنـى المكتـب المركـزي ،ينبغـي تنشـيط فريـق إدارة حـاالت
الطـوارئ ومركـز عمليـات الطـوارئ علـى مسـتوى المكتب المركـزي بحسـب االقتضاء لدعم
جهـود التقييـم واالتصـال.
إعداد تقارير عن الوضع بشـكل منتظم وإتاحة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلكات
والمنتجات.
النظـر فـي تنشـيط خطـة السـتمرار أعمـال المكتب المركزي ونقـل عملياته إلى مرفـق بديل إذا
أن كانـت األضـرار التـي لحقـت بمبنـى المكتـب المركـزي أو التأثيرات على المنطقـة المتاخمة
شـديدة .قـد تسـتدعي األحـداث التـي تدوم  24سـاعة أو أكثر تنشـيط موقع بديل .إبلاغ المكاتب
الميدانيـة وأصحـاب المصلحـة الخارجييـن بحسـب االقتضاء في حـال نقل العمليـات إلى مرفق
بديل.
االتصـال بموظفـي المكاتـب الميدانيـة .قـد يكون الضغط عاليـا ً على الشـبكات الخلوية وخطوط
الهواتـف األرضيـة ،لـذا ينبغـي النظـر فـي االسـتعانة بالرسـائل النصيـة القصيـرة ()SMS
وخدمـات االتصـاالت ذات األولويـة ،إذا ُوجـدت .اسـتخدام الهواتـف السـاتلية ،إذا ُوجـدت.
تحديـد حجـم األضـرار التـي لحقـت بالمكاتـب الميدانيـة والمسـاعدة علـى تنسـيق عمليـات تقييم
األضـرار وترتيبهـا بحسـب األولوية.
تحديـد حجـم انقطـاع التيـار الكهربائـي ومـدى الحاجـة إلـى مولـدات الطاقة/وقـود لحـاالت
الطـوارئ.
تحديـد مـا إذا كان قـد حـدث تسـريب للغـاز أو أي ضـرر فـي الخدمـات األخـرى إثـر حـدوث
الزلـزال .إخلاء المرفـق إذا اشـتبه في حدوث تسـريب للغـاز .التأكد ممـا إذا كانت هناك خارج
مبنـى المكتـب المركـزي خطـوط كهرباء سـاقطة أرضا.
التخطيـط إلتاحـة الوجبـات الجاهـزة والمـاء المعبـأ فـي زجاجـات من أجـل فريـق إدارة حاالت
الطـوارئ أوالً ،ومـن أجـل الموظفيـن إذا احتمـوا بمواقـع داخـل المبنى.
ضمان أمن مبنى المكتب المركزي واألصول البريدية (البريد ،والطوابع ،واألموال).
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضـع ومراجعـة مـا هـو متوقـع قبـل فتـرة العمـل
التاليـة .إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .توجيـه رسـائل إلـى الموظفيـن بشـأن
تدابيـر السلامة المتصلـة بهـذا الحـدث .تعميـم رقـم خـط االتصال المباشـر الخـاص بالموظفين
فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد.
رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا في المكتـب المركزي
لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيُّـد بجميع إرشـادات الطـوارئ المحلية.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

بـاء 4-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الـزالزل  -المكتـب المركـزي
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد وفريـق صيانـة المرافـق لتحديـد مـا إذا كان
مبنـى المكتـب المركـزي آمنـا ً السـتئنافه العمـل أم أن مـن الضـروري إزالـة التلوث/التنظيـف
قبـل الدخـول إليـه مـرة أخـرى .قـد تتطلـب عمليـة التقييـم الهيكلـي للمبنـى دعمـا ً مـن مقـاول
متخصـص.
فـور تراجـع الهـزات االرتداديـة (التي قد تـدوم أياما ً عديدة بعد توقف الزلـزال القوي) ،ينبغي
تركيـز الجهـود األوليـة علـى إزالـة الحطـام القائـم داخل مبنـى المكتب المركـزي وحوله .وقد
تتطلـب األضـرار الهيكليـة تحصيـن المبنى وتعزيزه .وقد تعلن السـلطات المحليـة أن الهياكل
المتضـررة تضـررا ً كبيـرا ً غير صالحة لالسـتخدام وال يمكن شـغلها مرة أخرى.
متابعـة مـدى تقدم أعمال اإلصالح واسـتئناف جميع العمليات الضرورية .االحتفاظ بسـجالت
دقيقـة عن تكاليف اسـتئناف العمل والتعافـي ألغراض التأمين.
إذا ضـرب الزلـزال المكاتـب الميدانيـة ،ينبغـي تنسـيق عمليـات الدعـم والمسـاعدة وتعبئـة
الوحـدات المتنقلـة لتجميـع البريـد وتوزيعـه.
توفيـر الدعـم للمكاتـب الميدانيـة المتضـررة مـن جـراء الزلـزال مـن أجـل معالجـة الزيـادة
الكبيـرة المتوقعـة فـي طلبـات تغييـر العنـوان.
إذا صـدرت تعليمـات لموظفـي المكتـب المركـزي للعمـل فـي مرفق بديل ،ينبغـي وضع خطة
لعودتهـم حالمـا يتـم إصالح مبنى المكتـب المركزي.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفي فريـق إدارة حاالت الطـوارئ بعد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابير وفـي خطة التدابيـر التصحيحية.
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التدابير األولية
الحاسمة

بـاء 5-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة حرائـق الغابـات  -المكتـب المركـزي

قبل الحدث وخالله

المهام
ضمـان تنفيـذ جميـع التدابيـر التصحيحيـة الـواردة فـي التقارير الصـادرة عن التدابيـر المتخذة
في الموسـم السـابق.
رصـد اإلنـذارات ذات الصلـة باألحـوال الجويـة (الـوكاالت المحليـة والوطنيـة) والتقاريـر
اإلعالميـة.
حصـر الحـدود الجغرافيـة لحرائـق الغابـات وتأثيرهـا المحتمل علـى مبنى المكتـب المركزي.
ورهنـا ً بالمعلومـات الـواردة عبـر مختلـف وسـائل اإلعلام اإلخباريـة والـوكاالت المعنيـة
بالتصـدي األولـي ،ينبغـي تقييـم مـدى الحاجـة إلـى إغالق مبنـى المكتب المركـزي أو إخالئه.
إذا لـم يتضـرر مبنـى المكتـب المركـزي مـن جـراء هـذا الحـدث ،فينبغـي تحديـد مـا إذا كانت
هنـاك مكاتـب ميدانيـة قـد تضـررت ،وتنفيـذ اإلجـراءات الميدانيـة الطارئة.
إذا كان مـن الضـروري اإلجلاء ،ينبغـي تقييم سلامة المبنى في مقابل سلامة عملية اإلجالء
وطرقه.
إذا كانـت عمليـة اإلجلاء مأمونـة ،ينبغـي التقيُّـد بإجـراءات اإلجلاء الـواردة فـي خطة إجالء
مبنـى المكتـب المركـزي فـي حالـة الطـوارئ ،بما فـي ذلك إجـراءات تعـداد الموظفين.
عنـد اإلجلاء ،ينبغـي التأكـد مـن إمكانيـة الوصـول إلـى مبنـى المكتـب المركـزي واألصـول
البريديـة (البريـد ،والمركبـات ،والطوابـع ،واألمـوال) .إغلاق الخـط الرئيسـي الـذي يـزود
المبنـى بالغـاز.
إعداد تقارير عن الوضع بشكل منتظم وإتاحة المستجدات على صعيد األشخاص والممتلكات
والمنتجات.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

بـاء 5-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة حرائـق الغابـات  -المكتـب المركـزي
المهام
رهنـا ً باألضـرار الناجمـة عـن حرائـق الغابـات ،ينبغـي تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ
بالمكتـب المركـزي و/أو مركـز عمليـات الطـوارئ بحسـب االقتضـاء لدعـم جهـود التقييـم
واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل القـرارات ومتابعتهـا.
إعداد تقارير عن الوضع بشـكل منتظم وإتاحة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلكات
والمنتجات.
النظـر فـي تنشـيط خطـة السـتمرار أعمـال المكتب المركزي ونقـل عملياته إلى مرفـق بديل إذا
أن كانـت األضـرار التـي لحقـت بمبنـى المكتـب المركـزي أو التأثيرات على المنطقـة المتاخمة
شـديدة .قـد تسـتدعي األحـداث التـي تدوم  24سـاعة أو أكثر تنشـيط موقع بديل .إبلاغ المكاتب
الميدانيـة وأصحـاب المصلحـة الخارجييـن بحسـب االقتضاء في حـال نقل العمليـات إلى مرفق
بديل.
االتصـال بموظفـي المكاتـب الميدانيـة .قـد يكون الضغط عاليـا ً على الشـبكات الخلوية وخطوط
الهواتـف األرضيـة ،لـذا ينظـر فـي االسـتعانة بالرسـائل النصيـة القصيـرة ( )SMSوخدمـات
االتصـاالت ذات األولويـة ،إذا ُوجـدت .اسـتخدام الهواتـف السـاتلية ،إذا ُوجـدت.
بعـد خمـود الحرائـق ،ينبغـي إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار .ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق
متعـدد التخصصـات يتألـف مـن مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئـة والسلامة واألمـن.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضـع ومراجعـة مـا هـو متوقـع قبـل فتـرة العمـل
التاليـة .إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .توجيـه رسـائل إلـى الموظفيـن بشـأن
تدابيـر السلامة المتصلـة بهـذا الحـدث .تعميـم رقـم خـط االتصال المباشـر الخـاص بالموظفين
فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد.
رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا في المكتـب المركزي
لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيـد بجميع إرشـادات الطـوارئ المحلية.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

بـاء 5-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة حرائـق الغابـات  -المكتـب المركـزي
المهام
إذا لحقـت إضـرار بالمبنـى ،ينبغـي التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد وفريـق
صيانـة المرافـق لتحديـد مـا إذا كان مبنـى المكتـب المركـزي آمنـا ً السـتئناف العمـل أم أن من
الضـروري إجـراء إصالحات/إعـادة بنـاء قبـل الدخـول إليـه مـرة أخـرى.
متابعـة مـدى تقـدم أعمال اإلصالح واسـتئناف جميع العمليات الضرورية .االحتفاظ بسـجالت
دقيقـة عـن تكاليف اسـتئناف العمل والتعافـي ألغراض التأمين.
إذا تضـررت المكاتـب الميدانيـة بحرائـق الغابـات ،ينبغـي تنسـيق عمليـات الدعـم والمسـاعدة
وتعبئـة الوحـدات المتنقلـة لتجميـع البريـد وتوزيعـه.
توفيـر الدعـم للمكاتـب الميدانيـة المتضـررة مـن جـراء هـذا الحـدث مـن أجـل معالجـة الزيادة
الكبيـرة المتوقعـة فـي طلبـات تغييـر العنوان.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ
إذا صـدرت تعليمـات لموظفـي المكتـب المركـزي للعمـل في مرفـق بديل ،ينبغـي وضع خطة
لعودتهـم حالمـا يتم إصلاح مبنى المكتـب المركزي.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حاالت الطوارئ بعـد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطة التدابيـر التصحيحية.
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التدابير األولية
الحاسمة

بـاء 6-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حـاالت موجـات التسـونامي  -المكتـب المركـزي

قبل الحدث وخالله

المهام
عنـد إطلاق أول تحذيـر مـن موجة تسـونامي تضـرب مبنى المكتـب المركزي ،ينبغي تنشـيط
فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ والبـدء فـي تنفيـذ تدابيـر طارئـة .وقـد تختلـف طـرق اإلجلاء
الموصـي بهـا عـن الطريـق المعتـاد المخطط لـه .وربما تقوم السـلطات المحليـة بتوجيهكم نحو
أراض أكثـر ارتفاعـاً .ينبغـي العمـل بنصيحتها.
ٍ
ضمـان تنفيـذ جميـع التدابيـر التصحيحيـة الـواردة فـي التقاريـر الصـادرة عـن التدابيـر المتخذة
في الموسـم السـابق.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمكتب المركزي.
إذا لـم يتضـرر مبنـى المكتـب المركـزي مـن جـراء الحـدث ،فينبغـي تحديـد مـا إذا كانـت هناك
مكاتـب ميدانيـة قـد تضـررت ،وتنفيـذ اإلجـراءات الميدانيـة الطارئة.
رصد التقارير اإلعالمية واإلنذارات الوطنية بموجات التسونامي.
إخطـار الموظفيـن بطـرق اإلجالء والطرق المغلقة وأي نشـرات إخباريـة صادرة عن الحكومة
الوطنية أو المحلية.
تحديـد مـا إذا كان ينبغـي نقـل المركبـات والمعـدات وسـائر ممتلـكات البريد إلى مرفـق آخر أو
مرفـق مؤقـت (إذا سـمح الوقت).
إطلاع موظفـي المكاتـب الميدانية على الوضع وتزويدهم بالمسـتجدات على صعيد األشـخاص
والممتلكات والمنتجات بحسـب االقتضاء.
تطبيـق عمليـة للتأكـد مـن توثيـق جميـع االجتماعـات واالحتفـاظ بجميـع الوثائـق السـتعراضها
الحقا ً.
فـي حـال تنشـيط المكاتـب الميدانيـة خـارج المنطقـة التـي مـن المحتمـل أن تضربهـا موجـات
التسـونامي ،ينبغـي التأكـد مـن أنهـا تطبـق خططـا ً وإجـراءات لتنفيـذ عمليـات تغييـر العنـوان
بمواقـع المالجـئ.
المساعدة على إنشاء مواقع بديلة للمكاتب الميدانية داخل المنطقة المتضررة.
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانيـة (مرافـق المعالجة ،ومكاتـب البريد) لخطط لنقـل برامج الفرز
الخاصـة بها إلى مرافـق بديلة.

 | 74بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث

إجراءات التصدي
أول  48ساعة

بـاء 6-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حـاالت موجـات التسـونامي  -المكتـب المركـزي
المهام
إثـر تراجـع موجـات التسـونامي ،ينبغـي تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ علـى مسـتوى
المكتـب المركـزي وتكليفـه بحصـر حـدود المناطـق المتضـررة.
النظـر فـي تنشـيط مركـز عمليـات الطـوارئ عنـد االقتضـاء لدعـم جهـود التقييـم واالتصـال.
تعييـن شـخص لتسـجيل القـرارات ومتابعتهـا.
ضمـان سلامة الموظفيـن المشـاركين فـي إجـراءات التصـدي .وعـادة مـا تكـون ميـاه موجات
التسـونامي ملوثـة بميـاه المجـاري والمـواد الكيميائيـة وقـد تتسـبب فـي تراكـم الحطـام علـى
مسـاحات شاسـعة .التقيُّـد باإلجـراءات المطبقـة فيمـا يخـص معـدات حمايـة األفـراد.
إذا وقـع مبنـى المكتـب المركـزي فـي طريـق المـوج ،فينبغي إجـراء تقييم لألضـرار .يمكن أن
يضطلـع بذلـك فريـق متعـدد التخصصـات يتألـف مـن مهندسـي إنشـاءات ومختصين فـي البيئة
والسلامة واألمن.
النظـر فـي تنشـيط خطـة السـتمرار أعمـال المكتب المركزي ونقـل عملياته إلى مرفـق بديل إذا
أن كانـت األضـرار التـي لحقـت بمبنـى المكتـب المركـزي أو التأثيرات على المنطقـة المتاخمة
شـديدة .قـد تسـتدعي األحـداث التـي تدوم  24سـاعة أو أكثر تنشـيط موقع بديل .إبلاغ المكاتب
الميدانيـة وأصحـاب المصلحـة الخارجييـن بحسـب االقتضاء في حـال نقل العمليـات إلى مرفق
بديل.
االتصـال بموظفـي المكاتـب الميدانيـة .وقد يكون الضغط عاليا ً على الشـبكات الخلوية وخطوط
الهواتـف األرضيـة ،لـذا ينبغـي النظـر فـي االسـتعانة بالرسـائل النصيـة القصيـرة ()SMS
وخدمـات االتصـاالت ذات األولويـة ،إذا ُوجـدت .اسـتخدام الهواتـف السـاتلية ،إذا ُوجـدت.
تحديـد حجـم انقطـاع التيـار الكهربائـي ومـدى الحاجـة إلـى مولـدات الطاقة/وقـود لحـاالت
الطـوارئ.
النظـر فـي إتاحـة الوجبـات الجاهـزة والمـاء المعبـأ فـي زجاجـات من أجـل فريـق إدارة حاالت
الطـوارئ أوالً ،ومـن أجـل الموظفيـن إذا احتمـوا بمواقـع داخـل المبنى.
ضمان أمن األصول البريدية (البريد والمركبات والطوابع واألموال).
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضـع ومراجعـة مـا هـو متوقـع قبـل فتـرة العمـل
التاليـة .إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .توجيـه رسـائل إلـى الموظفيـن بشـأن
تدابيـر السلامة المتصلـة بهـذا الحـدث .تعميـم رقـم خـط االتصال المباشـر الخـاص بالموظفين
فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد.
مواصلـة رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا فـي المكتـب
المركـزي لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيـد بجميـع إرشـادات الطـوارئ المحليـة.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

بـاء 6-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حـاالت موجـات التسـونامي  -المكتـب المركـزي
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريد وفريق صيانـة المرافق لتحديد مـا إذا كان مبنى
المكتـب المركـزي آمنـا ً السـتئنافه العمـل أم أن مـن الضـروري إزالـة التلوث/التنظيـف قبـل
الدخـول إليـه مـرة أخرى.
مباشـرة ً بعـد انحسـار ميـاه المـوج ،ينبغـي تركيـز الجهـود األوليـة علـى إزالـة الحطـام وشـفط
المـاء مـن المبنـى وتجفيـف محتوياتـه .وسـيتطلب هـذا مـراوح ومزيلات رطوبـة .وقـد يكـون
مـن الضـروري إزالـة األبسـطة وعـوازل الحوائـط المبتلـة .وقـد يتطلـب التخلـص مـن المـاء
والعفـن الدعـم مـن مقاول متخصص .وسـيبدأ العفـن في النمو في غضون  48-24سـاعة رهنا ً
بمسـتوى الرطوبـة ودرجـة الحرارة.
تكليف موظفي مركز عمليات الطوارئ (على مدار الساعة) بتنسيق تدابير التعافي.
متابعـة مـدى تقـدم أعمـال اإلصالح واسـتئناف جميع العمليـات الضرورية .االحتفاظ بسـجالت
دقيقـة عـن تكاليف اسـتئناف العمـل والتعافي ألغـراض التأمين.
إذا ضربـت موجـات التسـونامي المكاتـب الميدانيـة ،فينبغـي تنسـيق عمليـات الدعم والمسـاعدة
وتعبئـة الوحـدات المتنقلـة لتجميـع البريـد وتوزيعه.
إذا صـدرت تعليمـات لموظفـي المكتـب المركـزي للعمـل فـي مرفـق بديـل ،ينبغـي وضع خطة
لعودتهـم حالمـا يتـم إصالح مبنـى المكتـب المركزي.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ بعد اتخـاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد مـا إذا كان من الضـروري تحديث أو تغيير الخطـط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطـة التدابيـر التصحيحية.

 | 76بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث

التدابير األولية
الحاسمة

بـاء 7-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة العواصـف الشـتوية  -المكتـب المركـزي

قبل الحدث وخالله

المهام
ضمـان تنفيـذ جميـع التدابيـر التصحيحيـة الـواردة فـي التقارير الصـادرة عن التدابيـر المتخذة
في الموسـم السـابق.
رصد اإلنذارات ذات الصلة باألحوال الجوية (المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،والوكاالت
الوطنية) والتقارير اإلعالمية.
إذا كان ثمـة احتمـال أن يتأثـر المكتب المركزي بالعواصف الشـتوية ،فينبغي إعداد الموظفين
بتعميـم احتياطـات السلامة والمعلومات ذات الصلة باألحـوال الجوية قبل وصول العاصفة.
إذا لـم يتضـرر مبنـى المكتـب المركـزي مـن جـراء الحـدث ،فينبغـي تحديد مـا إذا كانت هناك
مكاتـب ميدانيـة قد تضـررت ،وتنفيذ اإلجـراءات الميدانيـة الطارئة.
تحديث دليل ومعلومات االتصاالت الطارئة الخاصة بالمكتب المركزي.
النظـر فـي تنشـيط محـدود لفريـق إدارة حـاالت الطـوارئ بالمكتـب المركـزي و/أو مركـز
عمليـات الطـوارئ بحسـب االقتضـاء لدعـم جهـود التقييـم واالتصال .تعيين شـخص لتسـجيل
القـرارات ومتابعتهـا.
تزويد مركبات المكتب المركزي بالوقود ومأل خزانات مولدات الطوارئ.
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانية لخطـة لتزويد المركبات ومولدات الطاقـة بالوقود في حاالت
الطـوارئ إذا لـم يتوفر الوقود فـي المحطات المحلية.
النظـر فـي األضـرار التـي قـد تصاحـب العاصفـة (انقطـاع التيـار الكهربائـي والقيـود علـى
السـفر) .تهيئـة الظـروف لتقديـم الدعـم الطـارئ مـن أجـل اسـتعادة الخدمـات المتوقفـة.
ضمـان وضـع المكاتـب الميدانيـة (مرافـق المعالجـة ،ومكاتـب البريـد) الواقعـة فـي طريـق
العاصفـة لخطـط لنقـل برامـج الفـرز الخاصـة بهـا إلـى مرافـق بديلـة.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

بـاء 7-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة العواصـف الشـتوية  -المكتـب المركـزي
المهام
ضمـان تسـجيل تفاصيـل الحـدث الطارئ ،وضمان إتاحـة تحديثات للتقارير عن الوضع بشـكل
منتظم.
مواصلـة رصـد تقاريـر وسـائل اإلعالم واإلنـذارات ذات الصلة باألحـوال الجوية على الصعيد
الوطنـي لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا في المكتب المركـزي لضمان سلامة الموظفين.
التقيد بجميع إرشـادات الطـوارئ المحلية.
تحديـد مـا إذا كان مـن الممكـن تسـيير عمليـات المكتـب المركـزي بأدنى عدد مـن الموظفين أو
بتطبيـق إمكانيـات العمـل عـن بُعـد .إبالغ موظفـي المكتب المركـزي بالقـرارات ذات الصلة.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضـع ومراجعـة مـا هـو متوقـع قبـل فتـرة العمـل
التاليـة .إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .توجيـه رسـائل إلـى الموظفيـن بشـأن
تدابيـر السلامة المتصلـة بهـذا الحـدث .تعميـم رقـم خـط االتصال المباشـر الخـاص بالموظفين
فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

بـاء 7-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة العواصـف الشـتوية  -المكتـب المركـزي
المهام
إذا لحقـت أضـرار بالمبنـى ،فينبغـي التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد وفريـق
صيانـة المرافـق لتحديـد مـا إذا كان مبنـى المكتـب المركـزي آمنـا ً السـتئنافه العمـل أو تنسـيق
عمليـة تقييم/إصالحـات قبـل الدخـول إليـه مـرة أخـرى.
متابعـة مـدى تقـدم أعمال اإلصالح واسـتئناف جميع العمليات الضرورية .االحتفاظ بسـجالت
دقيقـة عـن تكاليف اسـتئناف العمل والتعافـي ألغراض التأمين.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حاالت الطوارئ بعـد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطة التدابيـر التصحيحية.
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التدابير األولية
الحاسمة

بـاء 8-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الثـورات البركانيـة  -المكتـب المركـزي

قبل الحدث وخالله

المهام
رصـد اإلنـذارات ذات الصلـة باألحوال الجوية (المنظمة العالميـة لألرصاد الجوية ،والوكاالت
الوطنية) والتقارير اإلعالمية.
تنفيـذ تدابيـر طارئـة لـدى إطلاق أول إنذار باحتمال تأثُّـر مبنى المكتب المركـزي باالنفجارات
البركانيـة .وقـد تكـون الطـرق الموصـى بهـا لإلجلاء بعيـدا ً عـن مبنـى المقـر مختلفـة عـن
الطريـق المعتـاد المخطـط لـه.
دراسـة خيـارات االحتمـاء بمواقـع داخـل المبنـى نفسـه أو اإلجلاء بحسـب مسـافة االنفجـار
ونوعـه (الهـار ،أو تدفـق صخـري ،أو تدفـق الحمـم) .العمـل بنصيحـة المسـؤولين المحلييـن.
إذا تـم توجيهكـم باإلجلاء تحذيـرا ً مـن ثـوران بركانـي وشـيك ،فينبغـي مغـادرة مبنـى المكتـب
المركـزي مباشـرةً .يمكـن اسـتخدام مركبة وترك األبـواب والنوافذ مغلقة أثنـاء القيادة ،وإغالق
نظـام تكييـف الهـواء ،والقيـادة متجـاوزا ً منطقـة الخطـر ،مـا أمكـن ذلـك ،أمـا إذا تعـذر ذلـك،
فبعيـدا ً عنـه .معاينـة المخاطـر غيـر المعتـادة علـى طـول الطريق ،مـن قبيل الصخـور المنبعثة
مـن االنفجـار البركانـي .وينبغـي تجنـب القيـادة فـي المنطقـة التـي يسـقط فيهـا الرمـاد البركاني
بشـكل كثيـف إذ يمكنـه سـد المحـرك وتعطيـل المركبة.
سـمح باالحتمـاء بمواقـع داخـل المبنى نفسـه ،فينبغي إغلاق جميع النوافذ واألبـواب .ينبغي
إذا ُ
إيقـاف جميـع المـراوح ونُظـم التدفئـة والتهويـة .وقد يكون مـن المتعذر البقاء فـي مالجئ لفترة
ممتـدة مـن الزمـن أثنـاء سـقوط الرمـاد البركانـي نظـرا ً لخطـورة تراكـم الرماد مما يشـكل ثقال
علـى سـقف المبنـى .فـإذا كان مـن الضروري الخـروج ،فينبغـي الحرص على ارتـداء قمصان
بأكمـام طويلـة ،وسـراويل طويلـة ،واسـتخدام نظـارات واقيـة وكمامـات مضـادة للمـواد الدقيقة
غيـر قابلـة إلعـادة االسـتعمال ،وذلـك خلال سـقوط الرمـاد البركانـي .وإذا أُصيبـت عينـاك
وأنفـك وحلقـك بالتهيـج بسـبب الغـازات واألبخـرة البركانية ،فيجـب أن تتحرك فـورا ً بعيدا ً عن
المنطقة.
إذا كنـت موجـودا ً بالقـرب مـن مجـرى مائـي أو نهـر ،انتبـه الرتفـاع مسـتوى المـاء وإمكانيـة
حـدوث انهيـارات طينيـة فـي المناطـق المنخفضـة .ينبغـي التحـرك إلـى منطقـة مرتفعـة فـي
أسـرع وقـت ممكـن.
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ بالمكتب المركزي و/أو مركز عمليات الطوارئ بحسـب
االقتضـاء لدعم جهود التقييم واالتصال .تعيين شـخص لتسـجيل القـرارات ومتابعتها.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

بـاء 8-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الثـورات البركانيـة  -المكتـب المركـزي
المهام
إثـر حـدوث الثـوران البركانـي ،ينبغي تكليف فريـق إدارة حاالت الطـوارئ بالمكتب المركزي
بحصـر حدود المناطـق المتضررة.
التأكـد مـن سلامة الموظفيـن المشـاركين في إجراءات التصـدي .إن التعرض للرمـاد البركاني
يشـكل خطـرا ً علـى الصحـة ،وال سـيما للجهـاز التنفسـي ،لذا ينبغـي التقيُّد باإلجـراءات المطبقة
فيمـا يخـص معدات حمايـة األفراد.
ضمـان تسـجيل تفاصيـل الحـدث الطارئ ،وضمان إتاحـة تحديثات للتقارير عن الوضع بشـكل
منتظم.
النظـر فـي تنشـيط خطـة السـتمرار أعمـال المكتب المركزي ونقـل عملياته إلى مرفـق بديل إذا
أن كانـت األضـرار التـي لحقـت بمبنـى المكتـب المركـزي أو التأثيرات على المنطقـة المتاخمة
شـديدة .قـد تسـتدعي األحـداث التـي تدوم  24سـاعة أو أكثر تنشـيط موقع بديل .إبلاغ المكاتب
الميدانيـة وأصحـاب المصلحـة الخارجييـن بحسـب االقتضاء في حـال نقل العمليـات إلى مرفق
بديل.
االتصـال بموظفـي المكاتـب الميدانيـة .وقد يكون الضغط عاليا ً على الشـبكات الخلوية وخطوط
الهواتـف األرضيـة ،لـذا ينبغـي النظـر فـي االسـتعانة بالرسـائل النصيـة القصيـرة ()SMS
وخدمـات االتصـاالت ذات األولويـة ،إذا ُوجـدت .اسـتخدام الهواتـف السـاتلية ،إذا ُوجـدت.
تحديـد حجـم انقطـاع التيـار الكهربائـي ومـدى الحاجـة إلـى مولـدات الطاقة/وقـود لحـاالت
الطـوارئ.
النظـر فـي إتاحـة الوجبـات الجاهـزة والمـاء المعبـأ فـي زجاجـات من أجـل فريـق إدارة حاالت
الطـوارئ أوالً ،ومـن أجـل الموظفيـن إذا مـا احتمـوا بمواقع داخـل المبنى.
ضمان أمن األصول البريدية (البريد والمركبات والطوابع واألموال).
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار ،ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق متعـدد التخصصـات يتألف من
مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئة والسلامة واألمن.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضـع ومراجعـة مـا هـو متوقـع قبـل فتـرة العمـل
التاليـة .إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .توجيـه رسـائل إلـى الموظفيـن بشـأن
تدابيـر السلامة المتصلـة بهـذا الحـدث .تعميـم رقـم خـط االتصال المباشـر الخـاص بالموظفين
فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجـد.
مواصلـة رصـد تقاريـر اإلذاعـة والتلفزيـون لتحديـد التدابيـر التـي يتعيـن اتخاذهـا فـي المكتـب
المركـزي لضمـان سلامة الموظفيـن .التقيـد بجميـع إرشـادات الطـوارئ المحليـة.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

بـاء 8-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الثـورات البركانيـة  -المكتـب المركـزي
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد وفريـق صيانـة المرافـق لتحديـد مـا إذا كان
مبنـى المكتـب المركـزي آمنـا ً السـتئنافه العمـل أم أن مـن الضـروري إزالـة التلوث/التنظيـف
قبـل الدخـول إليـه مـرة أخرى.
إثـر توقــف الثـوران البـركاني ،ينبغــي وضــع خطـة عمل إلزالـة الرماد البـركاني المتراكم
بمبنــى المكتــب المركــزي وحولــه .وربمــا يتطلــب ذلك االســتعانة بمقاوليــن مختصين.
تكليف موظفي مركز عمليات الطوارئ (على مدار الساعة) بتنسيق تدابير التعافي.
متابعـة مـدى تقدم أعمال اإلصالح واسـتئناف جميع العمليات الضرورية .االحتفاظ بسـجالت
دقيقـة عن تكاليف اسـتئناف العمل والتعافـي ألغراض التأمين.
إذا تأثـرت المكاتـب الميدانيـة بالثـوران البركانـي ،فينبغـي تنسـيق عمليـات الدعـم والمسـاعدة
وتعبئـة الوحـدات المتنقلـة لتجميـع البريـد وتوزيعه.
إذا صـدرت تعليمـات لموظفـي المكتـب المركـزي للعمل في مرفق بديـل ،فينبغي وضع خطة
لعودتهـم حالمـا يتم إصالح مبنـى المكتب المركزي.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفي فريـق إدارة حاالت الطـوارئ بعد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقـر يرعنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابير وفـي خطة التدابيـر التصحيحية.
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التدابير األولية
الحاسمة

بـاء 9-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الجوائـح  -المكتـب المركـزي

قبل الحدث وخالله

المهام
رصـد رسـائل اإلنـذار ذات الصلـة بالجائحـة (منظمـة الصحـة العالميـة ،الـوكاالت الوطنيـة)
وتقاريـر وسـائل اإلعالم.
ضمان اسـتيعاب الموظفين ألدوارهم ومسـؤولياتهم اسـتيعابا ً جيداً ،وال سـيما في مجالَي إدارة
اسـتمرارية األعمال وإدارة األزمات.
إجـراء اسـتعراض وتحييـن ،عنـد االقتضـاء ،لخطـط التعاقـب وترتيبـات تفويـض السـلطات
لضمـان اسـتمرارية القيـادة فـي حالـة غيـاب كبـار صنـاع القـرار والمديريـن التنفيذييـن.
تحديـد الموظفيـن األساسـيين ونوابهـم اسـتنادا إلـى نتائـج تحليـل اآلثـار على األعمـال وتحديد
موظفـي الدعـم كذلـك وتدريبهـم على األنشـطة األساسـية ليتسـنى تنفيذ أي اسـتراتيجية توضع
لنقـل العمليات.
إعـداد وإقـرار قائمـة بيانات االتصـال الخاصة بالموظفين وبأصحاب المصلحة الذين سترسـل
إليهـم آخـر المسـتجدات ذات الصلـة بالوضـع وتقييـم مـدى الحاجـة إلـى اعتمـاد نظـام إشـعار
شـامل يُطبَّـق علـى مختلـف القنـوات (مثلا :الرسـائل النصيـة القصيـرة والبريـد واألجهـزة
المحمولـة والتسـجيالت الصوتيـة والتطبيقـات).
تطبيـق ترتيبـات التباعـد االجتماعـي ،وتيسـير العمـل عن بُعد ووضع اسـتراتيجيات السـتعادة
القـدرة علـى العمـل فـي مختلـف المواقـع البديلة والحد مـن الزيارات في أماكـن العمل وتأجيل
أو إلغـاء االجتماعات الكبرى.
حث الموظفين المرضى على البقاء في

منازلهم .

إعـداد مجموعـة مـن التعليمـات توجـه لجميـع الموظفيـن (فـي المكتـب المركـزي والمكتـب
الميدانـي) بشـأن الطريقـة الصحيحـة لغسـل اليديـن وإجـراءات النظافـة الصحيـة .واسـتخدام
قنوات متعددة إلرسـال الرسـائل ووسـائل المسـاعدة البصرية (الملصقات وتسـجيالت الفيديو
والرسـائل اإللكترونيـة).
وضـع خدمـات التحـاور عـن بُعـد والمؤتمـرات المرئية وتعزيـز القدرات في مجـال النفاذ عن
بُعد إلى شـبكة تكنولوجيـا المعلومات.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

بـاء 9-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الجوائـح  -المكتـب المركـزي
المهام
اسـتعراض سياسـات إدارة الموظفيـن كتلـك المتعلقـة بالغيابـات والتغيـب واإلجـازات المرضية
واألسـفار إلـى الخـارج وإغلاق أماكـن العمـل وإجلاء الموظفيـن غيـر األساسـيين وأسـرهم
مـن البلـدان الموبـوءة .وعلـى وجـه الخصـوص ،اسـتعراض وتعزيـز سياسـة العمـل عـن بُعـد
وترتيباته.
ضمـان تسـجيل كل تفاصيـل التدابيـر المتخـذة لمواجهـة الجوائـح وضمان تقديم أحـدث التقارير
عن الوضـع بانتظام.
االسـتعداد الحتمـال تفعيـل خطـة اسـتمرارية العمـل وتنفيذ سياسـة العمل عن بُعد على مسـتوى
عمليـات المكتـب المركـزي وإعلام المكاتـب الميدانيـة وأصحـاب المصلحـة الخارجييـن بذلـك
عنـد االقتضاء.
وضـع آليـة لضمـان التواصـل مع موظفـي المكاتـب الميدانية .ونظـرا الحتمال تعرض الشـبكة
الخلويـة وشـبكة الهواتـف الثابتـة لضغـط كبيـر ،فينبغـي النظـر فـي اسـتخدام الرسـائل النصيـة
القصيـرة وخدمـات االتصـاالت ذات األولويـة فـي حال توافرها .اسـتخدام الهواتف السـاتلية إن
كانـت متوافرة.
النظـر فـي توفيـر الصابـون ومعقم اليديـن وتعزيز بروتوكـوالت التنظيف والتعقيـم في المكتب
المركزي.
تقييـم اآلثـار المحتملـة علـى التنقلات المهنيـة داخـل البلـد ودوليـا (إجـراءات الحجـر الصحي،
غلق الحـدود).
رصـد تقاريـر نظـام معلومـات الطـوارئ  EmISالخـاص باالتحـاد البريـدي العالمـي لتحديـد
البلـدان التـي علقـت خدماتهـا البريديـة أو وضعـت قيـودا عليهـا.
تنفيـذ خطـة اتصـاالت فـي الحـاالت الطارئـة ومراجعتهـا دوريـا ،وإدراج جهـات االتصـال
الرئيسـية فـي هـذه الخطة (المسـؤولين الرئيسـيين ونوابهم) بمن فيهم مقدمـي الخدمات والزبائن
والنظـر فـي تطبيـق عمليـات تتبـع وضـع العمـل والموظفيـن وصياغـة تقاريـر في هذا الشـأن.
تطبيـق مبـادئ توجيهيـة لتعديـل وتيـرة التعامـل وجهـا لوجـه وطريقتـه (التصافـح باأليـدي
وطريقـة الجلـوس خلال االجتماعـات وترتيـب المكاتـب وتقاسـم محطـات العمـل والتفاعلات
عنـد قبـول البريـد وتسـليمه) فيمـا بيـن الموظفيـن وبيـن هـؤالء والزبائـن.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

بـاء 9-1-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي
حالـة الجوائـح  -المكتـب المركـزي
المهام
اسـتعراض سياسـات الموارد البشـرية للسـماح للموظفين بالتغيب خالل الجوائح ألسـباب من
قبيـل مـرض الموظـف أو مـرض أحـد أفـراد أسـرته أو الخضـوع للحجـر الصحـي أو إغالق
المـدارس أو الحـد مـن خدمـات النقل العمومـي أو وقفها.
التحقـق ممـا إذا كان الموظفـون يتمتعـون بالنفـاذ إلـى خدمـات الصحـة النفسـية والخدمـات
االجتماعيـة خلال الجوائـح وتحسـين الخدمـات عنـد االقتضـاء.
اسـتعراض خيـارات اسـتخدام موظفيـن إضافييـن إذا كان عـدد الموظفيـن المرضـى أو
الخاضعيـن للحجـر الصحـي يؤثـر فـي اسـتمرارية العمليـات.
إجـراء تقييـم ،بالتنسـيق مـع السـلطات الصحيـة ،لبروتوكـوالت التعقيـم (المـواد المعقمـة
وأسـاليب اسـتخدامها وتجهيـزات الوقايـة الشـخصية) فـي حـال ثبـوت إصابـات بالمـرض في
صفـوف الموظفيـن.
وضع إجراءات لعودة الموظفين الذين ثبت سابقا إصابتهم بالجائحة إلى العمل.
وإذا صـدر توجيـه بـأن يعمـل موظفـو المكتـب المركـزي عـن بُعـد ،فينبغـي وضـع خطـة
لعودتهـم إلـى مكاتبهـم عنـد رفـع حالـة الطـوارئ ذات الصلـة بالجائحـة.
ضمان إخطار كل الموظفين برفع حالة الطوارئ.
التنسـيق لتنظيـم اجتمـاع تقييمـي والتباحـث مـع الموظفيـن الفنييـن الطبييـن المعنييـن بحـاالت
الطـوارئ لتحديـد مـا إذا كانـت الخطـط الموضوعـة المتعلقـة بالجائحة أو اإلجـراءات المتخذة
أو االتصـاالت ذات الصلـة تقتضـي التحييـن أو التغيير تسـجيل التعليقات فـي التقرير التقييمي
النهائـي وخطـة العمـل التصحيحية.

باء 2-القوائم المرجعية للتدابير الحاسمة
المكاتب الميدانية
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تقييم الوضع
والتدابير الواجب
اتخاذها
إجـــراء تقييم أولـــي لمبنى
المكتب المركزي مباشـــرة ً
بعـــد حـــدوث الكارثـــة
الطبيعية يشـــمل:

باء 1-2-القوائم المرجعية للتدابير الحاسمة
 المكاتب الميدانيةتقييم الوضع والتدابير الواجب اتخاذها
تحديد حجم الكارثة الطبيعية وتأثيرها على مرفقك والمجتمع المحيط.
طلـب الدعـم مـن المكتـب المركـزي مـن أجـل إجـراء تقييم أولـي لمرفقـك عقب وقـوع الحدث،
ويشـمل هـذا الدعم:

بنية مبنى المكتب المركزي؛
حال موظفي المكتب المركزي ومستوى اإلصابات وعددها؛
الصالحية التشغيلية للمرافق ،مع إيالء اهتمام خاص للهواتف وروائح الغازات أو الدخان.
االتصـال بالمركـز المحلـي لإلسـعافات األوليـة فـي حـال وجود مصابيـن وتقديـم تفاصيل عن
اإلصابات.
تقييم سالمة المبنى وإمكانية اللجوء داخله مقابل اإلجالء المأمون وسالمة طرق اإلجالء.
تعييـن أحـد الموظفيـن لرصـد مـا يبثـه اإلعلام المحلـي (اإلذاعـة والتلفزيـون) بمـا فـي ذلـك
التقاريـر الوطنيـة عـن األحـوال الجويـة.
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ ومركـز عمليـات الطـوارئ إذا اسـتدعى األمـر .وضع
جـدول زمنـي علـى مـدار  24سـاعة إذا لـزم األمر.
تحديـد وتعييـن شـخص لمتابعـة جميـع القـرارات واالتصـاالت الصـادرة عـن مركـز عمليات
الطـوارئ والـواردة إليـه وتسـجيلها .توجيـه إنـذار إلى الموظفيـن واطالعهم على المسـتجدات
فـي الوضـع طيلـة الحدث.
تحديد ما إذا كان هناك احتمال أن يتفاقم الحدث أو يتسبب في ضرر إضافي أو يشكل تهديدا ً لألرواح.
االتصال باإلسعافات األولية المحلية إذا لزم األمر ،والعمل بالتوجيهات التي يقدمها عناصرها.
االتصال بشرطة البريد أو السلطات المحلية إلنفاذ القوانين لتقديم التوجيه والتصدي للحدث
عند االقتضاء.
إبالغ الرؤساء المباشرين في العمل عن الوضع واألضرار ،والتقيُّد بالبروتوكوالت المحلية
في اإلبالغ عن الحوادث.

الموظفون
تحديد وضع الموظفين .وإجراء عملية تعداد لهم في حال إجالئهم أو بقائهم في مواقع داخل المبنى.
التواصل مع الموظفين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة كلما تم تحديد األوضاع.
االتصال بالموظفين الذين يعملون بعيدا ً عن مرفق البريد في وقت الحدث إلتاحة تعليمات بشأن
سالمتهم وإبالغهم بالوضع واألضرار.
تزويد الموظفين بنظام محدَّث للرسائل عبر خط االتصال المباشر للطوارئ ،بما في ذلك إجراءات
اإلبالغ ومواقعه.
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تقييم الوضع
والتدابير الواجب
اتخاذها
إجراء تقييـــم أولي لمبنى
المكتب المركزي مباشرة ً
بعـــد حـــدوث الكارثـــة
الطبيعية يشـــمل:

باء 1-2-القوائم المرجعية للتدابير الحاسمة
 المكاتب الميدانيةالبريد
دراسة المسائل المتصلة بالبريد واألصول البريدية داخل المرفق .أمن البريد ،البريد المتضرر.
النظر في إمكانية "حجز" البريد في مواقع مرافق المصدر أو غيرها من المواقع ،بمساعدة من المقر
إذا ما تضررت مرافقك بالحدث.

المرافق
تقييم ما إذا كان يمكن/يتعين مواصلة العمليات البريدية بالموقع المعني .يجب عدم شغل مبنى متضرر
مرة أخرى إلى حين أن يتقرر سالمة العودة إليه .النظر في تنشيط خطة استمرار أعمال المرفق
فضال عن الموقع البديل.
إذا صدرت توجيهات باإلجالء ،ينبغي النظر في إمكانية خضوع موظفي فريق إدارة حاالت الطوارئ
للسلطة المباشرة لمركز عمليات الطوارئ خارج الموقع إلدارة العمليات.
التعاون مع فريق الصيانة المحلي وموظفي المرفق المتضرر من أجل إجراء تقييم للمبنى (يمكن
اعتبارها منشأة ذات أولوية) قبل شغله مرة أخرى.

شبكة النقل
تحديد ما إذا كان يتعين نقل المركبات والمعدات والممتلكات األخرى إلى مرفق آخر أو موقع مؤقت
ووقت القيام بذلك.
النظر في المسائل التي تؤثر على النقل من المرفق أو إليه .والنظر في التأثيرات على الطرق/
المطارات المحلية واإلقليمية.

الزبائن
عدم استثناء أي من الزبائن الذين ربما كانوا بالمرفق في وقت الحدث .التأكد من تحقُّق سالمة الزبائن.
إتاحة وسائل اتصاالت للزبائن الذين لعلهم قد تضرروا تضررا ً مباشرا ً من جراء الحدث .والعمل
من أجل تحديد مواقع بديلة للزبائن وإدخال البريد بالجملة .االتصال بالمقر لطلب المساعدة من أجل
االتصال بالزبائن.

السالمة/األمن
تأمين أصول المرفق .التنسيق مع شرطة البريد أو وكاالت إنفاذ القانون المحلية بحسب االقتضاء.
االتصال بالموظفين المعنيين بالسالمة/البيئة بالمكتب المركزي من أجل توفير المساعدة والتوجيه فيما
يخص التصدي للكوارث الطبيعية.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 2-2-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب
اتخاذها في حالة الزوابع  -المكاتب الميدانية

قبل الحدث وخالله

المهام

2\1

رصـد اإلنـذارات ذات الصلـة باألحـوال الجويـة (المنظمـة العالميـة لألرصـاد الجوية/المكتب
المركـزي ،والـوكاالت الوطنيـة) والتقاريـر اإلعالمية.
يشـير اإلنـذار مـن الزوابـع إلـى أن ثمـة أوضاعا ً تنبئ بتكويـن زوابع وشـيكة .ينبغي االحتفاظ
بدرجـة عاليـة مـن اليقظـة والتأهـب التخـاذ تدابيـر فوريـة إذا مـا أُطلقـت صفـارات اإلنـذار
المحلية.
توجيـه الموظفيـن باالحتمـاء (البقـاء بالداخـل) بالمواقـع المحـددة وعـدم اسـتثناء أحـد منهـم
(إجـراء تعـداد لهـم).
التأكد من إنجاز أنشطة التأهب ذات الصلة وإبالغ المكتب المركزي بأي ثغرات.
االتصـال بالسـلطات المحليـة لتحديـد مـا إذا كانـت سـتدعو إلـى اإلجلاء اإللزامـي ومكانـه
والظـروف التـي سـتوجبه.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمرفق.
االتصـال بشـرطة البريـد أو وكاالت إنفـاذ القانـون المحليـة لطلـب الدعـم والمسـاعدة من أجل
تأميـن أو إخلاء المرفق.
التأكـد مـن تطبيـق عمليـة لتعطيل عمـل صناديق تجميع البريـد في المناطق التـي من المحتمل
تضررها من جـراء الزوابع.
تحديث مخزون المعدات القائم حاليا بالمرفق.
مراجعـة إجـراءات فصـل المعـدات ونظم الدعم من مصـادر الطاقة .التأكـد ،عندما يكون ذلك
مناسـباً ،مـن قيـام فريـق الصيانـة المحلـي بفصـل جميـع المعـدات ونُظـم الدعـم مـن مصـادر
الطاقة.
تحديد مرافق بديلة لنقل برامج الفرز.
تطبيـق عمليـة للتأكـد مـن توثيـق جميـع االجتماعـات واالحتفاظ بجميـع الوثائق السـتعراضها
الحقا ً.
تحديـد مـكان مـا هـو مطلـوب مـن معدات نقـل البريد واالحتفـاظ بها لنقـل البريد مـن المناطق
المتوقـع تضررهـا إلـى منطقة آمنة.
تحديث معلومات االتصال الخاصة بشركات الطاقة والخدمات.
التأكـد ،عنـد االنطبـاق ،من أن جميع مولدات الطوارئ عاملة/مزودة بالوقود وأن اإلصالحات
قـد أُجريـت علـى النحـو المطلـوب للتأكـد مـن الجاهزيـة .التأكـد مـن وجـود تعليمـات تشـغيل
لجميـع مولـدات الطاقة.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 2-2-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب
اتخاذها في حالة الزوابع  -المكاتب الميدانية

قبل الحدث وخالله

المهام

2\2

رصد العاصفة عن طريق التقارير اإلعالمية واإلنذارات ذات الصلة باألحوال الجوية.
القيـام ،عنـد االنطبـاق ،بصـف المركبـات لتخفيـف الضرر (صـف المركبة جـوار األخرى أو
صـف المركبة خلـف األخرى).
التأكد من قيام مراكز معالجة البريد بدراسة احتمال تضرر مناطق صف المركبات.
التأكـد مـن أن مراكـز معالجـة البريـد تطبـق خطة للتزويـد بالوقود في حاالت الطـوارئ إذا لم
يتيسـر الوقـود في محطات الوقـود المحلية.
عـدم اسـتثناء أحـد مـن الموظفيـن المعيَّنيـن بالمرفق .إجـراء تعـداد للموظفين بالموقـع والنظر
فـي وسـائل لالتصـال بالموظفيـن خـارج الخدمـة خلال حـدوث الزوابـع .االسـتعانة باإلعالم
إلبلاغ الموظفيـن باالتصـال بخـط االتصـال المباشـر الوطني للطـوارئ الخاص بهـم لإلبالغ
إذا تعـذر االتصـال بالرئيس المباشـر.
توجيه جميع الموظفين بالبقاء بعيدا ً عن النوافذ واألبواب الخارجية.
إذا تضـرر المرفـق ،ينبغـي أن يجـري الفريـق المعنـي باإلجلاء الطـارئ فحصـا ً للمخـارج
اآلمنـة قبـل إخـراج الموظفيـن مـن المواقـع التـي يحتمـون بهـا داخـل المبنـى.
االتصـال بالرقـم المحلـي للطـوارئ لطلـب المسـاعدة مـن أجـل المصابيـن أو اإلجالء بحسـب
مـا هـو مطلوب.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 2-2-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب
اتخاذها في حالة الزوابع  -المكاتب الميدانية
المهام
رصـد نشـرات اإلذاعـة الوطنيـة عـن األحـوال الجويـة ،أو األخبـار المحليـة ،أو غيـر ذلـك من
التطبيقـات للحصـول علـى أحـدث المعلومـات المتصلـة بالحـدث الطارئ.
ضمان سالمة الموظفين.
تأمين األصول البريدية (البريد والمركبات والطوابع واألموال).
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ لدعـم جهـود التقييـم واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل
القـرارات ومتابعتها.
ضمـان تسـجيل تفاصيـل الحـدث الطارئ ،وضمان إتاحـة تحديثات للتقارير عن الوضع بشـكل
منتظـم وإتاحة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلـكات والمنتجات.
جعل سالمة الموظفين أولويةً في جميع التدابير المتخذة التي تعقب حدوث الزوابع.
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار ،ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق متعـدد التخصصـات يتألف من
مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئـة والسلامة واألمـن (مـوارد داخليـة أو مقاولـون) قبل
إعـادة شـغل المكان.
طلب مولد كبير للمرفق من المكتب المركزي إذا لزم األمر.
تحديـد مـا إذا كانـت العمليـات تتطلـب تحويـل البريـد الصـادر والموظفيـن إلـى مرفـق عامـل
بديـل بنـا ًء علـى األضـرار الناجمـة عـن الحـدث .التنسـيق مـع الرئيـس المباشـر لتحديـد مـا إذا
كانـت هنـاك حاجـة إلفـراغ جميـع أو بعـض أنـواع البريـد (إذا ما سـمح بذلك فريق اإلسـعافات
األوليـة) .طلـب المسـاعدة مـن المكتـب المركـزي مـن أجـل عمليـات إبلاغ المرافـق األخـرى
بحسـب االقتضاء.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضع ومراجعة مـا هو متوقع قبل فتـرة العمل التالية.
إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .تعميـم رقـم خـط االتصـال المباشـر الخـاص
بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجد.
إبالغ الموظفين والزبائن بالمرافق المغلقة.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 2-2-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب
اتخاذها في حالة الزوابع  -المكاتب الميدانية
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد وفريـق صيانـة المرافـق لتحديـد مـا إذا كان
المرفـق البريـدي آمنـا ً السـتئناف العمـل أم أن مـن الضـروري إجـراء إصالحات/تنظيف قبل
الدخـول إليـه مـرة أخرى.
إذا تم إفراغ البريد في مرفق عامل بديل ،فينبغي وضع خطة إلعادة المرفق إلى الخدمة.
طلـب الدعـم مـن المـوارد المحليـة واإلدارة فـي المسـتوى األعلـى مباشـرة ً لتسـريع عمليـات
إصلاح المرافـق.
إبلاغ الموظفيـن بخطـط العمليـات البديلـة وتوجيههـم إلـى اسـتئناف العمـل بمرفـق بديـل أو
البقـاء فـي المنـزل بحسـب مـا يناسـب .إبلاغ النقابـات ،عنـد االنطبـاق.
القيام ،عند االقتضاء ،بتحديث المعلومات المسـجلة بشـأن رقم خط االتصال المباشـر الوطني
للطـوارئ الخـاص بالموظفين .طلب مسـاعدة المكتـب المركزي فيما يخص هذا األمر.
متابعـة مـدى تقـدم أعمـال اإلصلاح واسـتئناف جميـع عمليـات معالجـة البريـد الضروريـة.
االحتفـاظ بسـجالت دقيقـة عـن تكاليـف اسـتئناف العمـل والتعافـي ألغـراض التأميـن.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفي فريـق إدارة حاالت الطـوارئ بعد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطـة التدابير التصحيحيـة وتعميمها علـى اإلدارة العليا.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 3-2-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في
حالة الفيضانات/الفيضانات الخاطفة  -المكاتب الميدانية

قبل الحدث وخالله

المهام
رصـد اإلنـذارات ذات الصلـة باألحـوال الجويـة (المنظمـة العالميـة لألرصـاد الجوية/المكتب
المركـزي ،والـوكاالت الوطنيـة) والتقاريـر اإلعالمية.
اتخـاذ كل التدابيـر التـي سـتخفف مـن الضـرر الناجـم عـن الفيضانـات إذا لـم يكـن فـي األمـر
خطـورة .نقـل البعائـث إلـى مناطـق مرتفعـة داخـل المرفـق ونقـل المركبـات إلـى أرض أكثر
ارتفاعـا ً محددة مسـبقاً.
التأكد من إنجاز أنشطة التأهب ذات الصلة وإبالغ المكتب المركزي بأي ثغرات.
التأكـد مـن االتصـال بالسـلطات المحليـة لمعرفـة مـا إذا كانـت السـلطات سـتدعو إلـى اإلجالء
اإللزامـي ومكانـه والظـروف التي سـتوجبه.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمرفق.
االتصـال بشـرطة البريـد أو وكاالت إنفـاذ القانـون المحليـة لطلـب الدعـم والمسـاعدة من أجل
تأميـن أو إخلاء المرفق.
التأكـد مـن تطبيـق عمليـة لتعطيل عمـل صناديق تجميع البريـد في المناطق التـي من المحتمل
أن تتأثر بالفيضان.
تحديث مخزون المعدات القائم حاليا بالمرفق.
مراجعة إجراءات فصل المعدات ونظم الدعم من مصادر الطاقة .التأكد ،عندما يكون ذلك مناسباً،
من قيام فريق الصيانة المحلي بفصل جميع المعدات ونظم الدعم القائمة من مصادر الطاقة.
تحديد مرافق بديلة لنقل برامج الفرز.
تطبيق عملية للتأكد من توثيق جميع االجتماعات واالحتفاظ بجميع الوثائق الستعراضها الحقاً.
تحديـد مـكان مـا هـو مطلـوب مـن معدات نقـل البريد واالحتفـاظ بها لنقـل البريد مـن المناطق
المتوقـع تضررهـا إلـى منطقة آمنة.
تحديث معلومات االتصال الخاصة بشركات الطاقة والخدمات.
التأكد ،عند االنطباق ،من أن جميع مولدات الطاقة عاملة/مزودة بالوقود وأن اإلصالحات قد
أُجريت على النحو المطلوب للتأكد من الجاهزية .التأكد من وجود تعليمات تشغيل لجميع المولدات.
رصد العاصفة عن طريق التقارير اإلعالمية واإلنذارات ذات الصلة باألحوال الجوية
إخلاء أجـزاء المبنـى القائمـة تحـت األرض التـي من المحتمـل أن يضربها الفيضـان فيُحتجز
شـاغلوها داخلها.
االتصال برقم الطوارئ المحلي من أجل المصابين أو طلب المساعدة المطلوبة.
التأكـد مـن قيـام مراكـز معالجـة البريـد بدراسـة احتمـال أن يجتـاح الفيضـان أماكـن صـف
المركبـات ،ووضـع خطـط لنقـل المركبـات إلـى أرض أكثـر ارتفاعـاً.
التأكـد مـن أن مراكـز معالجـة البريـد تطبـق خطة للتزويـد بالوقود في حاالت الطـوارئ إذا لم
يتيسـر الوقـود في محطات الوقـود المحلية.
عـدم اسـتثناء أحـد مـن الموظفيـن المعيَّنين بالمرفق .وإجـراء تعداد للموظفيـن بالموقع والنظر
في االسـتعانة بوسـائل لالتصال بالموظفين خارج الخدمة خالل حدوث الفيضان .واالسـتعانة
باإلعلام إلبلاغ الموظفيـن باالتصـال بخـط االتصال المباشـر الوطني للطـوارئ الخاص بهم
لإلبلاغ إذا تعذر االتصال بالرئيس المباشـر.
االتصال برقم الطوارئ المحلي من أجل المصابين أو المساعدة في اإلجالء بحسب ما هو مطلوب.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 3-2-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في
حالة الفيضانات/الفيضانات الخاطفة  -المكاتب الميدانية
المهام
رصـد نشـرات اإلذاعـة الوطنيـة عـن األحـوال الجويـة ،أو األخبـار المحليـة ،أو غيـر ذلـك من
التطبيقـات للحصـول علـى أحـدث المعلومـات المتصلـة بالحـدث الطارئ.
ضمـان سلامة الموظفيـن .وعـادة مـا تكـون ميـاه الفيضانـات ملوثـة بميـاه المجـاري والمـواد
الكيميائيـة والحيوانـات البريـة الخطـرة مثـل التماسـيح والثعابيـن .التقيُّـد باإلجـراءات المطبقـة
فيمـا يخـص معـدات حمايـة األفـراد.
تأمين األصول البريدية (البريد والمركبات والطوابع واألموال).
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ لدعـم جهـود التقييـم واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل
القـرارات ومتابعتها.
ضمـان تسـجيل تفاصيـل الحـاث الطـارئ ،وضمان إتاحـة تحديثات للتقارير عن الوضع بشـكل
منتظـم وإتاحة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلـكات والمنتجات.
جعل سالمة الموظفين أولويةً في جميع التدابير المتخذة عقب حدوث الفيضانات.
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار ،ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق متعـدد التخصصـات يتألف من
مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئـة والسلامة واألمـن (مـوارد داخليـة أو مقاولـون) قبل
إعـادة شـغل المكان.
طلب مولد كبير للمرفق من المكتب المركزي إذا لزم األمر.
تحديد ما إذا كانت العمليات تتطلب تحويل البريد الصادر والموظفين إلى مرفق عامل بديل بنا ًء
على األضرار الناجمة عن الحدث .التنسيق مع الرئيس المباشر لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة
إلفراغ جميع أو بعض أنواع البريد (إذا ما سمح بذلك فريق اإلسعافات األولية) .طلب المساعدة
من المكتب المركزي من أجل عمليات إبالغ المرافق األخرى بحسب االقتضاء.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضع ومراجعة مـا هو متوقع قبل فتـرة العمل التالية.
إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .تعميـم رقـم خـط االتصـال المباشـر الخـاص
بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجد.
إبالغ الموظفين والزبائن بالمرافق المغلقة.
دعوة فريق الصيانة إلى إغالق المرافق من المنطقة المتضررة إذا كان القيام بذلك ممكنا ً
ومأموناً.
تدابير التصدي .وسيكون من الضروري
االتصال بفريق الصيانة المحلي وموظفي المرفق للشروع في
ٍ
االستعانة بمقاولين مرخص لهم لحصر مياه الفيضان وإزالته قبل شغل المكان مرة أخرى.
ضمـان مشـاركة المختصين في السلامة/البيئة بالمرفق والمكتـب المركزي في تدابير التصدي
وعمليـات إبالغ الموظفين.
إذا لم يتيسـر ماء الشـرب ،ينبغي شـراء الماء المعبأ في زجاجات وإتاحته (والوجبات الجاهزة
عنـد االقتضـاء) للموظفيـن بالمرفـق إلى حين أن يتقرر أن الماء العادي صالح للشـرب.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 3-2-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في
حالة الفيضانات/الفيضانات الخاطفة  -المكاتب الميدانية
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد والسـلطات المعنيـة بالبيئـة والصيانـة لتحديـد
مـا إذا كان المرفـق البريـدي آمنـا السـتئناف العمـل أم أن مـن الضـروري إجـراء إصالحات/
تنظيـف قبـل الدخـول إليه مـرة أخرى.
إذا تم إفراغ البريد في مرفق عامل بديل ،فينبغي وضع خطة إلعادة المرفق إلى الخدمة
طلـب الدعـم مـن المـوارد المحليـة واإلدارة فـي المسـتوى األعلـى مباشـرة ً لتسـريع عمليـات
إصلاح المرافـق.
إطلاع الموظفيـن علـى الخطـط التشـغيلية البديلـة وإصـدار توجيـه لهـم باسـتئناف العمـل فـي
مرفـق بديـل أو البقـاء فـي المنـزل بحسـب مـا هـو مناسـب .إبلاغ النقابـات ،عنـد االنطبـاق
االضطلاع ،عنـد االنطبـاق ،بتحديـ ٍ
ث للمعلومات المسـجلة بشـأن رقـم خط االتصال المباشـر
الوطنـي الطـارئ الخـاص بالموظفيـن .طلـب مسـاعدة المكتـب المركـزي فيمـا يخـص هـذا
األمر.
متابعـة مـدى تقـدم أعمـال اإلصلاح واسـتئناف جميـع عمليـات معالجـة البريـد الضروريـة.
االحتفـاظ بسـجالت دقيقـة عـن تكاليـف اسـتئناف العمـل والتعافـي ألغـراض التأميـن.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حاالت الطوارئ بعـد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطة التدابيـر التصحيحيـة وتعميمهما علـى اإلدارة العليا.
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التدابير األولية
الحاسمة

القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا في
باء4-2-
حالـة األعاصيـر المدارية/األعاصير/أعاصيـر التيفـون  -المكاتب الميدانية

قبل الحدث وخالله

المهام

2\1

رصـد اإلنـذارات ذات الصلـة باألحـوال الجويـة (المنظمـة العالميـة لألرصـاد الجوية/المكتـب
المركـزي ،والـوكاالت الوطنيـة) والتقاريـر اإلعالميـة.
اتخـاذ كل التدابيـر التـي سـتخفف مـن الضـرر الناجـم عـن األعاصيـر المدارية/األعاصيـر/
أعاصيـر التيفـون إذا لـم يكـن فـي األمـر خطـورة .ضمان أمـن المـواد المتحركـة القائمة خارج
المرفـق ونقلهـا مـن المناطـق المعرضـة للفيضـان إلـى مناطـق مرتفعـة داخـل المرفـق.
التأكد من إنجاز أنشطة التأهب ذات الصلة وإبالغ المكتب المركزي بأي ثغرات.
االتصـال بالسـلطات المحليـة لمعرفـة ما إذا كانت هذه السـلطات سـتدعو إلـى اإلجالء اإللزامي
ومكانـه والظروف التي سـتوجبه.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمرفق.
االتصـال بشـرطة البريـد أو وكاالت إنفـاذ القانـون المحليـة لطلـب الدعـم والمسـاعدة مـن أجـل
تأميـن أو إجلاء المرفـق.
التأكـد مـن تطبيـق عمليـة لتعطيـل عمـل صناديق تجميع البريـد في المناطـق المحتمل تضررها
مـن جراء األعاصيـر المدارية/األعاصير/أعاصير التيفون.
تحديث مخزون المعدات القائم حاليا بالمرفق.
مراجعـة إجـراءات فصـل المعـدات ونظـم الدعـم مـن مصـادر الطاقـة .التأكـد ،عندمـا يكـون
ذلـك مناسـباً ،مـن قيـام فريـق الصيانـة المحلـي بفصـل جميع المعـدات ونظـم الدعـم القائمة من
مصـادر الطاقة.
تحديد مرافق بديلة لنقل برامج الفرز.
تطبيـق عمليـة للتأكـد مـن توثيـق جميـع االجتماعـات واالحتفـاظ بجميـع الوثائـق السـتعراضها
الحقا ً.
تحديـد مـكان مـا هـو مطلـوب مـن معـدات نقـل البريـد واالحتفاظ بهـا لنقـل البريد مـن المناطق
المتوقـع تضررهـا إلـى منطقـة آمنة.
تحديث معلومات االتصال الخاصة بشركات الطاقة والخدمات.
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التدابير األولية
الحاسمة

القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا في
باء4-2-
حالـة األعاصيـر المدارية/األعاصير/أعاصيـر التيفـون  -المكاتب الميدانية

قبل الحدث وخالله

المهام

2\2

التأكـد ،عنـد االنطبـاق ،من أن جميـع مولدات الطاقة عاملة/مـزودة بالوقود وأن اإلصالحات قد
أُجريـت علـى النحـو المطلـوب للتأكـد مـن الجاهزيـة .التأكـد من وجـود تعليمات تشـغيل لجميع
المولدات.
رصد العاصفة من خالل التقارير اإلعالمية واإلنذارات ذات الصلة باألحوال الجوية.
القيـام ،عنـد االنطبـاق ،بصـف المركبـات لتخفيـف الضـرر (صـف المركبـة جـوار األخرى أو
صـف المركبـة خلـف األخرى).
التأكـد مـن قيـام مراكـز معالجـة البريـد بدراسـة احتمـال أن يجتـاح الفيضـان أماكـن صـف
المركبـات ،ووضـع خطـط لنقـل المركبـات إلـى أرض أكثـر ارتفاعـاً.
التأكـد مـن أن مراكـز معالجـة البريـد تطبـق خطـة للتزويـد بالوقـود إذا لـم يتيسـر الوقـود فـي
محطـات الوقـود المحليـة.
االتصـال بالرقـم المحلـي للطـوارئ لطلـب المسـاعدة مـن أجـل المصابيـن أو اإلجالء بحسـب
مـا هـو مطلوب.
عـدم اسـتثناء أحـد مـن الموظفيـن المعيَّنين بالمرفق .وإجـراء تعداد للموظفيـن بالموقع والنظر
فـي االسـتعانة بوسـائل لالتصال بالموظفين خـارج الخدمة خالل حـدوث األعاصير المدارية/
األعاصير/أعاصيـر التيفـون .االسـتعانة باإلعلام إلبلاغ الموظفين باالتصـال بخط االتصال
المباشـر الوطنـي للطـوارئ الخـاص بهم لإلبلاغ إذا تعذر االتصال بالرئيس المباشـر.
توجيه جميع الموظفين بالبقاء بعيدا ً عن النوافذ واألبواب الخارجية.
إذا تضـرر المرفـق ،فينبغـي أن يجـري الفريـق المعنـي باإلجلاء الطـارئ فحصـا ً للمخـارج
اآلمنـة قبـل إخـراج الموظفيـن مـن موقـع احتمائهـم داخـل المرفـق.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 4-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا فـي حالـة
األعاصيـر المدارية/األعاصير/أعاصيـر التيفـون  -المكاتـب الميدانيـة
المهام
رصـد نشـرات اإلذاعـة الوطنيـة عـن األحـوال الجويـة ،أو األخبـار المحليـة ،أو غيـر ذلـك من
المصـادر للحصـول علـى أحـدث المعلومـات المتصلة بالحـدث الطارئ مثل اإلجلاء اإللزامي
وإغلاق الطـرق والمالجـئ المحلية.
ضمان سالمة الموظفين.
تأمين األصول البريدية (البريد والمركبات والطوابع واألموال).
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ لدعـم جهـود التقييـم واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل
القـرارات ومتابعتها.
ضمـان تسـجيل تفاصيـل الحـدث الطـارئ وضمـان إتاحة تحديثـات للتقارير عن الوضع بشـكل
منتظـم وإتاحـة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلـكات والمنتجات.
جعـل سلامة الموظفيـن أولويـةً فـي جميـع التدابيـر المتخذة عقب حـدوث األعاصيـر المدارية/
األعاصير/أعاصير التيفون.
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار ،ويمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق متعـدد التخصصـات يتألف من
مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئـة والسلامة واألمـن (مـوارد داخليـة أو مقاولـون) قبل
شـغل المـكان مـرة أخرى.
طلب مولد كبير للمرفق من المكتب المركزي إذا لزم األمر.
تحديـد مـا إذا كانـت العمليـات تتطلـب تحويـل البريـد الصـادر والموظفيـن إلـى مرفـق عامـل
بديـل بنـا ًء علـى األضـرار الناجمـة عـن الحـدث .التنسـيق مـع الرئيـس المباشـر لتحديـد مـا إذا
كانـت هنـاك حاجـة إلفـراغ جميـع أو بعـض أنـواع البريـد (إذا ما سـمح بذلك فريق اإلسـعافات
األوليـة) .طلـب المسـاعدة مـن المكاتـب المحليـة مـن أجـل عمليـات إبلاغ المرافـق األخـرى
بحسـب االقتضـاء.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضع ومراجعة مـا هو متوقع قبل فتـرة العمل التالية.
إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .تعميـم رقـم خـط االتصـال المباشـر الوطنـي
الخـاص بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجد.
إبالغ الموظفين والزبائن بالمرافق المغلقة.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 4-2-القائمة المرجعية للتدابير الطارئة الواجب اتخاذها في
حالة األعاصير المدارية/األعاصير/أعاصير التيفون  -المكاتب الميدانية
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد والسـلطات المعنيـة بالبيئـة والصيانـة لتحديـد
مـا إذا كان المرفـق البريـدي آمنـا السـتئناف العمـل أم أن مـن الضـروري إجـراء إصالحات/
تنظيـف قبـل الدخـول إليه مـرة أخرى.
طلـب الدعـم مـن المـوارد المحليـة واإلدارة فـي المسـتوى األعلـى مباشـرة ً لتسـريع عمليـات
إصلاح المرافـق.
إطلاع الموظفيـن علـى الخطـط التشـغيلية البديلـة وإصـدار توجيـه لهـم باسـتئناف العمـل فـي
مرفـق بديـل أو البقـاء فـي المنـزل بحسـب مـا هـو مناسـب .إبلاغ النقابـات ،عنـد االنطبـاق.
إذا تم إفراغ البريد في مرفق عامل بديل ،فينبغي وضع خطة إلعادة المرفق إلى الخدمة.
االضطلاع ،عنـد االنطبـاق ،بتحديـ ٍ
ث للمعلومات المسـجلة بشـأن رقـم خط االتصال المباشـر
الوطنـي الطـارئ الخـاص بالموظفيـن .طلـب مسـاعدة المكتـب المركـزي فيمـا يخـص هـذا
األمر.
متابعة الوضع وجهود استئناف جميع عمليات معالجة البريد الضرورية.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حاالت الطوارئ بعـد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطة التدابيـر التصحيحيـة وتعميمهما علـى اإلدارة العليا.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 5-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب
اتخاذهـا فـي حالـة الـزالزل  -المكاتـب الميدانيـة

قبل الحدث وخالله

المهام

2\1

توجيـه موظفـي المقـر الموجوديـن داخـل المكتـب المركـزي باالحتمـاء بمواقـع داخلـه ،والبقاء
بعيـدا ً عـن النوافـذ ،والنـزول إلـى األرض ،واالحتمـاء ،واالنطـواء
يجـب علـى الموظفيـن أال
يغـادروا المبنـى مباشـرة ً بعـد
تراجـع الهـزات االرتداديـة ،ما
لـم يكـن هنـاك رائحـة غـاز أو
رائحـة مـادة كيميائيـة .وعنـد
إخلاء المبنـى ،ينبغـي أال
تسـتخدم المصاعـد .ويجـب
علـى الموظفيـن الذيـن كانـوا خـارج المكتـب المركـزي البقـاء خارجه إلـى أن تتوقـف الهزات،
والتحـرك نحـو حيـز مفتـوح بعيـدا ً عـن المبانـي ولمبات اإلضـاءة بالشـارع ،وأعمـدة الخدمات
وخطوط الكهرباء.
التأكد من إنجاز أنشطة التأهب ذات الصلة وإبالغ إدارة المنطقة بأي ثغرات.
االتصـال بالسـلطات المحليـة لتحديـد مـا إذا كانت هذه السـلطات سـتدعو إلى اإلجلاء اإللزامي
ومكانـه والظروف التي سـتوجبه.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمكاتب الميدانية.
االتصال بشرطة البريد لطلب الدعم والمساعدة من أجل تأمين أو إخالء المرفق.
التأكـد مـن تطبيـق عمليـة لتعطيـل عمـل صناديق تجميع البريـد في المناطـق المحتمل تضررها
من جـراء الزلزال.
تحديث مخزون المعدات القائم حاليا بالمرفق.
مراجعـة إجـراءات فصـل المعـدات ونظـم الدعـم مـن مصـادر الطاقـة .التأكـد ،عندمـا يكـون
ذلـك مناسـباً ،مـن قيـام فريـق الصيانـة المحلـي بفصـل جميع المعـدات ونُ ُ
ظـم الدعـم القائمة من
مصـادر الطاقة.
تحديد مرافق بديلة لنقل برامج الفرز.
تطبيـق عمليـة للتأكـد مـن توثيـق جميـع االجتماعـات واالحتفـاظ بجميـع الوثائـق السـتعراضها
الحقا ً.
تحديـد مـكان مـا هـو مطلـوب مـن معـدات لنقل البريـد واالحتفـاظ بها لنقـل البريد مـن المناطق
المتوقـع تضررهـا إلى منطقـة آمنة.
تحديث معلومات االتصال الخاصة بشركات الطاقة والخدمات.

 | 100بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث

التدابير األولية
الحاسمة

باء 5-2-القائمــة المرجعيــة للتدابيــر الطارئــة الواجــب
اتخاذهــا فــي حالــة الــزالزل  -المكاتــب الميدانيــة

قبل الحدث وخالله

المهام

2\2

التأكـد ،عنـد االنطبـاق ،مـن أن جميـع مولـدات الطاقة عاملـة وأن اإلصالحات قـد أُجريت على
النحـو المطلـوب للتأكـد مـن الجاهزيـة .التأكد من وجود تعليمات تشـغيل لجميـع المولدات.
رصد اإلنذارات عن األحوال الجوية والتقارير اإلعالمية المتعلقة بالحدث.
القيـام ،عنـد االنطبـاق ،بصـف المركبـات لتخفيـف الضـرر (صـف المركبـة جـوار األخرى أو
صـف المركبـة خلـف األخرى).
التأكد من قيام مراكز معالجة البريد بدراسة احتمال تضرر مناطق صف المركبات.
التأكـد مـن أن مراكـز معالجـة البريـد تطبـق خطـة للتزويـد بالوقود فـي حاالت الطـوارئ إذا لم
يتيسـر الوقـود فـي محطات الوقـود المحلية.
االتصال برقم الطوارئ المحلي من أجل اإلصابات أو طلب المساعدة المطلوبة.
عـدم اسـتثناء أحـد مـن الموظفيـن المعيَّنيـن بالمرفـق .وإجراء تعـداد للموظفين بالموقـع والنظر
فـي االسـتعانة بوسـائل لالتصـال بالموظفيـن غيـر العاملين خالل حـدوث الزلزال.
إصدار توجيه إلى جميع الموظفين بالبقاء بعيدا ً عن النوافذ واألبواب الخارجية.
إذا تضـرر المرفـق ،ينبغـي أن يجـري الفريق المعني باإلجالء الطارئ فحصـا ً للمخارج اآلمنة
قبـل إخـراج الموظفيـن من المواقـع التي يحتمون بهـا داخل المبنى.
ينبغي ،فور توقف الهزة األرضية ،األمر بإخالء المرفق وإجراء تعداد للموظفين.
االتصـال برقـم الطـوارئ فـي حـال وجـود إصابـات أو حرائـق ناجمـة عـن الزلـزال (سـيكون
الضغـط عاليـا ً علـى عناصـر اإلسـعافات األوليـة فـي بـادئ األمـر) .اتخـاذ خطوات كـي يعالج
موظفـو االسـعافات األوليـة المصابيـن ،إذا أمكـن ذلـك.
االتصـال بشـرطة البريـد أو وكاالت إنفـاذ القانـون المحليـة لطلـب الدعـم والمسـاعدة مـن أجـل
تأميـن المرفق.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 5-2-القائمــة المرجعيــة للتدابيــر الطارئــة الواجــب اتخاذهــا
فــي حالــة الــزالزل  -المكاتــب الميدانيــة
المهام
ضمان سالمة الموظفين.
تأمين األصول البريدية (البريد والمركبات والطوابع واألموال).
رصـد نشـرات اإلذاعـة الوطنيـة عـن األحـوال الجويـة ،أو األخبـار المحليـة ،أو غيـر ذلـك
مـن المـوارد للحصـول علـى أحـدث المعلومـات المتصلـة بالحـدث الطـارئ مـن قبيـل اإلجلاء
اإللزامـي وإغلاق الطـرق والمالجـئ المحليـة.
إذا تضـرر المرفـق ،فينبغـي االتصـال بالسـلطات المعنية بالصيانـة لتوفير الخدمـات مثل الغاز
الطبيعي والمـاء والكهرباء.
إجلاء الموظفيـن مـن المرافـق المتضررة .إصـدار توجيه لفريق اإلجالء فـي حاالت الطوارئ
بتحديـد طريـق (طرقـات) إجلاء آمـن (آمنـة) قبل إخـراج الموظفيـن .التأكد من نقـل الموظفين
إلـى مـكان آمـن بعيـدا ً عـن المرفق لتجنب وقوع إصابات بسـبب انهيار أو سـقوط الحطام خالل
الهزات األرضية.
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ لدعـم جهـود التقييـم واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل
القـرارات ومتابعتها.
طلب مولد كبير للمرفق من المكتب المركزي إذا لزم األمر.
تحديـد مـا إذا كانـت العمليـات تتطلـب تحويـل البريـد الصـادر والموظفيـن إلـى مرفـق عامـل
بديـل بنـا ًء علـى األضـرار الناجمـة عـن الحـدث .التنسـيق مـع الرئيـس المباشـر لتحديـد مـا إذا
كانـت هنـاك حاجـة إلفـراغ جميـع أو بعـض أنـواع البريـد (إذا ما سـمح بذلك فريق اإلسـعافات
األوليـة) .طلـب المسـاعدة مـن المكتـب المركـزي مـن أجـل عمليـات إبلاغ المرافـق األخـرى
بحسـب االقتضاء.
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار التـي لحقـت بالمرفـق .االتصـال بالدوائـر المحليـة للصيانـة
والمرافـق للحصـول علـى الدعـم مـن مهنـدس أو مقـاول فيمـا يخـص تقييـم المرفـق.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضع ومراجعة مـا هو متوقع قبل فتـرة العمل التالية.
إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .تعميـم رقـم خـط االتصـال المباشـر الوطنـي
الخـاص بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجد.
إبالغ الموظفين والزبائن بالمرافق المغلقة.

 | 102بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث

تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 5-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا في
حالـة الـزالزل  -المكاتـب الميدانيـة
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد والسـلطات المعنيـة بالبيئـة والصيانـة لتحديـد
مـا إذا كان المرفـق البريـدي آمنـا السـتئناف العمـل أم أن مـن الضـروري إجـراء إصالحات/
تنظيـف قبـل الدخـول إليه مـرة أخرى.
طلـب الدعـم مـن المـوارد المحليـة واإلدارة فـي المسـتوى األعلـى مباشـرة ً لتسـريع عمليـات
إصلاح المرافـق.
إبلاغ الموظفيـن بخطـط العمليـات البديلـة وتوجيههـم إلـى اسـتئناف العمـل بمرفـق بديـل أو
البقـاء فـي المنـزل بحسـب مـا يناسـب .إبلاغ النقابـات ،عنـد االنطبـاق.
إذا تـم إفـراغ البريـد فـي مرفـق عامـل بديـل ،فينبغي وضع خطة إلعـادة المرفق إلـى الخدمة.
متابعـة مـدى تقـدم أعمال اإلصالح واسـتئناف جميـع عمليات معالجة البريـد الضرورية.
االضطلاع ،عنـد االقتضـاء ،بتحديـث الرسـالة المسـجلة علـى رقـم خـط االتصـال المباشـر
الوطنـي الخـاص بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ .طلـب مسـاعدة المكتـب المركـزي فيمـا
يخـص هـذا األمـر.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حاالت الطوارئ بعـد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطة التدابيـر التصحيحيـة وتعميمهما علـى اإلدارة العليا.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 6-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئة الواجـب اتخاذها في
حالـة حرائـق الغابـات  -المكاتـب الميدانيـة

قبل الحدث وخالله

المهام
رصد اإلنذارات ذات الصلة (والوكاالت المحلية والوطنية) والتقارير اإلعالمية.
اتخـاذ كل التدابيـر التـي تخفـف مـن الضـرر الناجـم عـن حرائـق الغابـات إذا لـم يكن فـي األمر
خطـورة .نقـل المركبـات إلـى ح ِيّـز بديـل لتخزيـن المركبـات يكون قد ُحـ ّدِد مسـبقا ً للمرفق.
التقيُّد بتعليمات اإلجالء الصادرة عن السلطات المحلية .إبالغ المدير المباشر.
عـدم اسـتثناء أحـد مـن الموظفيـن المعيَّنيـن بالمرفـق .إجـراء تعـداد للموظفيـن بالموقـع والنظر
فـي وسـائل لالتصـال بالموظفيـن خـارج الخدمـة خلال وقـوع الحـدث .االسـتعانة باإلعلام
إلبلاغ الموظفيـن باالتصـال بخـط االتصـال المباشـر الوطنـي للطـوارئ الخـاص بهـم لإلبالغ
إذا تعـذر االتصـال بالرئيـس المباشـر.
االتصـال بشـرطة البريـد لطلـب الدعـم والمسـاعدة فـي تأميـن المرفـق .إغلاق الخط الرئيسـي
إلمـداد المبنـى بالغاز.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 6-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئة الواجـب اتخاذها في
حالـة حرائـق الغابـات  -المكاتـب الميدانيـة
المهام
رصـد نشـرات اإلذاعـة الوطنيـة ذات الصلـة باألحـوال الجويـة ،أو األخبـار المحليـة ،أو غيـر
ذلـك مـن المـوارد للحصـول علـى أحـدث المعلومـات المتصلـة بالحـدث الطـارئ مـن قبيـل
اإلجلاء اإللزامـي ،وإغلاق الطـرق ،والمالجـئ المحليـة.
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ لدعـم جهـود التقييـم واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل
القـرارات ومتابعتها.
إعداد تقارير عن الوضع بشـكل منتظم وإتاحة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلكات
والمنتجات.
تحديـد مـا إذا كانـت العمليـات تتطلـب تحويل البريد الصـادر والموظفين إلى مرفـق عامل بديل
بنـا ًء علـى األضـرار الناجمـة عـن الحـدث .التنسـيق مـع الرئيـس المباشـر لتحديـد مـا إذا كانت
هنـاك حاجـة إلفـراغ جميـع أو بعـض أنـواع البريـد .طلب المسـاعدة من المكتـب المركزي من
أجـل عمليـات إبلاغ المرافـق األخرى بحسـب االقتضاء.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضع ومراجعة مـا هو متوقع قبل فتـرة العمل التالية.
إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .تعميـم رقـم خـط االتصـال المباشـر الخـاص
بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجد.

بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث | 105

تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 6-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئة الواجـب اتخاذها في
حالـة حرائـق الغابـات  -المكاتـب الميدانيـة
المهام
إذا تعـرض المرفـق للضـرر ،فينبغـي االتصـال بالمسـؤولين فيـه لتحديـد مـا إذا كان آمنـا
السـتئنافها العمـل وترتيـب اإلصالحـات الواجـب إجراؤهـا بحسـب األولويـات قبـل الدخـول
مـرة أخـرى إليـه.
طلـب الدعـم مـن المـوارد المحليـة واإلدارة فـي المسـتوى األعلـى مباشـرة ً لتسـريع عمليـات
إصلاح المرافـق.
إذا لـم يتعـرض المرفـق للضـرر ،التأكد مـن أن الطرق المؤدية إليه والمنطقة المحيطة تسـمح
بالوصـول إليـه بشـكل مأمـون .وضـع خطـة إلعـادة المرفـق للخدمـة ،بمـا فـي ذلـك تشـغيل
الخدمات األساسـية.
إطلاع الموظفيـن علـى الخطـط التشـغيلية البديلـة وإصـدار توجيـه لهـم باسـتئناف العمـل فـي
مرفـق بديـل أو البقـاء فـي المنـزل بحسـب مـا هـو مناسـب .إبلاغ النقابـات ،عنـد االنطباق
إذا تـم إفـراغ البريـد فـي مرفـق عامل بديـل ،فينبغي وضع خطـة إلعادة المرفق إلـى الخدمة.
متابعـة الوضـع وجهود اسـتئناف جميـع عمليات معالجـة البريد الضرورية.
االضطلاع ،عنـد االقتضـاء ،بتحديـث الرسـالة المسـجلة علـى رقـم خـط االتصـال المباشـر
الوطنـي الخـاص بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ .طلـب مسـاعدة المكتـب المركـزي فيمـا
يخـص هـذا األمر.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفي فريـق إدارة حاالت الطـوارئ بعد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطـة التدابير التصحيحيـة وتعميمهما علـى اإلدارة العليا.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 7-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب
اتخاذهـا فـي حالة موجات التسـونامي  -المكاتـب الميدانية

قبل الحدث وخالله

المهام

2\1

اتخـاذ التدابيـر التـي سـتخفف مـن الضـرر الناجم عن الفيضـان الناجم عن موجات التسـونامي
إذا لـم يكـن فـي األمـر خطـورة .نقـل البعائـث مـن المناطـق المعرضـة للفيضـان إلـى مناطـق
مرتفعـة داخـل المرفـق ونقـل المركبـات إلـى أرض أكثـر ارتفاعا ً محددة مسـبقاً.
التأكد من إنجاز أنشطة التأهب ذات الصلة وإبالغ المكتب المركزي بأي ثغرات.
االتصال بالسـلطات المحلية لمعرفة ما إذا كانت هذه السـلطات سـتدعو إلى اإلجالء اإللزامي
ومكانه والظروف التي سـتوجبه.
تحديث دليل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمرفق.
االتصـال بشـرطة البريـد أو وكاالت إنفـاذ القانـون المحليـة لطلـب الدعـم والمسـاعدة من أجل
تأميـن المرفق.
التأكـد مـن تطبيـق عمليـة لتعطيـل عمل صناديـق جمع البريد فـي المناطـق المحتمل تضررها
مـن جراء موجات التسـونامي.
تحديث مخزون المعدات القائم حاليا بالمرفق.
مراجعـة إجـراءات فصـل المعـدات ونظـم الدعـم مـن مصـادر الطاقـة .التأكـد ،عندمـا يكـون
ذلـك مناسـباً ،مـن قيـام فريـق الصيانـة المحلي بفصل جميـع المعـدات ونُ ُ
ظم الدعـم القائمة من
مصـادر الطاقة.
تحديد مرافق بديلة لنقل برامج الفرز.
تطبيـق عمليـة للتأكـد مـن توثيـق جميـع االجتماعـات واالحتفاظ بجميـع الوثائق السـتعراضها
الحقا ً.
تحديـد مـكان مـا هـو مطلـوب من معـدات لنقل البريـد واالحتفاظ بهـا لنقل البريد مـن المناطق
المتوقـع تضررها إلـى منطقة آمنة.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 7-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب
اتخاذهـا فـي حالة موجات التسـونامي  -المكاتـب الميدانية

قبل الحدث وخالله

المهام

2\2

تحديث معلومات االتصال الخاصة بشركات الطاقة والخدمات.
التأكـد ،عنـد االنطبـاق ،مـن أن جميـع مولدات الطاقـة عاملة/مزودة بالوقـود وأن اإلصالحات
قـد أُجريـت علـى النحـو المطلـوب للتأكـد مـن الجاهزيـة .التأكـد مـن وجـود تعليمـات تشـغيل
لجميـع المولدات.
رصـد موجـات التسـونامي مـن خلال التقاريـر اإلعالميـة واإلنـذارات ذات الصلـة باألحوال
الجوية.
القيـام ،عنـد االنطبـاق ،بصـف المركبـات لتخفيـف الضرر (صـف المركبة جـوار األخرى أو
صـف المركبة خلـف األخرى).
إخلاء أجـزاء المبنـى القائمـة تحـت األرض التي مـن المحتمـل أن يجتاحها الفيضـان فيُحتجز
شـاغلوها داخلها.
االتصال بالرقم المحلي للطوارئ من أجل المصابين أو تقديم المساعدة المطلوبة.
عـدم اسـتثناء أحـد مـن الموظفيـن المعيَّنين بالمرفق .وإجـراء تعداد للموظفيـن بالموقع والنظر
فـي االسـتعانة بوسـائل لالتصـال بالموظفين غيـر العاملين خالل حدوث لتسـونامي.
التأكـد مـن قيـام مراكـز معالجـة البريـد بدراسـة احتمـال أن يغمـر الفيضـان مناطـق صـف
المركبـات ووضـع خطـط لنقـل المركبـات إلـى أرض مرتفعـة.
التأكـد مـن أن مراكـز معالجـة البريـد تطبـق خطة للتزويـد بالوقود في حاالت الطـوارئ إذا لم
يتيسـر الوقـود في محطات الوقـود المحلية.
إذا تعـذر إجلاء المنطقـة علـى النحـو الواجـب ،ينبغـي نقـل شـاغليه إلـى المسـتويات العليـا
بالمبنـى.
التقيُّد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية بشأن اإلجالء .إبالغ المدير المباشر.
االتصـال بشـرطة البريـد أو وكاالت إنفـاذ القانـون المحليـة لطلـب الدعـم والمسـاعدة من أجل
تأميـن المرفق.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 7-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا في
حالـة موجـات التسـونامي  -المكاتـب الميدانيـة
المهام
رصـد نشـرات اإلذاعـة الوطنيـة ذات الصلـة باألحـوال الجويـة ،أو األخبـار المحليـة ،أو غيـر
ذلـك مـن المـوارد للحصـول علـى أحـدث المعلومـات المتصلـة بالحـدث الطـارئ مـن قبيـل
اإلجلاء اإللزامـي وإغلاق الطـرق ومواقـع االحتمـاء المحليـة.
إذا سـمح الوقـت ،ينبغـي إغلاق الخدمـات األساسـية فـي المرفق عند اإلجالء فـي حال أن غمر
الماء المبنى.
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ لدعـم جهـود التقييـم واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل
القـرارات ومتابعتها.
ضمان سالمة الموظفين.
تأمين األصول البريدية (البريد والمركبات والطوابع واألموال).
طلب مولد كبير للمرفق من المكتب المركزي إذا لزم األمر.
ضمـان تسـجيل تفاصيـل الحـدث الطـارئ وضمـان إتاحة تحديثـات للتقارير عن الوضع بشـكل
منتظـم وإتاحـة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلـكات والمنتجات.
تحديـد مـا إذا كانـت العمليـات تتطلـب تحويل البريد الصـادر والموظفين إلى مرفـق عامل بديل
بنـا ًء علـى األضـرار الناجمـة عـن الحـدث .التنسـيق مـع الرئيـس المباشـر لتحديـد مـا إذا كانت
هنـاك حاجـة إلفـراغ جميـع أو بعـض أنـواع البريـد .طلب المسـاعدة من المكتـب المركزي من
أجـل عمليـات إبلاغ المرافـق األخرى بحسـب االقتضاء.
إجـراء تقييـم أولـي لألضـرار قبـل شـغل المـكان مـرة أخـرى .يمكـن أن يضطلـع بذلـك فريـق
متعـدد التخصصـات يتألـف مـن مهندسـي إنشـاءات ومختصيـن فـي البيئـة والسلامة واألمـن
(مـوارد داخليـة أو مقاولـون).
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضع ومراجعة مـا هو متوقع قبل فتـرة العمل التالية.
إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .تعميـم رقـم خـط االتصـال المباشـر الخـاص
بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجد.
إبالغ الموظفين والزبائن بالمرافق المغلقة.
االتصـال بالسـلطات المحليـة المعنيـة بالصيانـة ودوائـر المرفـق للحصول على الدعـم في تقييم
األضـرار .سـيكون مـن الضـروري قيـام مقاوليـن مرخـص لهـم بتقييـم لمسـتوى مـاء الفيضان
وإزالتـه قبـل شـغل المكان مـرة أخرى.
ضمـان مشـاركة المختصيـن فـي السلامة/البيئة بالمكتـب المركـزي فـي تدابيـر التصـدي
وعمليـات إبلاغ الموظفيـن.
إذا لم يتيسـر ماء الشـرب ،ينبغي شـراء الماء المعبأ في زجاجات وإتاحته (والوجبات الجاهزة
عنـد االقتضـاء) للموظفيـن بالمرفـق إلى حين أن يتقرر أن الماء العادي صالح للشـرب.

بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث | 109

تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 7-2-القائمـة المرجعيـة للتدابيـر الطارئـة الواجـب اتخاذهـا في
حالـة موجـات التسـونامي  -المكاتـب الميدانيـة
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريـد والسـلطات المعنيـة بالبيئـة والصيانـة لتحديد
مـا إذا كان المرفـق البريـدي آمنـا السـتئناف العمـل أم أن مـن الضـروري إجـراء إصالحات/
تنظيـف قبـل الدخـول إليه مـرة أخرى.
طلـب الدعـم مـن المـوارد المحليـة واإلدارة فـي المسـتوى األعلـى مباشـرة ً لتسـريع عمليـات
إصلاح المرافـق.
إطلاع الموظفيـن علـى الخطـط التشـغيلية البديلـة وإصـدار توجيـه لهـم باسـتئناف العمـل فـي
مرفـق بديـل أو البقـاء فـي المنـزل بحسـب مـا هـو مناسـب .إبلاغ النقابـات ،عنـد االنطباق
متابعـة مـدى تقـدم أعمـال اإلصلاح واسـتئناف جميـع عمليـات معالجـة البريـد الضروريـة.
االحتفـاظ بسـجالت دقيقـة عـن تكاليـف اسـتئناف العمـل والتعافـي ألغـراض التأميـن.
إذا تم إفراغ البريد في مرفق عامل بديل ،فينبغي وضع خطة إلعادة المرفق إلى الخدمة.
القيام بتحديث الرسـالة المسـجلة بشـأن رقم خط االتصال المباشـر الوطني الخاص بالموظفين
فـي حـاالت الطوارئ .طلب مسـاعدة المكتب المركـزي فيما يخص هذا األمر.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفي فريـق إدارة حاالت الطـوارئ بعد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطـة التدابير التصحيحيـة وتعميمهما علـى اإلدارة العليا.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 8-2-القائمــة المرجعيــة للتدابيــر الطارئــة الواجــب اتخاذهــا
فــي حالــة العواصــف الشــتوية  -المكاتــب الميدانيــة

قبل الحدث وخالله

المهام
رصـد اإلنـذارات ذات الصلـة باألحـوال الجويـة (المنظمـة العالميـة لألرصـاد الجوية/المكتب
المركـزي ،والـوكاالت الوطنيـة) والتقاريـر اإلعالمية.
اتخـاذ كل التدابيـر التـي قـد تخفـف مـن أضـرار العاصفـة الشـتوية .توجيـه الموظفيـن بشـأن
التشـغيل اآلمـن للمركبـات وتعليمـات السلامة الشـخصية التـي ربمـا تكـون مناسـبة.
إتاحة المساعدة الطبية للموظفين المتضررين من جراء التعرض للعاصفة أو المصابين.
توجيـه الموظفيـن المعنييـن بعـدم اسـتثناء أحـد مـن موظفـي المرفـق .التنسـيق مـع مختـص
االتصـاالت بالمكتـب المركـزي مـن أجـل إبلاغ اإلعلام عنـد االقتضـاء.
االتصـال بشـرطة البريـد أو وكاالت إنفـاذ القانـون المحليـة لطلـب الدعـم والمسـاعدة من أجل
تأميـن المرفـق أو إجالئه.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 8-2-القائمــة المرجعيــة للتدابيــر الطارئــة الواجــب اتخاذهــا
فــي حالــة العواصــف الشــتوية  -المكاتــب الميدانيــة
المهام
رصـد نشـرات اإلذاعـة الوطنية عن األحـوال الجوية ،أو األخبار المحليـة ،أو الموارد األخرى
للحصـول علـى أحـدث المعلومـات المتصلـة بالحـدث الطـارئ مـن قبيـل اإلجلاء اإللزامـي
وإغلاق الطـرق والمالجـئ المحلية.
تنشـيط فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ لدعـم جهـود التقييـم واالتصـال .تعييـن شـخص لتسـجيل
القـرارات ومتابعتها.
ضمـان تسـجيل تفاصيـل الحـدث الطـارئ وضمـان إتاحة تحديثـات للتقارير عن الوضع بشـكل
منتظـم وإتاحـة المسـتجدات على صعيد األشـخاص والممتلـكات والمنتجات.
التأكـد مـن أن ممـرات المرفـق والطـرق المؤديـة إليـه ممهـدة مـن أجـل سلامة الموظفيـن
ووصـول الطـوارئ إليـه.
ضمـان مشـاركة المختصين في السلامة/البيئة بالمرفق والمكتـب المركزي في تدابير التصدي
وعمليـات إبالغ الموظفين.
تحديـد مـا إذا كانـت العمليـات تتطلـب تحويل البريد الصـادر والموظفين إلى مرفـق عامل بديل
بنـا ًء علـى األضـرار الناجمـة عـن العواصـف الشـتوية .التنسـيق مـع الرئيـس المباشـر لتحديـد
مـا إذا كانـت هنـاك حاجـة إلفـراغ جميـع أو بعـض أنـواع البريـد .طلب المسـاعدة مـن المكتب
المركـزي مـن أجـل عمليـات إبلاغ المرافق األخـرى بحسـب االقتضاء.
ينبغـي للمرفـق أن يطلـب ،إذا لـزم األمر ،مولـدا ً كبيرا ً من المكتب المركـزي لحاالت الطوارئ
فـي حـال حـدوث انقطاع في التيـار الكهربائي أثناء العاصفة الشـتوية.
المواظبـة علـى إطلاع الموظفيـن علـى الوضع ومراجعة مـا هو متوقع قبل فتـرة العمل التالية.
إطلاع الموظفيـن علـى أماكـن اسـتئناف العمـل .تعميـم رقـم خـط االتصـال المباشـر الوطنـي
الخـاص بالموظفيـن فـي حـاالت الطـوارئ ،إذا ُوجد.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 8-2-القائمــة المرجعيــة للتدابيــر الطارئــة الواجــب اتخاذهــا
فــي حالــة العواصــف الشــتوية  -المكاتــب الميدانيــة
المهام
التنسـيق مـع السـلطات المحليـة وشـرطة البريد والسـلطات المعنية بالبيئة والصيانـة لتحديد ما
إذا كانـت الطـرق المحليـة آمنـة ومـا إذا يمكـن اسـتئناف العمليـات بالمرفـق (إذا تـم غلقه على
أثر العاصفة الشـتوية).
طلـب الدعـم مـن المـوارد المحليـة واإلدارة فـي المسـتوى األعلـى مباشـرة ً لتسـريع عمليـات
إصلاح األضـرار التـي لحقـت بالمرافـق.
إطلاع الموظفيـن علـى الخطـط التشـغيلية البديلـة وإصـدار توجيـه لهـم باسـتئناف العمـل فـي
مرفـق بديـل أو البقـاء فـي المنـزل بحسـب مـا هـو مناسـب .إبلاغ النقابـات ،عنـد االنطبـاق.
إذا تم إفراغ البريد في مرفق عامل بديل ،فينبغي وضع خطة إلعادة المرفق إلى الخدمة.
متابعـة مـدى تقـدم أعمـال اإلصلاح واسـتئناف جميـع عمليـات معالجـة البريـد الضروريـة.
االحتفـاظ بسـجالت دقيقـة عـن تكاليـف اسـتئناف العمـل والتعافـي ألغـراض التأميـن.
تحديـث الرسـالة المسـجلة بشـأن رقـم خـط االتصال المباشـر الوطنـي الخـاص بالموظفين في
حـاالت الطـوارئ .طلـب مسـاعدة المكتـب المركـزي فيما يخص هـذا األمر.
ضمان إبالغ جميع الموظفين عند انتهاء الحدث الطارئ.
التنسـيق لعقـد اجتمـاع مـع موظفـي فريـق إدارة حاالت الطوارئ بعـد اتخاذ التدابيـر المطلوبة
لتقديـم تقريـر عنهـا وتحديـد ما إذا كان من الضروري تحديـث أو تغيير الخطط أو اإلجراءات
أو االتصـاالت .أخـذ التعليقـات ذات الصلـة بعيـن االعتبـار فـي التقريـر النهائـي الـذي يعقـب
اتخـاذ التدابيـر وفـي خطة التدابيـر التصحيحيـة وتعميمهما علـى اإلدارة العليا.
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التدابير األولية
الحاسمة

باء 9-2-القائمــة المرجعيــة للتدابيــر الطارئــة الواجــب اتخاذهــا
فــي حالــة الجوائــح  -المكاتــب الميدانيــة

قبل الحدث وخالله

المهام
إصـدار توجيهـات لموظفـي المكاتـب الميدانيـة لمتابعة رسـائل اإلنذار والتوجيهـات ذات الصلة
بالجائحـة التـي تصدرهـا السـلطات المحليـة ورصد تقارير وسـائل اإلعالم.
وضـع قنـاة اتصـال لفائـدة الموظفيـن ليتسـنى لهـم مـن خاللهـا اإلبلاغ عـن وضعهـم ولتقديـم
طلبـات اسـتعالم.
تطبيـق ترتيبـات التباعـد االجتماعـي ،والحـد مـن الزيـارات فـي أماكـن العمل وتأجيـل أو إلغاء
االجتماعـات الكبرى.
تحديـد الموظفيـن األساسـيين وتدريـب موظفـي الدعم على العمليات األساسـية السـتباق احتمال
تغيـب الموظفين بسـبب المرض .
إعـداد وإقـرار قائمـة بيانـات االتصـال الخاصة بالموظفيـن وبأصحاب المصلحة الذين سترسـل
إليهم آخر المسـتجدات ذات الصلة بالوضع وتقييم مدى الحاجة إلى اعتماد نظام إشـعار شـامل
يُطبَّـق علـى مختلـف القنـوات (مثلاً :الرسـائل النصيـة القصيـرة والبريـد واألجهـزة المحمولـة
والتسـجيالت الصوتية والتطبيقات).
حث الموظفين المرضى على البقاء في منازلهم.
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إجراءات التصدي
أول  48ساعة

باء 9-2-القائمــة المرجعيــة للتدابيــر الطارئــة الواجــب اتخاذهــا
فــي حالــة الجوائــح  -المكاتــب الميدانيــة
المهام
نشـر سياسـات إدارة الموظفيـن كتلـك المتعلقـة بالغيابـات والتغيـب واإلجـازات المرضيـة
والتنقلات إلـى الخـارج وإغلاق أماكـن العمـل.
ضمـان تسـجيل كل تفاصيـل التدابيـر المتخـذة لمواجهـة الجوائـح وضمـان رفع أحـدث التقارير
عـن الوضـع بانتظام إلـى المكتـب المركزي.
توفيـر الصابـون ومعقـم اليديـن وإصـدار تعليمـات بشـأن الطريقـة الصحيحـة لغسـل اليديـن
(كتابـة وبواسـطة الملصقـات) .تعزيـز بروتوكـوالت التنظيـف والتعقيـم وفقا لتعليمـات المكتب
المركـزي.
اإلخطـار بالقنـوات التـي ستُسـتخدم إلعالم الموظفين وأصحاب المصلحة فـي المكاتب الميدانية
بكل المسـتجدات المتعلقة بالجائحة المتفشـية.
تنفيـذ خطـة اتصـاالت فـي الحـاالت الطارئـة ومراجعتهـا دوريـا ،وإدراج جهـات االتصـال
الرئيسـية فـي هـذه الخطة (المسـؤولين الرئيسـيين ونوابهم) بمن فيهم مقدمـي الخدمات والزبائن
والنظـر فـي تطبيـق عمليـات تتبـع وضـع العمـل والموظفيـن وصياغـة تقاريـر في هذا الشـأن.
تطبيـق مبـادئ توجيهيـة لتعديـل وتيـرة التعامـل وجهـا لوجـه وطريقتـه (التصافـح باأليـدي
وطريقـة الجلـوس خلال االجتماعـات وترتيـب المكاتـب وتقاسـم محطـات العمـل والتفاعلات
عنـد قبـول البريـد وتسـليمه) فيمـا بيـن الموظفيـن وبيـن هـؤالء والزبائـن.
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تدابير التعافي
بعد انقضاء أكثر من
 48ساعة

باء 9-2-القائمــة المرجعيــة للتدابيــر الطارئــة الواجــب اتخاذهــا
فــي حالــة الجوائــح  -المكاتــب الميدانيــة
المهام
تنفيـذ سياسـات المـوارد البشـرية للسـماح للموظفيـن بالتغيـب خلال الجوائـح ألسـباب مـن
قبيـل مـرض الموظـف أو مـرض أحـد أفـراد أسـرته أو الخضـوع للحجـر الصحـي أو إغالق
المـدارس أو الحـد مـن خدمـات النقـل العمومـي أو وقفهـا.
التحقـق ممـا إذا كان الموظفـون يتمتعـون بالنفـاذ إلـى خدمـات الصحـة النفسـية والخدمـات
االجتماعيـة خلال الجوائـح وتحسـين الخدمـات عنـد االقتضـاء.
العمـل بالتنسـيق مـع السـلطات الصحيـة علـى تنفيـذ بروتوكـوالت تعقيـم المكاتـب الواجبـة
التطبيـق (المـواد المعقمـة وأسـاليب اسـتخدامها وتجهيزات الوقاية الشـخصية) فـي حال ثبوت
إصابـات بالمـرض فـي صفـوف الموظفيـن .قـد يقتضـي األمـر تعزيـز بروتوكـوالت النظافة
مـن أجـل تقليـص سـرعة تفشـي المـرض ببروتوكـوالت مـن قبيل:
•الحرص على أن تظل الفضاءات المشتركة والبعائث نظيفة؛
•الحـرص علـى توافـر كميـات كافيـة مـن مـواد التنظيـف والتعقيـم وتجهيـزات أخرى من
تجهيـزات الوقايـة الشـخصية والمناشـف والصابـون ومعقـم اليدين؛
•ضمـان تدريـب عمـال النظافـة تدريبـا ً مالئمـا ً فـي مجـال التنظيـف وأسـاليب التعقيم وأن
يخضعوا لإلشـراف المناسـب؛
•تلقيـن الموظفيـن العـادات الصحيـة الجيـدة مثـل غسـل اليديـن وطريقـة السـعال المثلـى
والبقـاء فـي المنـزل عنـد المـرض.
ضمان إخطار كل الموظفين برفع حالة الطوارئ.
التنسـيق لتنظيـم اجتمـاع تقييمـي والتباحـث مـع الموظفيـن الفنييـن الطبييـن المعنييـن بحـاالت
الطـوارئ لتحديـد مـا إذا كانـت الخطـط الموضوعة المتعلقـة بالجائحة أو اإلجـراءات المتخذة
أو االتصـاالت ذات الصلـة تقتضـي التحييـن أو التغيير تسـجيل التعليقات فـي التقرير التقييمي
النهائـي وخطـة العمـل التصحيحية.
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االختصارات
(ال ينطبق على النسخة العربية)

التذييل جيم

التذييل دال
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المسرد
تـرد بالرابـط التالـي نسـخة مـن مصطلحـات مكتب
األمـم المتحـدة للحـد مـن الكـوارث مترجمـة إلـى
عـدد مـن اللغـات:
https://www.unisdr.org/we/inform/terminology

تشـمل قاعدة بيانات المصطلحات الرسـمية لالتحاد
البريـــدي العـــالمي  TERMPOSTمصطلحـــات
مترجمـة إلـى عـدد مـن اللغـات (وكانت قـد أُتيحت
علـى نسـخة ورقيـة فـي الفتـرة مـن عـام 1952
إلـى عـام  ،)2003وهـي تحتـوي علـى بيانـات
بثمانـي لغـات :العربيـة ،والصينيـة ،واإلنكليزيـة،
والفرنسـية ،واأللمانيـة ،والبرتغاليـة ،والروسـية،
واإلسـبانية .وتتـاح التعاريـف فـي الوقـت الراهـن
باللغتيـن اإلنكليزيـــة والفرنسيـــة فقـط .وتحتـوي
قاعـدة البيانـات  TERMPOSTمجموعـة منتقـاة
مـن المصطلحـات والتعابيـر البريديـة الـواردة فـي
منشـورات االتحـاد البريـدي العالمـي ووثائقـه.
وهـي تتضمـن أيضـا ً المصطلحـات المسـتخدمة
يوميـا ً فـي القطـاع البريـدي .وتوجد قاعـدة البيانات
 TERMPOSTفـي الرابـط التالـي:
https://upu.multitranstms.com/TERMPOST/
Account.mvc/LogOn

ملحوظة :حتى أبريل  ،2020لم يكن الموقع الشبكي لقاعدة
البيانات هذه يحتوي على ترجمة للمصطلحات إلى اللغتين
الصينية والروسية.

تصـــدر منظمـــة الصحـــة العالميـــة مســـردا ً
بمصطلحات حاالت الطـــوارئ الصحية وإدارة
مخاطـــر الكـــوارث ،وهـــو موجـــه لصانعـــي
السـياسـات والممارســــين وأصحاب المصلحـة
اآلخرين الذيـــن يعملون في مختلـــف المجاالت
التي تســـهم فـــي الحد مـــن المخاطـــر الصحية
وآثار كل أنـــواع الحاالت الطارئـــة والكوارث.
وترد نســـخة من المســـرد منشـــورة في الرابط
ا لتا لي :
apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331716/9789240003699-eng.pdf

التذييل هاء
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اإلحاالت
مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث؛ تقرير التقييم
2019 العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث لعام

www.undrr.org/publication/global-assessment-reportdisaster-risk-reduction-2019

االتحاد البريدي العالمي؛ الموقع الشبكي الخاص بإدارة مخاطر
الكوارث

www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/Activities/
Sustainable-Development/Disaster-Risk-Management

االتحاد البريدي العالمي؛ المعايير األمنية المادية واإلجرائية
)S59 وS58(

www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/
Postal-Supply-Chain/Security#scroll-nav__6

وزارة األمن الداخلي في الواليات المتحدة

Homeland Security Exercise and Evaluation Program
www.fema.gov/media-library/assets/documents/32326

The Brookings

مؤسسة

In the Neighborhood: The Growing Role of Regional
Organizations in Disaster Risk Management
www.brookings.edu/research/reports/2013/02/regionalorganizations-disaster-risk-ferris

Probabilistic Risk Assessment Platform
ecapra.org

البنك الدولي

المعهد اإللكتروني للبنك الدولي

Introduction to Disaster Risk Management
olc.worldbank.org/content/introduction-disaster-riskmanagement-self-paced

الوكالة الفيدرالية إلدارة حاالت الطوارئ

Continuity guidance circular 1
www.fema.gov/pdf/about/org/ncp/coop/continuity_
guidance_circular.pdf

الوكالة الفيدرالية إلدارة حاالت الطوارئ

Continuity plan template
www.fema.gov/media-library-data/non_federal_continuity_
plan_template_.pdf

)منظمة األغذية والزراعة (الفاو

Disaster risk management systems analysis, a guide book

www.fao.org/docrep/011/i0304e/i0304e00.HTM

MIAVITA

مشروع

Handbook for volcanic risk management –
Prevention, crisis management, resilience
reliefweb.int/report/world/handbook-volcanic-riskmanagement-prevention-crisis-management-resilience

الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق

Standard on Continuity, Emergency and Crisis
Management
(NFPA 1600, 2019)
www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-andstandards/1600

األمم المتحدة؛ خطة عمل األمم المتحدة للحد من مخاطر
الكوارث من أجل زيادة القدرة على مواجهتها

www.preventionweb.net/publications/view/49076

األمم المتحدة؛ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث
2030-2015

www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-riskreduction-2015-2030

التذييل واو
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المنظمات اإلقليمية
وإدارة مخاطر الكوارث
أفريقيا

آسيا

االتحاد األفريقي
السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي ()COMESA
تجمع الساحل والصحراء
جماعة شرق أفريقيا
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا
الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
لجنة المحيط الهندي
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية
جامعة الدول العربية
منظمة التعاون اإلسالمي
اللجنـة الدائمـة المشـتركة بيـن الـدول المعنيـة بمكافحـة
الجفـاف فـي منطقـة السـاحل
الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي ()SADC

المركز اآلسيوي للحد من الكوارث
المؤتمر الوزاري اآلسيوي بشأن الحد من مخاطر الكوارث
منتدى التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ
رابطة أمم جنوب شرق آسيا
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي

األمريكتان
جمعية دول األنديز
رابطة الدول الكاريبية
الجماعة الكاريبية
المعهد الكاريبي لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا
المنظمة الكاريبية لألرصاد الجوية
منظومة تكامل أمريكا الوسطى
وزارة إدارة الطوارئ في بربادوس
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي
مصرف التنمية للبلدان األمريكية
منظمة الدول األمريكية
السوق المشتركة الجنوبية

أوروبا
مجلس أوروبا
االتحاد األوروبي
منظمة حلف شمال األطلسي
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
منظمة التعاون االقتصادي في منطقة البحر األسود
عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا
اللجنة االقتصادية ألوروبا

المحيط الهادئ
أمانة جماعة المحيط الهادئ
منتدى جزر المحيط الهادئ
البرنامج البيئي اإلقليمي للمحيط الهادئ
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نموذج خطة إدارة
مخاطر الكوارث المتكاملة
خطة إدارة مخاطر الكوارث المتكاملة

[يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]

[يرجى إدخال الشهر ،والسنة]

التذييل زاي
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زاي1-

توقيعات المسؤولين التنفيذيين

أؤكـد ،بتوقيعـي علـى هـذه الوثيقـة ،أننـي قـرأت واسـتوعبت كافـة المفاهيـم والمعلومـات الـواردة فـي هـذه الخطة
واسـتوفيت الشـرط المطلـوب سـنويا ً لإلقـرار بموثوقيتهـا وصالحيـة البيانـات الـواردة فيهـا.

بموافقة من:

[االسم]

[االسم]

[اللقب الوظيفي]

[اللقب الوظيفي]

[التاريخ]

[التاريخ]
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زاي2-

سجل التغييرات

تتزامـن التغييـرات علـى هـذه الخطـة مـع عمليـة االعتمـاد السـنوية ،مـا لم يـرد خالف ذلـك .وينبغي أن يُشـار إلى
التغييـرات التـي طـرأت مـن خلال ذكر رقم القسـم/الصفحة وتقديم شـرح بسـيط على أعلى مسـتوى (أي "إضافة/
حـذف مرفـق التشـغيل البديـل" ،و"إدخـال تعديل على األنشـطة البالغـة األهمية" ،ومـا إلى ذلك.).
رقم المراجعة

رقم القسم/
الصفحة

شرح التغيير

تاريخ إجراء
التغيير

الجهة صاحبة
التغيير
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زاي3-

مقدمة

تتمثل مهمة [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي] في [يرجى
إدخـال المهمـة] .وتتمثـل سياسـة [يرجـى إدخال اسـم المسـتثمر
البريـدي] التـي يتبعهـا على جميع األصعدة فـي التصدي بصورة
آمنـة ألية اضطرابات بشـرية أو طبيعيـة أو تكنولوجية أو حاالت
الطـوارئ أو المخاطـر التـي تتعـرض لهـا البنية التحتيـة البريدية
والتعافـي منهـا علـى وجـه السـرعة .ويجـب ،لـدى وقـوع طارئ
أو حالـة مـا قـد تعرقل سـير العمليات العادية ،وضـع خطة ناجعة
إلدارة مخاطـر الكـوارث ضمانـا السـتمرار [يرجـى إدخال اسـم
المسـتثمر البريـدي] في أداء مهمته األساسـية.

قابلية التطبيق والنطاق

تُطبَّـق أحـكام هـذه الخطـة علـى العمليـات والمرافـق والموظفيـن
ضمـن اختصـاص [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي].

التوجيهـات التـي قـد تقـدَّم والقـرارات التـي قد تُتخذ علـى الصعيد
االسـتراتيجي خلال وقـوع طـارئ مـا.

العناصر األساسية في خطة إدارة مخاطر الكوارث
تشـجع خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث على توحيد إجـراءات تلبية
االحتياجـات الناشـئة المحتمـل أن يحتـاج إليهـا ك ٌل مـن موظفـي
البريـد ومرافقـه وزبائنـه للتصدي لهذه الحـاالت الطارئة .وتجمع
الخطـة بيـن ثالثـة مفاهيـم هـي االسـتعداد واسـتمرارية األعمـال
وإدارة الحـوادث.

االستعداد
يسـتهدف االسـتعداد تحسـين القـدرة علـى التصـدي للكـوارث
الطبيعيـة بسـرعة وبفعاليـة .ويتـم تحقيـق ذلـك مـن خلال وضـع
خطط/بروتوكـوالت السـتمرارية األعمـال وإدارة الحـوادث
ضمانـا ألن يتأثـر ك ٌل مـن موظفـي البريـد ومرافقـه وزبائنه أدنى
تأثيـر ممكـن وفـي اآلن ذاتـه مواصلـة أداء األنشـطة الحيويـة.

إن هذه الخطة:
تُطبَّـق علـى جميـع أنـواع الحـاالت الطارئـة التـي قـد تؤثر
		
سـلبا على [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي] في أداء
أنشـطته الحيويـة (انظـر القسـم .)6-1-2
ليست خطة إجالء (أي خطة العمل في حاالت الطوارئ).
استمرارية األعمال
يُف ِعّلهـا [يرجـى إدخـال الوظيفة/اللقـب الوظيفـي للمسـؤول
ال بـد مـن وضـع اسـتراتيجية مسـتدامة السـتمرارية األعمـال
التنفيـذي] للتصـدي لحـاالت الطـوارئ التـي تؤثـر علـى
لضمـان التصـدي بنجـاح لكارثـة مـا وإنجـاز عمليـات التعافـي
الموظفيـن و/أو المرافـق و/أو الزبائـن ضمـن اختصـاص
وتحسـين قـدرة عمليـات [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي]
[يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي].
علـى المقاومـة عمومـاً .ويقـوم هـدف خطـة اسـتمرارية األعمـال
تحـدد اإلجـراءات الواجـب علـى [يرجـى إدخـال اسـم
		
الناجحـة علـى التخفيـف من اآلثـار الناجمة عن انقطـاع الخدمات
المسـتثمر البريـدي] اتخاذهـا مـن أجـل التفعيـل واإلخطـار
علـى الصعيـد االسـتراتيجي وعلـى صعيـد أصحـاب المصلحـة
وضمـان اسـتمرارية األعمـال والقـدرة التشـغيلية فعليـا
واألثـر المالـي وضمان اسـتئناف العمليات الحيويـة البريدية على
باإلضافـة إلـى ديمومـة هـذه القـدرة إلـى غايـة العـودة إلـى
وجه السـرعة.
العمـل بصـورة طبيعيـة.
يمكـن أن تُفعَّـل خلال سـاعات العمـل العاديـة وبعدهـا فـي
		
حـاالت الطـوارئ التـي تقـع بسـابق إنـذار أو مـن دونـه.
إدارة الحوادث
توجـه الموظفيـن والمرافـق والنظـم والمعدات التـي يملكها
		
تعتبـر إدارة الحـوادث إطـارا متكاملا يمكـن مـن خاللـه أن ي ُحـ َّد
و/أو يشـغلها [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]
[يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] مـن إمكانيـات التأثـر
وتدعـم أداء األنشـطة الحيويـة فـي مرافـق التشـغيل البديلـة.
باألخطـار ويخفـف مـن اآلثـار الناجمـة عـن حالـة طارئـة مـا.
تتيـح اسـتمرارية اإلدارة واتخـاذ القـرار فـي حـال غيـاب
		
وتنقسـم إدارة الحـوادث إلـى مرحلتـي تخطيـط منفصلتيـن همـا:
المسـؤول التنفيـذي وهـي ُمصممـة لدعـم األنشـطة خلال
مرحلـة التخطيـط التـي تسـبق وقـوع الحـادث :تحـدد
		
األحـداث الطارئـة.
األدوار والمسـؤوليات التـي سـتوكل إلـى فريـق مشـكل
وسـتكون خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث عمليـة مسـتمرة تخضـع
مسـبقا ً يُعنـى بـإدارة الحالـة الطارئـة؛ ويبين عمليـة اإلنذار
دائمـا للتغييـر حيث سـتُدرج فيه الدروس المسـتخلصة من اختبار
واإلخطـار علـى جميـع مسـتويات العمليـات البريديـة (من
الخطـة ومـن الحـاالت الطارئـة الحالية من أجل مواصلة تحسـين
أعلـى مسـتوى فـي القيـادة إلـى أدنـاه)؛ وتتيـح عمليـة نقـل
االسـتجابة لـدى تفعيـل خطـة إدارة مخاطر الكوارث مسـتقبالً.
الموظفيـن إلـى مرافـق التشـغيل البديلـة.
مرحلـة التخطيـط التـي تلـي وقـوع الحـادث :تحـدد
البروتوكـوالت المتبعـة إلدارة حـاالت الطـوارئ والتحكـم
الغرض
فيهـا؛ وتفصـل االتصـاالت التـي جـرت خلال األزمـة (على
يكمـن الغـرض مـن هـذه الخطـة فـي الحفـاظ علـى حمايـة رفـاه
الصعيديـن الداخلـي والخارجـي)؛ وتناقش مسـألة االنتقال من
موظفـي [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] وضمـان
االسـتجابة للحالـة الطارئـة والتعافـي منهـا إلـى العـودة إلـى
اسـتمرارية األنشـطة الحيويـة .وتعتبـر هـذه الخطـة أفضـل
العمـل بصـورة طبيعيـة.
جهـد يُبـذل فـي التخطيـط واالسـتعداد ولكنهـا ليسـت بديلا عـن
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مفهوم العمليات
قائمة الموظفين االحتياطية

استمرارية األعمال
يكمـن الهـدف العـام مـن التخطيـط السـتمرارية األعمـال فـي جعل
[يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريدي] قادرا علـى تقديم الخدمات
والدعـم دون انقطـاع مـع الحفـاظ علـى االسـتمرارية التنظيمية قبل
وقـوع الحالـة الطارئـة وخاللهـا وبعدهـا .وسـعيا ً إلـى تحقيـق هـذا
األمـر ،يتعيـن علـى [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] تقييم
قدراتـه الحاليـة (أي مـن ناحيـة الموظفيـن والمعـدات) والتوصـل
إلـى توافـق فـي اآلراء بشـأن تحديـد األنشـطة التـي تُعتبـر حيويـة
بالنسـبة إليـه وتحديـد إمكانيـات التأثـر والمخاطـر التي تشـكل أكبر
تهديـد للمهمـة التـي يضطلـع بهـا فـي تأديـة هـذه األنشـطة الحيوية
خلال حـاالت الطـوارئ .ويعرض القسـم  7-1-2لمحـة عامة عن
هـذه النتائج.

المرافق التشغيلية البديلة
يُشـ َّجع [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] علـى تحديـد
مرافـق تشـغيلية بديلـة كجـزء من خطـة االسـتمرارية الخاصة
بـه وتهيئـة القيـادة العليـا إلـى احتمـال إجـراء عمليـة نقـل دون
اإلعلان عنهـا .وتخصـص المرافـق التشـغيلية البديلـة لنقـل
القيـادة العليـا وموظفـي الدعـم األساسـيين الذيـن سـيركزون
علـى مراقبـة األنشـطة الحيويـة .وتح ّدِد القـدرة المتاحة للمرفق
البديـل عـدد موظفـي الدعـم األساسـيين (الذيـن تـم اعتبارهـم
موظفيـن حيوييـن فـي قائمـة الموظفيـن االحتياطيـة  -انظـر
التذييـل ألـف).
وبعـد التشـاور مـع نقطـة االتصـال المعنيـة فـي المرافـق
التشـغيلية البديلـة التـي جـرى اختيارهـا ،يحـدد [يرجـى إدخال
الوظيفة/اللقـب الوظيفـي للمسـؤول التنفيـذي] المرافـق البديلـة
األوليـة والثانويـة (انظـر الجـدول  .)1وسـيُكلف الموظفـون
الذيـن تـم اعتبارهـم موظفيـن حيوييـن إمـا بالعمـل عـن بُعـد أو
العمـل فـي المرفـق التشـغيلي البديـل الـذي تـم اختيـاره ألداء
األنشـطة الحيويـة .ومـا إن يسـتأنف [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريـدي] األنشـطة الحيويـة سـواء عـن بُعـد أو فـي
المرافـق التشـغيلية البديلـة ،يبلـغ [يرجى إدخـال الوظيفة/اللقب
الوظيفـي للمسـؤول التنفيـذي] اإلدارات/الوظائـف المعنيـة
بوجـود الموظفيـن الحيوييـن فـي مراكـز عملهـم وبعـودة
األنشـطة الحيويـة إلـى مجراهـا.
الجدول 1

المرافق التشغيلية البديلة التابعة لـ [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]
الصفة

اسم المرفق

عدد الموظفين الذي
يمكن للمرفق استيعابه

العنوان

المرفق البديل األول [يرجى إدخال االسم] [يرجى إدخال عدد الموظفين] [يرجى إدخال العنوان]
المرفق البديل الثاني [يرجى إدخال االسم] [يرجى إدخال عدد الموظفين] [يرجى إدخال العنوان]

مالحظـة :ألغـراض مرحلـة التخطيـط المسـبق ،ينبغـي أن يختـار [يرجى
إدخـال الوظيفة/اللقب الوظيفي للمسـؤول التنفيـذي] موقعاً ،بصفته المرفق
البديـل األول ،يقـع فـي المحيـط المجـاور لمـكان عملـه المعتـاد وينبغي أن
يكـون المرفـق البديـل الثانـي في موقع يبعد بمسـافة كبيرة عـن مكان عمله
المعتـاد (وتُقـدَّر المسـافة الموصى بهـا  80كيلومتـرا ً على األقل).

تُنظـم قائمـة الموظفيـن االحتياطيين وفقا للتسلسـل الهرمي للوظائف
(المسـؤولون التنفيذيون/المديرون/المشـرفون المباشـرون)
وتسـتخدم كسلسـلة إبلاغ هرميـة فـي حـال تفعيـل هـذه الخطـة.
وتضـم القائمـة أسـماء وبيانـات االتصـال الخاصـة بالمسـؤولين
التنفيذيين/المديرين/المشـرفين المباشـرين الذيـن ُعينـوا في المرفق
التابـع لــ [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] .وتشـير القائمة
االحتياطيـة ،باإلضافـة إلـى بيانـات االتصـال ،إلـى القـدرة علـى
العمـل عـن بُعـد مـن عدمهـا.
ويمكـن أن تشـمل القائمـة أسـماء ومعلومـات االتصـال الخاصـة
بالموظفيـن المتعاقديـن الذيـن ُعينـوا فـي فضـاء مخصـص فـي
المرفـق التابـع لــ [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] .ومـن
المنتظـر أن يواصـل هـؤالء المتعاقـدون تقديـم الدعـم مـن مكاتبهـم
فـي المنـزل أو مـن الموقـع البديـل الـذي حددته لهم الشـركة .وفيما
يخـص الموظفيـن المتعاقديـن الذين ال يسـتطيعون العمـل عن بُعد،
سـيُحدد [يرجى إدخـال الوظيفة/اللقب الوظيفي للمسـؤول التنفيذي]
ُحولون إلـى مرفـق تشـغيلي بديـل .وترفـق قائمـة
مـا إذا كانـوا سـي َّ
الموظفيـن االحتياطيـة بهـذه الخطـة (انظـر التذييـل ألـف).

أوامر التعاقب في حاالت الطوارئ
إن التحديد المسـبق ألوامر التعاقب أساسـي لضمان القيادة الناجعة
لـدى وقـوع حالة طارئة مـا .ويتولى [يرجى إدخـال الوظيفة/اللقب
الوظيفـي للمديـر العـام للبريـد أو المسـؤول التنفيـذي] مسـؤولية
إعـداد أوامـر التعاقـب الخاصـة بوظيفتـه ووظائـف المشـرفين
المباشـرين فـي حـاالت الطوارئ ونشـرها والحفاظ عليهـا .وتعتبر
هـذه األوامـر جـزءا أساسـيا فـي التخطيـط إلـى اسـتمرارية أعمـال
منظمـة مـا وتضمـن إطلاع الموظفيـن علـى مـن لـه األحقيـة فـي
تولـي هـذه السـلطات فـي حـال عدم قـدرة المسـؤول التنفيـذي على
أدائهـا أو غيابـه لسـبب مـن األسـباب .وتكـون أوامـر التعاقـب فـي
حـاالت الطـوارئ مسـتفيضة بالقـدر الكافـي الذي يضمن اسـتمرار
اإلدارة واإلشـراف (مسـتويين بالنسـبة إلـى المسـؤولين التنفيذييـن
ومسـتوى واحـد بالنسـبة إلـى المشـرفين المباشـرين).
وفي حال استحالة االتصال بصاحب الوظيفة األساسي في ظرف
[يرجى إدخال عدد الساعات] من تفعيل الخطة ،يتم تلقائيا إجراء
تعاقب طارئ .ويُعفى الخلفاء رسميا ً من مهامهم لدى عودة صاحب
الوظيفة األســاســـي إلى منصبه .ويبين الجدول  2أمر التعاقب في
حاالت الطوارئ الخاص بـ [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]
خالل عملية تفعيل الخطة.
الجدول 2

أوامر التعاقب في حاالت الطوارئ الخاصة بـ [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]
الصفة

االسم

الوظيفة األساسية
الخلف األول
الخلف الثاني

[يرجى إدخال االسم واللقب الوظيفي]
[يرجى إدخال االسم واللقب الوظيفي]
[يرجى إدخال االسم واللقب الوظيفي]
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تفويض السلطات في حالة الطوارئ

سـعيا ً إلـى ضمـان االسـتجابة السـريعة فـي حـال وقـوع أي
حـادث والتقليـص إلـى أدنـى حـد ممكـن مـن االنقطاعـات فـي
تنفيـذ الخطـة ،ينشـئ [يرجـى إدخـال الوظيفة/اللقـب الوظيفـي
للمديـر العـام للبريـد أو المسـؤول التنفيـذي] سـلطة مفوضـة
مسـبقا التخـاذ القـرار .وتمنـح تفويضـات السـلطة فـي حالـة
الطـوارئ للخلـف كامـل السـلطات باسـتثناء أيـة سـلطة غيـر
خولـة فـي حـاالت الطـوارئ .ويكفـل ذلـك بـأن يتمتـع الخلف
ُم َّ
فـي حـاالت الطـوارئ بالسـلطة القانونيـة والماليـة ألداء مهامه
طـوال فتـرة غيـاب أو عـدم وجـود [يرجـى إدخـال الوظيفـة/
اللقـب الوظيفـي للمديـر العـام للبريـد أو المسـؤول التنفيـذي].
وعمومـاً ،تدخـل تفويضـات السـلطة فـي حـاالت الطـوارئ
المحـددة مسـبقا حيـز التنفيـذ لـدى تفعيـل أوامـر التعاقـب فـي
حـاالت الطـوارئ .ويتـم إنهـاء العمـل بهـذه التفويضـات عندما
يُعـاد وضـع قنـوات اإلدارة العادية .ويرفق بهـذه الخطة مذكرة
تفاهـم حول تفويض السـلطة في حالـة الطوارئ تبين بالتفصيل
حـول ،عنـد االقتضـاء) إلـى
حـول (والتـي ال ت ُ َّ
السـلطات التـي ت ُ َّ
الخلفـاء (انظـر التذييـل باء).

إمكانيات التأثر وتقييم المخاطر

وسـيدرج [يرجـى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي] لـدى إجرائه
لتقييـم المخاطـر ،االفتراضات واالعتبـارات التالية:
-

يمكن أن يقع طارئ في أي وقت دون سابق إنذار؛
يمكـن أن يكـون مـا يتوفـر مـن موظفيـن ومـوارد محـدودا
للغا يـة ؛
يمكـن أن تؤثـر حـاالت الطـوارئ الفعليـة أو المهـددة سـلبا ً
علـى قـدرة أداء [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]
ألنشـطته الحيويـة؛
تستوجب حاالت الطوارئ التعاون/التنسيق مع أول المتصدين
لها والكيانات الخارجية األخرى على كافة األصعدة
الحكومية؛
يمكـن أن تقطـع الخدمـات األساسـية مثـل الكهربـاء والميـاه
والغـاز الطبيعـي والتدفئـة واالتصـاالت والنظـم األخـرى؛
يمكن أن تتعرض المباني والهياكل األخرى للضرر.

وتـرد فيمـا يلـي قائمـة تضـم أمثلـة عـن األخطـار (الطبيعيـة
والناجمـة عـن اإلنسـان والتكنولوجيـة) التـي أثرت تأثيـرا بالغا
فـي الماضـي فـي كامـل القطـاع البريـدي بصفـة مباشـرة أو
غيـر مباشـرة.

يعتبـر تقييـم قابليـة التضـرر واألخطـار مكونـا ً أساسـيا ً فـي
عمليـة إدارة مخاطـر الكـوارث .ويتيـح تحديـد أسـباب أوجـه
الضعـف الحاليـة واسـتيعاب المخاطـر المصاحبـة لألخطـار
		
الطبيعيـة أو "التهديـدات" (سـواء الطبيعيـة أو الناجمـة عـن
اإلنسـان) القضـاء علـى شـدة آثارهـا أو الحـد منهـا.

األخطار الطبيعية:

ﺟدول اﻟﻣﺧﺎطر
ﺧطر ﺿﺋﯾل
أﺛر ﺷدﯾد

ﺧطر ﺷدﯾد
أﺛر ﺷدﯾد

ﺧطر ﺿﺋﯾل
أﺛر ﺿﺋﯾل

ﺧطر ﺷدﯾد
أﺛر ﺿﺋﯾل

		
-

حوادث األرصاد الجوية الهيدرولوجية (األعاصير االستوائية/
األعاصير المدارية/أعاصير التيفون والفيضانات والعواصف
االستوائية)؛
›الزوابع
›الزالزل
›حرائق الغابات
›موجات التسونامي
›العواصف الشتوية
›الثورات البركانية
األخطار التي يسببها اإلنسان:
›اإلرهاب
›االضطرابات المدنية
›انتشار األوبئة

ولـدى تقييـم مـا قـد يحدث ،يشـكل الخطـر حدثا يمكـن أن يطرأ
ويكـون لـه أثـر سـلبي فـي العمليـات البريديـة .وهـذا الخطـر
هـو نتيجـة احتمـال وقـوع تهديـد ومـا يتوقـع أن ينجـم عنـه من
األخطار التكنولوجية
		
خسـارة (بشـرية و/أو اقتصاديـة) .وثمـة نهـج يعتمـده [يرجـى
›الجرائم اإللكترونية
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] يتمثـل فـي تعريـف التهديـد
›انقطاع التيار الكهربائي
المحـدق ومـن ثـم تصنيفـه فـي جـدول يشـمل المخاطـر.
›االنسكابات الكيميائية
وتُصنَّـف المخاطـر الحقـا ً وفقا ً لألثـر المترتب عليهـا وإمكانية
حدوثهـا (علـى النحـو الـذي تفرضـه العوامـل من قبيـل الموقع
وباالسـتناد إلـى المراجعـة المعمقـة لألخطـار المذكـورة آنفـا
والطقـس ومـا إلـى ذلـك) ويتيـح جـدول المخاطـر لــ [يرجـى
بمـا فـي ذلـك البيانـات التاريخيـة التـي أجراها رؤسـاء إدارات
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] بالتركيـز علـى أهـم المخاطر
[يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] ،جـرى إعـداد جدول
(المخطـط االفتراضـي :خطـر شـديد/أثر شـديد) وانطالقـا مـن
تقييـم إمكانيـات التأثـر والمخاطـر التالـي (انظـر الجـدول .)3
جـدول المخاطـر ،سـتُب َذل جهـود مباشـرة لمواجهـة المخاطـر
التـي تأتـي علـى رأس األولويـات.
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الجدول  - 3تقييم إمكانيات التأثر والمخاطر الخاص بـ [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]
خطر منخفض
أثر منخفض

الخطر

خطر منخفض
أثر شديد

[يرجى إدخال الخطر المحدد]
[يرجى إدخال الخطر المحدد]
[يرجى إدخال الخطر المحدد]
[يرجى إدخال الخطر المحدد]

X

X

خطر شديد
أثر منخفض
X

خطر شديد
أثر شديد
X

عـادة مـا يتـم اسـتخدام تقييـم إمكانيـات التأثـر والمخاطـر مقترنا بتحليـل األثر على األعمـال من أجل تقديم تقييم شـامل عـن المنظمة.
وبينمـا يُسـتخدم تقييـم إمكانيـات التأثـر والمخاطـر للتعريـف بأوجـه الضعـف القائمـة فـي محيـط العمـل ،يُسـتخدم تحليـل األثـر علـى
األعمـال لتحديـد كيفيـة تأثـر المنظمـة فـي حـال انقطعـت أنشـطتها الحيويـة وعملياتها جـراء وقـوع كارثة ما.

األنشطة الحيوية
تتمثـل األنشـطة الحيويـة فـي تلـك األنشـطة التـي حددتهـا مختلـف إدارات/وظائـف [يرجـى إدخال اسـم المسـتثمر البريـدي] على أنها
أنشـطة ذات أولويـة يجـب مواصلـة أدائهـا خلال حـاالت الطـوارئ بأدنـى حـد ممكن مـن االنقطاع أو مـن دون انقطـاع .وأجرى كل
نشـاط مـن هـذه األنشـطة المحـددة تحليلا لألثـر المترتـب علـى األعمـال حتى تتمكـن من وضـع تقييم لدرجـة حيويتها .ويـرد ك ٌل من
تقييـم الحيويـة واألوصـاف الكميـة لألثر فـي الجدول .4
الجدول  - 4تقييمات األثر المتعلقة بدرجة الحيوية
تقـييم الحيويــــة/مجال
القيمـة الخاص بتحليل
األثـر على األعمال
حيوي
[يرجى إدخال مجال التقييم]

وصف األثر
قد ينجم عن الوقف أو التعطل أو االنقطاع أو التدهور أثر فوري وكارثي على المهمة والوظائف األساسية بما في ذلك ما يلي:
الخسارة في األرواح أو األضرار الجسدية أو األضرار البيئية؛
فقدان ثقة الجمهور واإلضرار بالسمعة؛
الخسائر المالية؛
المسؤولية القانونية.
ويجب أن تستوفي األصول الشروط التالية حتى يتم اعتبارها حيوية:
تحافظ على الوظائف األساسية.
يشمل األثر المسائل المتصلة بسالمة األرواح و/أو سالمة البيئة.

ضروري
[يرجى إدخال مجال التقييم]

قد ينجم عن الوقف أو التعطل أو االنقطاع أو التدهور أثر سلبي مهول على المهمة والوظائف األساسية بما في ذلك ما يلي:
فقدان ثقة الجمهور واإلضرار بالسمعة؛
الخسائر المالية؛
المسؤولية القانونية.
ويجب أن تستوفي األصول الشروط التالية حتى يتم اعتبارها ضرورية:
تدعم الوظائف الثانوية.
يمكن التغاضي عن االنقطاعات القصيرة المدى؛ وال يمكن التغاضي عن االنقطاعات المطولة.

مهمة
[يرجى إدخال مجال التقييم]

قد ينجم عن الوقف أو التعطل أو االنقطاع أو التدهور أثر سلبي كبير على المهمة والوظائف األساسية بما في ذلك ما يلي:
اإلضرار بالسمعة.
الخسائر المالية.
ويجب أن تستوفي األصول الشروط التالية حتى يتم اعتبارها مهمة:
تدعم الوظائف الثانوية؛
قد يترتب عليها أثر كبير على األعمال إذا لم تتوفر لفترة طويلة.

قد يكون الوقف أو التعطل أو االنقطاع أو التدهور تأثير على نجاعة العمليات اليومية أو فعاليتها ولكن من دون منع أداء
داعمة
التقييم،
مجال
إدخـال
[يرجى
الوظائف األساسية .وتستوفي األصول الداعمة الشروط التالية:
مـن صفر إلـى  60مثالً]
قد تؤدي إلى تدهور نجاعة وفعالية الوظائف التشغيلية.
تقوم بأداء الوظائف اإلدارية أو دعمها وفقا لما يالئم المنظمة.
قد يترتب عنها أثر بسيط على األعمال إذا لم تتوفر لفترة طويلة.
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تحليل اآلثار على األعمال
وجـرت فـي إطـار إعـداد هـذه الخطـة مراجعـة نتائـج تحليـل اآلثـار على األعمـال الخاص بــ [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي]
مـن أجـل تحديـد قيمـة األثـر لـكل نشـاط حيوي باتبـاع العمليـة المبينة أدنـاه على النحـو التالي:
الخطوة ُ :1
طلـب مـن رؤسـاء إدارات [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] اسـتيفاء اسـتبيان بشـأن األنشـطة الحيويـة (انظـر
التذييـل جيم).
الخطوة  :2راجـع [يرجـى إدخـال الطرف/الفريـق المسـؤول] هـذه االسـتبيانات مـع رؤسـاء اإلدارات للتعـرف علـى تقييـم الحيوية
الخـاص بهـم .واسـتُخدِم جـدول تحليـل اآلثـار علـى األعمـال التالـي (الجـدول  )5لتحديـد هـذا التقييـم.
الجدول  - 5تحليل اآلثار على األعمال
اسم النشاط الحيوي [يقوم المستثمر البريدي بإدخاله]
اآلثار

من دون أثر

منخفضة

متوسطة

سـيؤثر وقـف هـذه الوظيفـة علـى القـدرة علـى حمايـة رفـاه موظفي
[يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي] أو دفع مرتباتهم أو عالوات
لهم .
سـيؤثر وقـف هـذه الوظيفـة علـى سلامة الزبائـن لـدى تواجدهم في
المنشـأة التابعـة لــ [يرجـى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي].
سيؤثر وقف هذه الوظيفة على القدرة على معالجة المنتجات
سـيؤثر وقـف هـذه الوظيفـة علـى القـدرة علـى توفيـر خدمـات النقل
السـطحي و/أو الجـوي.
سيؤثر وقف هذه الوظيفة على القدرة على توزيع المنتجات.
سـيؤثر وقـف هـذه الوظيفة على إدارة [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر
البريدي] للسـيولة النقدية.
سيؤثر وقف هذه الوظيفة على المبيعات و/أو المداخيل
سـينتج عن وقف هذه الوظيفة زيادة في النفقات التشـغيلية لـ [يرجى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] (اليـد العاملـة والتعاقـد واإلمـدادات
وما إلـى ذلك)
سـينتج عـن وقـف هـذه الوظيفـة فـرض عقوبـات و/أو غرامـات
قانونيـة أو تنظيميـة
سـيؤثر وقـف هـذه الوظيفـة علـى القـدرة علـى اسـتيفاء متطلبـات
التعاقـد
سينتج عن وقف هذه الوظيفة عدم رضا الزبائن
سينتج عن وقف هذه الوظيفة فقدان حصص في السوق
مالحظة :ترتبط كل فئة من الفئات (من دون أثر ،ومنخفض ،ومتوسط ،وشديد) بقيمة معبر عنها باألرقام.
وتمت الحقا ً إضافة القيمة اإلجمالية لجميع الفئات من أجل تحديد قيمة الحيوية النهائية.

شديدة

 | 128بناء القدرة على المجابهة | دليل إلدارة مخاطر الكوارث

وجرى تقييم تبعات وقف هذه األنشطة الحيوية باستخدام فئات األثر التالية وعتبات محددة مسبقا ،عند االقتضاء:

صحة اإلنسان وسالمته وبيئته
وصف مقياسي  -يُستخ َدم للتعبير عن التبعات في مجال صحة ورفاه كل من موظفي وزبائن وبيئة [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]
مقياس األثر
من دون أثر
منخفض
متوسط
شديد

شدة األثر
ظروف غير آمنة تدوم ألكثر من  24ساعة
ظروف غير آمنة تدوم من  8ساعات إلى  24ساعة بعد انقطاع النشاط
ظروف غير آمنة على الفور

المسائل المالية وتوليد المداخيل
وصـف مقياسـي  -يُسـتخ َدم للتعبيـر عـن التبعـات الماليـة باإلضافـة إلـى فعاليـة وقيمـة األمـوال بالنسـبة إلـى [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريـدي]
مقياس األثر
من دون أثر
منخفض
متوسط
شديد

شدة األثر

التكاليف/الخسائر أقل من [يرجى إدخال القيمة معبر عنها بالدوالر األمريكي]
التكاليف/الخسـائر [يرجـى إدخـال نطـاق القيمـة معبـر عنهـا بالـدوالر األمريكـي والتـي تتراوح
مـن  ...إلـى ]...
التكاليف/الخسـائر أكثـر مـن [يرجـى إدخـال نطـاق القيمـة معبر عنهـا بالـدوالر األمريكي والتي
تتـراوح مـن  ...إلى ]...

ثقة الزبائن والصورة العامة والسمعة
وصـف مقياسـي  -يُسـتخ َدم للتعبيـر عـن التبعـات المترتبـة عـن نظـرة الزبائـن والشـركاء والجمهـور العـام إلـى [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريدي]
مقياس األثر
من دون أثر
منخفض
متوسط
شديد

شدة األثر

مقال سلبي محلياً/وطنيا ً في اإلذاعة/الصحف/التلفاز
مقال سلبي في اإلذاعة/الصحف/التلفاز الوطني(ة)
انتشار سلبي في وسائل التواصل االجتماعي

االمتثال إلى القوانين والضوابط
وصف مقياسي  -يُستخ َدم للتعبير عن التبعات في مجال االمتثال إلى القوانين والضوابط الوطنية
مقياس األثر
من دون أثر
منخفض
متوسط
شديد

شدة األثر

الغرامات والجزاءات أقل من [يرجى إدخال القيمة معبر عنها بالدوالر األمريكي]
تتـراوح الغرامـات والجـزاءات بيـن [يرجـى إدخـال نطاق القيمـة معبر عنها بالـدوالر األمريكي
والتـي تتـراوح مـن  ...إلى ]...
الغرامات والجزاءات أكثر من [يرجى إدخال القيمة معبر عنها بالدوالر األمريكي]
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الخطوة :3

وتـم ،بعـد الحصـول علـى نتائـج تحليـل اآلثـار علـى األعمـال ،تقديـم تقييـم للحيويـة فيما يخص كل نشـاط مـن [يرجى
إدخـال عـدد األنشـطة الحيويـة] األنشـطة الحيويـة التـي حددهـا [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي].

ويرد تقييم الحيوية الخاص بكل نشاط حيوي مثلما حدده [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي] في الجدول .6
الجدول  - 6أنشطة [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي] الحيوية
تقييم الحيوية
حيوي
حيوي
ضرورية
ضرورية
مهمة
مهمة
داعمة
داعمة

النشاط الحيوي
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]

التطبيقات والنظم الحيوية
حـدَّد [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] التطبيقـات والنظم الحيويـة التي تدعم أنشـطته الحيوية الواردة في الجـدول  .7وتتوزع
هـذه التطبيقـات والنظـم علـى ثلاث فئـات قائمـة علـى درجـة حساسـيتها .وينبغي أن تصبح متاحة (سـواء في نسـخة ورقية أو نسـخة
إلكترونيـة) فـي المرفق التشـغيلي البديل.
الفئـة  :1الحيويـة ألداء المهمـة  -التطبيقـات والنظـم التـي يجـب أن تبقـى في حالة تشـغيل تام على امتداد  8سـاعات بعد وقوع
الحادث.
الفئة  :2ضرورية فور وقوع الحادث  -التطبيقات والنظم التي يجب تشغيلها في غضون  24ساعة من وقوع الحادث.
الفئـة  :3العاديـة  -التطبيقـات والنظـم التـي ال تتطلـب التشـغيل قبـل زوال مرحلـة الطـوارئ المتعلقـة بالحـادث ومـا دامـت
التطبيقـات والنظـم الـواردة ضمـن الفئتيـن  1و 2تشـتغل.
الجدول  - 7التطبيقات والنظم الحيوية
النشاط الحيوي
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]
[يرجى إدخال اسم النشاط الحيوي]

التطبيقات والنظم الحيوية

التطبيقات والنظم الحيوية ذات الصلة
[يرجى إدخال التطبيقات والنظم ذات الصلة]
[يرجى إدخال التطبيقات والنظم ذات الصلة]
[يرجى إدخال التطبيقات والنظم ذات الصلة]
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المعدات الحيوية
في حالة فقدان المرفق األساسي الخاص بـ [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي] وضرورة االنتقال إلى مرفق تشغيلي بديل ،يكون
من الالزم توفير بعض الموارد األساسية من أجل استمرار العمليات .ويحدد الجدول  8جميع المعدات المطلوبة في حال كانت عملية
االنتقال ضرورية.
الجدول  - 8المعدات الضرورية في المرفق التشغيلي البديل
المعدات
حواسيب مكتبية
حاسوب محمول
آالت نسخ
آالت الفاكس
المكاتب
الهاتف
المقاعد
الطابعات
الربط بالشبكة/نظام WIFI
الموجهات
أجهزة المسح
المولدات الكهربائية الخاصة بحاالت الطوارئ
غير ذلك ،يرجى اإليضاح:

إدارة الحوادث (ما قبل الحادث)
ال ينبغي التقليل من أهمية االستعداد قبل حالة الطوارئ .فعادة ما تحدد
اإلجراءات التخطيطية المتخذة قبل وقوع حالة الطوارئ مدى نجاح
عملية التصدي لها أو فشلها .وتعد عمليات إسناد األدوار للموظفين
الرئيسيين بشكل مسبق وفهم الظروف التحذيرية فيما يتعلق بجميع
األخطار المحددة مسبقًا وسيناريوهات وإجراءات التفعيل ومراحل
عملية التصدي أمورا ً بالغة األهمية لتنفيذ عملية تصدي فعالة.

األدوار والمسؤوليات المسندة إلى الموظفين
تـرد أدنـاه قائمـة الموظفيـن األساسـيين ومسـؤولياتهم المتعلقـة بتفعيـل
خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث والتصـدي لحـاالت الطـوارئ.

ويتولـى [يرجـى إدخـال الوظيفة/اللقـب الوظيفـي للجهـة المسـؤولة فـي
المسـتثمر البريـدي] مسـؤولية القيـام بمـا يلـي:
تعزيز ثقافة التأهب لحاالت الطوارئ في صفوف [يرجى
إدخال اسم المستثمر البريدي]؛
ضمان امتثال خطة إدارة مخاطر الكوارث؛
توفير التوجهات واإلرشادات االستراتيجية الخاصة بكل قسم
خالل تنفيذ خطة إدارة مخاطر الكوارث؛
استخدام قائمة الموظفين كوسيلة لالتصال بغية تقديم التعليمات
اليومية لفريق إدارة حاالت الطوارئ التابع لـ [يرجى إدخال اسم
المستثمر البريدي] ولـ [يرجى إدخال الوظيفة/اللقب الوظيفي
للمدير العام للبريد أو المسؤول عن المستثمر البريدي]؛
التنسيق مع الموظفين المعنيين بشأن جميع المسائل المتعلقة
بالمرافق التشغيلية البديلة وتخصيص أماكن العمل ومتطلبات
تكنولوجيا المعلومات؛
المشاركة في فريق إدارة حاالت الطوارئ؛
المشاركة (عند الطلب) في التدريبات والتمارين؛
تقييم مدى فعالية خطة إدارة مخاطر الكوارث.

الكمية
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الكمية]
[يرجى إدخال الوصف]
ويتولى [يرجى إدخال دور/وظيفة المسؤول عن إدارة مخاطر الكوارث
في صفوف المستثمر البريدي] مسؤولية القيام بما يلي:
المساعدة على تحديد أنشطة [يرجى إدخال اسم المستثمر
البريدي] وتصنيفها بحسب األولوية؛
تحيين قائمة الموظفين بغية استخدامها عند تفعيل خطة إدارة
مخاطر الكوارث؛
استخدام قائمة الموظفين كوسيلة لالتصال بغية تقديم التعليمات
اليومية [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي] لرؤساء األقسام؛
تنسيق التدريبات والتمارين المتعلقة بخطة إدارة مخاطر الكوارث؛
اإلشراف على عمليات مراجعة خطة إدارة مخاطر الكوارث
وتحيينها؛
المشاركة في فريق إدارة حاالت الطوارئ.
ويتولـى رؤسـاء األقسـام فـي [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]
مسـؤولية القيـام بمـا يلـي:
التشـاور مع المسـؤولين في [يرجى إدخال اسـم المستثمر البريدي]
وإسـداء المشـورة خالل تنفيذ خطة إدارة مخاطر الكوارث؛
التأكـد مـن أن يكـون المسـؤولون فـي [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريـدي] علـى علـم بالوضـع العـام لخطـة إدارة
مخاطـر الكـوارث فيمـا يتعلـق بإدارتهـم؛
توفيـر التوجهـات واإلرشـادات االسـتراتيجية الخاصـة بـكل
قسـم خلال تنفيـذ خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث؛
اسـتخدام قائمـة الموظفيـن كوسـيلة لالتصـال بغيـة تقديـم
التعليمـات اليوميـة لرؤسـاء األقسـام؛
المشاركة (عند الطلب) في التدريبات والتمارين؛
المشـاركة فـي فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ (يرجـى تحديـد
رؤسـاء األقسـام فقط).
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ويتولـى موظفـو [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]
مسـؤولية القيـام بمـا يلـي:
فهـم الـدور الـذي يؤدونـه فيمـا يتعلق بخطـة إدارة مخاطر
الكـوارث الخاصـة بــ [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر
البريـدي] وتعزيـز اإلرادة فـي العمـل خلال حـاالت
الطـوارئ مـن أجـل ضمـان اسـتمرار تنفيـذ األنشـطة
الحيويـة دون توقـف؛
اسـتخدام قائمـة الموظفيـن كوسـيلة لالتصـال بغيـة تقديـم
التعليمـات اليوميـة إلـى الموظفيـن التابعيـن لهـم مباشـرة؛
إدراك واجباتهـم المحـددة خلال حـاالت الطـوارئ
وااللتـزام بهـا؛
اعتمـاد ثقافـة [يرجـى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي] فيما
يتعلـق بـإدارة مخاطر الكوارث وااللتزام بتعزيز مسـتوى
اسـتعداد الموظفيـن سـواء فـي مكان العمل أو فـي المنزل؛
المشاركة (عند الطلب) في التدريبات والتمارين.
ويتولـى فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ فـي [يرجى إدخال اسـم
المسـتثمر البريـدي] مسـؤولية القيـام بما يلي:
تقديـم خدمـات التبليغ واإلرشـاد في حـاالت الطوارئ فيما
يتعلـق بخطـة إدارة مخاطـر الكـوارث (مـن أجـل إدراج
تعليمـات نقـل مرافـق التشـغيل البديلة)؛
إدارة عمليـة التصـدي [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر
البريـدي] لحـاالت الطـوارئ؛
توجيـه اإلجـراءات المحـددة الخاصـة باألقسـام خلال
عمليـة التصـدي لحـاالت الطـوارئ؛
إعالم موظفي اإلسعافات األولية ووسائل اإلعالم
والزبائن والموظفين الحكوميين/الهيئات الحكومية
والشركاء التجاريين بالتحديثات الخاصة بـ [يرجى إدخال
اسم المستثمر البريدي] وتلقي التحديثات المتعلقة بالوضع
خالل عملية التصدي لحالة الطوارئ.
ويـرد الوصـف المفصـل للمسـؤوليات التـي يضطلـع بها فريق
إدارة المخاطـر في القسـم .1-3-2

اإلخطار/التفعيل

يعـد اتخـاذ قـرار تفعيـل خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث أمـرا ً
حاسـما ً فيمـا يتعلـق باسـتمرار تنفيـذ األنشـطة الحيويـة بعـد
وقـوع حـادث .وبالنظـر إلـى أنـه ال يمكـن تفعيـل خطـة إدارة
مخاطـر الكـوارث فـي حـاالت الطـوارئ كافـة ،فإنـه يجـب
تقييـم الوضـع وقيـاس أثـره وتحديـد اإلجـراءات الواجـب
اتباعهـا بسـرعة .ويجـب تقييـم كل حالـة مـن الحـاالت وفقـا ً
لمـدى تأثيرهـا علـى مـدى قـدرة [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر
البريـدي] علـى مواصلـة تنفيـذ األنشـطة الحيويـة .ويجـب أن
تتميـز عمليـة التصـدي بالمرونـة والقـدرة علـى تكييفها حسـب
االقتضـاء لمعالجـة مجموعـة حـاالت الطـوارئ التـي يمكن أن
تتسـبب فـي حدوث اضطرابـات على مسـتوى عمليات [يرجى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] .وقـد جـرى اسـتخدام تحليـل
األثـر علـى األعمـال (الـذي نوقـش فـي القسـم  )1-6-1-2فـي
تحديد األنشـطة الحيوية التي تعتبر حاسـمة أو أساسـية ،والتي
يجـب أن تولـى األولويـة فـي المعالجـة.

عندما تستدعي حالة الطوارئ تفعيل خطة إدارة مخاطر الكوارث:
يستخدم [يرجى إدخال الوظيفة/اللقب الوظيفي للمسؤول
عن عملية إدارة المخاطر الخاصة بالمستثمر البريدي]
قائمة الموظفين كوسيلة اتصال لتقديم التعليمات اليومية
لفريق إدارة حاالت الطوارئ التابع لـ [يرجى إدخال
اسم المستثمر البريدي] ولـ [يرجى إدخال الوظيفة/اللقب
الوظيفي للمسؤول في المستثمر البريدي]؛
يعرض [يرجى إدخال اسم/وظيفة المسؤول عن إدارة
مخاطر الكوارث في المستثمر البريدي] التعليمات اليومية
على رؤساء األقسام في [يرجى إدخال اسم المستثمر
البريدي]؛
يعرض رؤساء األقسام في [يرجى إدخال اسم المستثمر
البريدي] التعليمات اليومية على الموظفين التابعين لهم مباشرة.
تؤثر الشروط التالية على عملية التفعيل:
اإلنذار .يمكن أن يتلقى [يرجى إدخال اسم المستثمر
البريدي] في بعض الحاالت إنذارا ً قبل وقوع حالة
الطوارئ .وعادة ً ما يسمح ذلك بالتنفيذ الكامل لخطة إدارة
مخاطر الكوارث عبر تطبيق كامل وممنهج لعملية اإلنذار
واإلخطار والتصدي لحالة الطوارئ حسب الحاجة.
غياب اإلنذار .تحدث العديد من األحداث دون سابق إنذار
أو خالل مهلة زمنية قصيرة للغاية وتتطلب استجابة
اإلدارة لحالة الطوارئ استجابة سريعة .وتعتمد القدرة
على تنفيذ هذه الخطة بعد وقوع حدث دون سابق إنذار
أو خالل مهلة زمنية قصيرة للغاية على شدة تأثيرها على
الموظفين والموارد ،وعلى مدى توافر الموظفين في ذلك
الوقت .وتعتمد الخطة أوامر التعاقب وتفويض السلطات
من أجل الحد من اآلثار المترتبة على وقوع األحداث دون
سابق إنذار.
خارج ساعات العمل .على الرغم من أن الموقع قد يتحول
إلى مكان غير صالح للعمل ،فينبغي أن يظل من الممكن
إنذار معظم الموظفين األكثر أساسية واالتصال بهم للتحرك.
خالل ساعات العمل .سيجري تفعيل هذه الخطة ودعوة
موظفي إدارة الحوادث (وفقا ً لما ورد في القسم )1-2-2
للتدخل إذا أمكن.

إدارة الحوادث (ما بعد الحادث)
في حالة وقوع حادث يستدعي تفعيل خطة إدارة مخاطر
الكوارث ،يقوم [يرجى إدخال الوظيفة/اللقب الوظيفي للمدير
العام للبريد أو المسؤول عن المستثمر البريدي] بتفعيل فريق
إدارة حاالت الطوارئ التابع لـ [يرجى إدخال اسم المستثمر
البريدي] .ويتولى [يرجى إدخال الوظيفة/اللقب الوظيفي
للمدير العام للبريد أو المسؤول عن المستثمر البريدي] قيادة
فريق إدارة حاالت الطوارئ على إثر تفعيل خطة إدارة
ُكون [يرجى إدخال الوظيفة/اللقب
مخاطر الكوارث .وسي ّ ِ
الوظيفي للمسؤول في المستثمر البريدي] ورؤساء األقسام
في [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي] مجموعة من
اإلدارات تركز كل منها على مجال اختصاصها.
ويكمـن الهـدف الرئيسـي مـن تكويـن فريـق إدارة حـاالت
الطوارئ التابع لـ [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي]
فـي تنسـيق إدارة مخاطـر الكـوارث وضمـان التواصـل
الواسـع النطـاق لألنشـطة الحيويـة علـى مسـتوى المؤسسـة.
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األدوار التـي يضطلـع بهـا فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ
التابـع لــ [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]
يتولـى [يرجـى إدخـال الوظيفة/اللقـب الوظيفـي للمديـر العـام
للبريـد أو المسـؤول عـن المسـتثمر البريدي] قيـادة فريق إدارة
حـاالت الطـوارئ على النحو المذكور سـابقاً .وتتحمل الجهات
المسـؤولة فـي فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ المسـؤوليات
التالية:
اإلدارة العامة لفريق إدارة حاالت الطوارئ؛
تحديـد األنشـطة الحيويـة وإيالئهـا األولويـة بالنسـبة إلـى
مديـري األقسـام؛
اسـتعراض النتائج المنشـودة المسـندة إلى رؤسـاء األقسام
واعتمادها؛
إجـراء دورات توجيهيـة لفائـدة فريـق إدارة حـاالت
الطـوارئ (أو إعـداد تقاريـر عـن الوضـع) بوتيـرة محددة
مسـبقا ً؛
استعراض رسائل االتصاالت واعتمادها؛
إبلاغ اإلسـعافات األوليـة ووسـائل اإلعلام والزبائـن
والموظفيـن الحكوميين/الـوكاالت الحكوميـة والشـركاء
التجارييـن بالتحديثـات الخاصـة بــ [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريـدي].
يتولى رؤسـاء أقسـام فريق إدارة حاالت الطوارئ المسؤوليات
التالية:
تحديـد األنشـطة الحيويـة بالنسـبة إلـى رؤسـاء األقسـام
والموظفيـن التابعيـن لهـم مباشـرة وتصنيفهـا بحسـب
األولويـة؛
اسـتعراض النتائج المنشـودة المسـندة إلى رؤسـاء األقسام
والموظفيـن التابعيـن لهم مباشـرة واعتمادها؛
عـرض مسـتجدات الوضـع علـى القيـادة والمحافظـة على
التـوازن علـى مسـتوى فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ
خلال عـرض التوجيهات/التقاريـر المتعلقـة بالوضـع؛
تنسـيق حركـة األصـول (الموظفيـن والمعـدات) مـن أجل
المسـاعدة علـى تنفيـذ األنشـطة الحيوية؛
صياغـة رسـائل االتصـاالت (الداخليـة والخارجيـة) مـن
أجـل نشـرها.

العودة إلى الوضع العادي
يقـدم فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ بالتشـاور مـع المسـؤولين
عـن حـاالت الطـوارئ توجيهـات علـى جميـع األصعـدة لــ
[يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] تفيـد بانتهـاء حالـة
الطـوارئ وبالشـروع فـي العـودة إلـى العمل بصـورة طبيعية.
ووفقـا ً إلجـراءات اإلخطار/التفعيـل المشـار إليهـا فـي القسـم
 ،2-2-2يعـود جميـع موظفـي [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر
البريـدي] إلـى وضـع العمـل العـادي فـي الوقـت الـذي يحـدده
فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ و/أو المديـر التنفيـذي لـ [يرجى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي].

زاي5-

إدارة البرنامج وتحيينه

تتمثـل إدارة البرامـج المتعلقـة بـإدارة مخاطـر الكـوارث فـي
عمليـات التخطيـط والتنظيـم والتوظيف وتنسـيق جميع أنشـطة
إدارة مخاطـر الكـوارث مـن أجـل بلـوغ مسـتوى قـدرات
مسـتدام .وتركـز عمليـة إدارة البرامـج المتعلقـة بخطـة إدارة
مخاطـر الكـوارث علـى ضمـان اسـتمرارية تنفيـذ األنشـطة
الحيويـة بنجـاح خلال حـاالت الطـوارئ .كمـا تشـكل عمليات
تقييـم الخطـة وتحيينهـا بشـكل منتظـم محـور تركيـز إدارة هذا
البرنامـج.

ويتولـى [يرجـى إدخـال مسـؤول إدارة مخاطـر الكـوارث لدى
المسـتثمر المعيَّـن] مسـؤولية مراجعـة الخطـة واإلشـراف
علـى التدريبـات والتماريـن وتنسـيق إدارة مخاطـر الكـوارث
المرتبطـة بأنشـطة [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي].

التدريبات والتمارين
تعـد التدريبـات والتماريـن مـن بيـن العناصـر األساسـية
لبرنامـج خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث .ولكـي تكـون خطـة
إدارة مخاطـر الكـوارث فعالـة ،ال بـد مـن اختبارهـا وإجـراء
التدريبـات والتماريـن المتعلقـة بهـا بحيـث يسـتوعب األفـراد
أدوارهـم ومسـؤولياتهم ويكتسـبوا ثقـة لتنفيذهـا خلال حـاالت
الطـوارئ .ويسـتعين إطـار التحسـين المسـتمر خلال دورة
الحيـاة بالـدروس المسـتخلصة مـن التدريبـات والتماريـن
واألحـداث التـي تقـع في العالم الواقعي للمسـاعدة على تحسـين
قـدرة [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريدي] علـى العمل من
خلال مراجعـة اإلجـراءات وعناصـر الخطـة األخـرى.
وال بـد مـن تدريـب الموظفين بغيـة فهم حاالت الطـوارئ فهما
كاملاً والحكـم عليها بوضـوح والتصدي لها بصورة صحيحة.
وتجـرى التدريبـات مـن خلال إجـراء التماريـن بمـا فـي ذلـك
المحاضـرات (التركيـز علـى عناصـر معيَّنـة مـن الخطـة)
والمناقشـات الميسـرة/تمارين المحاكاة والتمارين الوظيفية (أو
مركـز القيـادة) والتماريـن الشـاملة .ويُسـتخدم نهـج العناصـر
األساسـية الـذي يُخضـع المشـاركين لـدورة مـن التدريبـات
والتماريـن التـي تـزداد تعقيـدا ً بصفـة تدريجية .ويُطبـق مفهوم
"عـدم اللـوم" علـى جميـع عمليـات تقييـم التدريبـات والتمارين
(أي عدم تحميل المسؤولية للمشاركين في التمرين أو لومهم).
وتهـدف عمليـة التقييـم فقط إلـى تحديد نقاط الضعـف المتكررة
واقتـراح اإلجـراءات التصحيحيـة التـي يتعين اتخاذهـا لتعزيز
مـدى االسـتعداد مـن الناحية التشـغيلية.
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أنواع التمارين

الخبرة المكتسبة وخطة التحسين

يـرد أدنـاه وصـف موجـز ألنـواع التماريـن المختلفـة التـي
يسـتخدمها [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]:

سـتتبع التدريبـات والتماريـن الخاصـة بــ [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريـدي] عمليـة إلعـداد تقريـر الخبـرة المكتسـبة.
وهـذا التقريـر هـو عبـارة عـن ملخـص مفصـل وتقييـم خـاص
بتدريـب أو تمريـن معيَّـن .ويقـارن تقريـر الخبـرة المكتسـبة
الـذي يعـده مق ِيّم أو مجموعة من المق ِيّمين اسـتجابة المشـاركين
الفعليـة فيمـا يتعلـق بالسياسـات واإلجـراءات والبروتوكـوالت
الـواردة فـي خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث .وتكمـن النتائـج
األساسـية لتقريـر الخبـرة المكتسـبة فـي تحديـد أفضـل
الممارسـات ومجـاالت التحسـين.

المحاضـرات :يسـتخدم هـذا التمريـن مـن أجـل توجيـه
المشــاركين نحــو سلطــة أو اســتراتيجية أو ســياســة أو
إجـراءات أو بروتوكـول أو موارد/آليات تصدي معيَّنة و/
أو مفهـوم محـدد يتعلـق بخطـة إدارة مخاطـر الكوارث أو
مـن أجـل تقديـم لمحـة عامة بشـأنها.
تماريـن المحـاكاة :تشـمل الموظفين الرئيسـيين (من كبار
المسـؤولين إلـى الموظفيـن التابعيـن لهـم مباشـرة) الذيـن
يتناقشـون حـول سـيناريوهات محـاكاة افتراضيـة فـي بيئة
غيـر رسـمية ،كمـا تسـتهدف عمومـا ً تسـهيل اسـتيعاب
عناصـر محـددة مـن خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث.
وبمجـرد االنتهـاء بنجـاح مـن المحاضـرات والتماريـن القائمة
علـى المناقشـة ،يجـري تنفيـذ التماريـن القائمة علـى العمليات.
وتتميـز التماريـن القائمـة علـى العمليـات بالتفاعـل الفعلـي مـع
أحـداث المحـاكاة والتصدي لألوضاع الطارئـة وتعبئة الموارد
(الموظفيـن والمعـدات) خلال فتـرة زمنيـة طويلة.
التمريـن الوظيفـي :تصمـم التماريـن الوظيفيـة العتمـاد
وتقييـم القـدرات و/أو الوظائـف المتعـددة و/أو الوظائـف
الفرعيـة و/أو مجموعـات الوظائـف المترابطـة .ويركـز
هـذا التمريـن علـى السياسـات واإلجـراءات والموظفيـن
المشـاركين فـي تنفيذ وإدارة عملية تصـدي [يرجى إدخال
اسـم المسـتثمر البريـدي] لحالـة الطـوارئ باسـتخدام خطة
إدارة مخاطـر الكـوارث.
التمريـن الشـامل :التمريـن الشـامل هو تمرين يشـمل عدة
وكاالت وعـدة نظـم قانونية وعدة منظمـات ويختبر العديد
مـن جوانـب إدارة الحوادث ككل .ويركز التمرين الشـامل
علـى تنفيـذ الخطـط والسياسـات واإلجـراءات واالتفاقـات
التعاونيـة (مذكـرات التفاهـم ومذكـرات االتفـاق) وتقييمها
حيـث يجـري تعزيزهـا وتطويرها أثناء التدريبـات القائمة
علـى المناقشـة وصقلهـا أثناء التدريبـات الوظيفية .وخالل
التمرين الشـامل ،تُعرض األحداث باالسـتناد إلى سـيناريو
تمريـن مكتـوب يتسـم بالمرونـة ليتسـنى تكييفـه وتطويـر
الجـزء االفتراضـي مـن التمريـن .وتجـرى التمرينـات
الشـاملة فـي الوقـت الفعلـي وفـي ظـل بيئة متوتـرة تعكس
بـكل دقـة حالـة الطـوارئ الواقعة.

وتشـكل خطـة التحسـين أحـد العناصـر األساسـية المكونـة
لتقريـر الخبـرة المكتسـبة .حيـث تعـد خطـة التحسـين وسـيلة
يعتمدهـا [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] لتصنيـف
النقـاط الواجـب تحسـينها بحسـب األولويـة والمضـي قدمـا فـي
ذلـك .وعلاوة علـى ذلـك تنطوي خطة التحسـين علـى ما يلي:
تحديـد مجـاالت التحسـين وتعييـن األطـراف المسـؤولة
والجـدول الزمنـي لإلجـراءات التصحيحيـة.
تحديد متطلبات برنامج التمويل (عند االقتضاء).
تحديد المتطلبات األساسية من الموظفين.

تحيين خطة إدارة مخاطر الكوارث
يتولـى [يرجـى إدخـال الوظيفة/اللقـب الوظيفـي للمسـؤول
التنفيذي] مسـؤولية اإلشـراف على مراجعة الخطة على النحو
المذكور سـابقاً .ويسـتند تحديث الخطة السـنوية إلدارة مخاطر
الكـوارث إلـى تقريـر الخبـرة المكتسـبة وخطـة التحسـين.
وباإلضافـة إلـى ذلـك ،سـيتواصل [يرجـى إدخـال المسـؤول
عـن خطـة إدارة مخاطـر الكوارث لـدى المسـتثمر المعيَّن] مع
اإلدارة بمختلـف مسـتوياتها للحصـول علـى التحديثات المتعلقة
بتغييـرات الموظفيـن (أي تغييـر الوظيفـة أو اللقـب الوظيفـي
ومعلومـات االتصـال).
وتُسـت َعرض هـذه الخطة وتحيَّن بشـكل سـنوي (علـى األقل) أو
عنـد الحاجـة قبـل إجراء أي تدريب أو تمريـن في وقت الحق.
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المرفق ألف

سجل موظفي [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]
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جرى إخطار الشخص/الفريق

سجل الموظفين
رقم الهاتف
الخاص
بالعمل #

رقم الهاتف
المحمول #

القدرة على
البريد اإللكتروني الخاص أساسي العمل عن
بعد
(نعم/ال)
بالعمل
(نعم/ال)

يتولى أي شخص يتم إخطاره خالل عملية اإلخطار من المستوى الثاني مسؤولية االتصال بالموظفين اآلخرين كما هو موضح في جدول إخطار المستوى الثالث.

اسم الموظف (اللقب واالسم)

إخطار المستوى الثاني

يتولى أي شخص يتم إخطاره خالل عملية اإلخطار األولية مسؤولية االتصال بالموظفين اآلخرين كما هو موضح في جدول إخطار المستوى الثاني.

رقم الهاتف
اسم الموظف (اللقب
الخاص
اللقب الوظيفي
واالسم)
بالعمل #

اإلخطارات األولية

يحدد موظفو [يرجى إدخال اسم المستثمر المعيَّن] الضروريون لضمان تنفيذ األنشطة الحيوية أو األعمال اليومية العادية لـ [يرجى إدخال اسم المستثمر المعيَّن] في الجدول أدناه .وسيدعى الموظفون الذين تم
اعتبارهم موظفين أساسيين والذي ال يمكنهم العمل عن بعد إلى التوجه إلى مكان العمل البديل المعيَّن من أجل إعادة أنشطة [يرجى إدخال اسم المستثمر المعيَّن] ومواصلة تنفيذ األنشطة الحيوية .وسيبَلَّغ الموظفون
الذين لم يتم اعتبارهم موظفين أساسيين بالتعليمات المتعلقة بالتوجه للعمل وفقا ً لـ [يرجى إدخال السياسة المتعلقة بالعمل عن بعد/اإلجازات اإلدارية وما إلى ذلك].
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المرفق باء
مذكرة [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي] الخاصة
بتفويض السلطة في حاالت الطوارئ
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إلى:

[يرجى إدخال اسم المسؤول األول في القسم]
[يرجى إدخال اسم الخلف األول]
[يرجى إدخال اسم الخلف الثاني]

من:

[يرجى إدخال اسم المسؤول عن إدارة مخاطر الكوارث في المستثمر البريدي]

الموضوع :تفويض السلطة في حاالت الطوارئ وتفعيل خطة إدارة مخاطر الكوارث
مـن أجـل تسـريع عمليـة التصـدي ألي حالـة مـن حـاالت الطـوارئ والتقليـل إلى أدنـى حد ممكن مـن االنقطاعـات التي تتطلـب تنفيذ
خطة إدارة مخاطر الكوارث ،يفوض [يرجى إدخال اسـم المسـؤول األول في القسـم] بشـكل مسـبق سـلطات إصدار األحكام واتخاذ
القـرارات المتعلقـة بالسياسـة إلـى قسـم [يرجـى إدخـال اسـم القسـم] فـي [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريـدي] في حال عـدم التمكن
مـن االتصـال بـه فـي غضـون [يرجـى إدخـال عـدد السـاعات] سـاعات من تفعيـل الخطة .ويحـدد هذا التفويـض األطـراف التي يتاح
لهـا التصـرف بالنيابـة عـن [يرجـى إدخـال اسـم المسـؤول األول فـي القسـم] خلال تفعيـل خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث ألغـراض
محـددة ولضمـان أن تتمتـع األطـراف المحـددة بسـلطة قانونيـة تتيـح لهـا ممارسـة مهامهـا .ويجـري تفويـض السـلطات وفقـا ً ألوامـر
التعاقـب علـى النحـو المحـدد فـي الجدول  2الـوارد في القسـم .3-1-2
بموجـب هـذه المذكـرة ،أنـا [يرجـى إدخـال اسـم المسـؤول األول فـي القسـم] ،أفـوض سـلطاتي ،إذا تعـذر االتصـال بـي خلال
تفعيـل خطـة إدارة مخاطـر الكـوارث ،إلـى ___________________ (المسـؤول التالـي فـي سلسـلة التعاقـب) وفقـا ً لألحكام
والشـروط التاليـة:
يجوز للخلفاء ممارسة ،بالنيابة عني ،جميع السلطات المسندة إلى بحكم وظيفتي باستثناء السلطات التالية:

[يرجى إدخال االستثناءات]
[يرجى إدخال االستثناءات]
وتسـري إجـراءات تفويـض السـلطات المحـددة مسـبقا ً عندمـا تتعطـل القنـوات العاديـة إلصـدار التوجيهـات وعـدم إمكانيـة التواصل
مـع [يرجـى إدخـال اسـم المسـؤول األول فـي القسـم] خلال [يرجـى إدخـال عـدد السـاعات] سـاعات مـن تفعيـل خطـة إدارة مخاطر
الكـوارث؛ وتنتهـي عنـد عـودة قنـوات االتصـال العاديـة لوضعهـا الطبيعـي .وال يجـوز تفويض هـذه السـلطات تفويضا ً فرعيـا ً بدون
موافقتـي الخطيـة المسـبقة والصريحة.

بموافقة من:

أسلم وأوافق على التالي:

______________________________________________________

______________________________________________________

التوقيع

______________________________________________________

[يرجى إدخال المسؤول األول في القسم] و[يرجى إدخال
اللقب الوظيفي]
التاريخ:

_____________________________________________

نسخة إلى:

التوقيع

______________________________________________________

االسم واللقب:

التاريخ_____________________________________________ :

[يرجى إدخال االسم واللقب الوظيفي لجهة االتصال في إدارة الموارد البشرية]
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المرفق جيم
استبيان خاص باألنشطة الحيوية
لـ [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]
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-1
-2
-3
-4

[يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]

اسم القسم في:
اسم النشاط الحيوي:
مديرية النشاط الحيوي:
وتيرة إجراء النشاط الحيوي :يرجى تحديد إجابة واحدة

يوميا ً
أسبوعيا ً
شهريا ً
مخصص

-5

5أ-
5ب-
5جـ-
-6
-7
7أ-
7ب-
-8
-9
9أ-
9ب-
-10
10أ-
10ب-
10جـ-

تفاصيل النشاط الحيوي:
يرجـى بيـان مـا يسـتلزمه هـذا النشـاط الحيوي وسـبب تنفيـذه ،بما
فـي ذلـك المتطلبـات التعاقديـة أو التنظيميـة ،إذا وجـدت .ويرجـى
تحديد:
جهة/جهات االتصال التي تتولى تنفيذ النشاط الحيوي:
عـدد موظفي [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريـدي] والمتعاقدين
معه الضروريين السـتكمال النشـاط؟
هل يمكن إجراء هذا النشاط الحيوي في مرفق تشغيلي بديل؟
النظـم اإللكترونيـة أو التطبيقـات المسـتخدمة لتنفيـذ هذا النشـاط
الحيوي:
المعدات الضرورية إلجراء هذا النشاط الحيوي:
يرجى بيان األطراف التي يتعين االتصال بها عند وجود أي
إشكالية متعلقة بالنظام/التطبيق/المعدات (يرجى تقديم بيانات
جهات االتصال)
يرجـى تقديـم أي متطلبـات محـددة خاصـة بالنفـاذ إلـى أي نظـام/
تطبيق/معـدات مذكـورة أعلاه (تأكـد من بيان النظـام أو التطبيق)
هل يمكن استكمال تنفيذ هذا النشاط الحيوي من خالل العمل عن
بعد؟
الخطوات الواجب اتخاذها الستكمال هذا النشاط الحيوي:
يرجـى تقديـم موجـز للخطـوات الرئيسـية الواجـب اتخاذهـا
السـتكمال هـذا النشـاط الحيـوي:
هـل يمكـن تنفيذ النشـاط الحيوي أو اسـتكماله دون اتخـاذ الخطوة/
الخطـوات التـي تمـر بهـا العمليـة؟ إذا كانـت اإلجابـة "نعـم" ،فكـم
يمكـن أن يتواصـل ذلك؟
النواتج/النتائج:
يرجـى تقديـم قائمـة بالنواتج/النتائـج (المنتج/التقارير/مـا إلى ذلك)
المنبثقـة عـن هذا النشـاط الحيوي:
مـن هـو الطـرف (اإلدارة/البائع/مـا إلـى ذلـك) الذي يتلقـى النتائج
المنبثقـة عـن هـذا النشـاط الحيـوي وفـي أي شـكل (يرجـى تحديـد
بيانـات جهـات االتصال)؟
من هي الجهة المسؤولة عن تقديم النتائج؟
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-11

تظهر اآلثار المترتبة على عمليات [يرجى إدخال اسم المستثمر
البريدي] بسبب عدم تنفيذ النشاط في غضون( :يرجى انتقاء أحد
الخيارات)

-12

ما مدى سرعة نقل هذا النشاط الحيوي وتنفيذه في موقع بديل
باستخدام الخطط الموضوعة التي تعزز العمل عن بُعد أو خدمات
التعاقد أو العمليات اليدوية؟ (يرجى انتقاء أحد الخيارات)

-13

هل قمتم بوضع إجراءات تشغيل معيارية وخطة (خطط) للطوارئ
(حلول بديلة) فيما يتعلق بهذا النشاط الحيوي بحيث يمكن
مواصلته في حالة عدم توفر الموظفين األساسيين أو النظام/
التطبيق/المعدات؟
(إذا كانت اإلجابة "نعم" ،فيرجى تقديم اسم الملف ومكان
التخزين وأي قيود بشأن النفاذ ،عند االقتضاء)

من دون أثر
آثار في غضون فترة من صفر إلى  8ساعات
آثار في غضون فترة من  8إلى  24ساعة
آثار في غضون فترة من  24إلى  96ساعة
يتوقع أن تتواصل فترة من صفر إلى  8ساعات
يتوقع أن تتواصل فترة من  8إلى  24ساعة
يتوقع أن تتواصل فترة من  24إلى  96ساعة
ال توجد حاالت طوارئ متاحة حاليا ً

من إعداد:
تاريخ اإلعداد:

التذييل حاء
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نموذج خطة تمرين
إلدارة مخاطر الكوارث
[يُرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]

إدارة مخاطر الكوارث
يُرجى اختيار خيار أدناه:

[تمرين محاكاة]
[تمرين وظيفي]
[تمرين شامل]

خطة التمرين

[يُرجى إدخال شعار المستثمر البريدي]

[يرجى إدخال الموقع]
[يرجى إدخال التاريخ]
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حاء 1-مقدمة

األهداف

لمحة عامة

تشـمل األهـداف التـي يرجوهـا [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر
البريـدي] مـن إعـداد التمريـن والتـي سـيجري تقييمها مـا يلي:

إنهـا السياسـة التـي يتبعهـا [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر
البريـدي] علـى جميـع األصعـدة مـن أجـل التصـدي بصـورة
آمنـة أليـة اضطرابـات بشـرية أو طبيعيـة أو تكنولوجيـة أو
حـاالت الطـوارئ أو المخاطـر التـي تتعـرض لهـا البنيـة
التحتيـة البريديـة والتعافـي منهـا علـى وجـه السـرعة .ويجب،
لـدى وقـوع طـارئ مـا أو حالـة مـا قـد تعرقـل سـير العمليـات
العاديـة ،وضـع خطـة ناجعـة إلدارة مخاطـر الكـوارث ضمانا
السـتمرار [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] فـي أداء
مهمتـه األساسـية.
وسـعيا ً منـه إلـى تقييم الجاهزية التشـغيلية لخطـة إدارة مخاطر
الكـوارث الخاصـة بـه ،وضـع [يرجـى إدخـال المسـتثمر
البريـدي] برنامجـا للتدريـب والتمريـن .وسـي َّ
ُنظم تمريـن إدارة
مخاطـر الكـوارث لهـذا العـام فـي [يرجـى إدخـال التاريـخ]
وسـيُجرى هـذا التمريـن بصيغـة [يرجـى االختيـار :تمريـن
المحـاكاة  -التمريـن الوظيفـي  -التمريـن الشـامل].
[طريقة سير تمرين المحاكاة]
تمريـن المحـاكاة هـو نشـاط تدريبـي منخفـض التكلفة/الضغـط
يلتقـي فيـه الموظفـون الرئيسـيون المكلفون بمهام ومسـؤوليات
فـي مجـال إدارة مخاطـر الكـوارث لمناقشـة حـاالت الطوارئ
ص ِ ّممت
التـي تجـري محاكاتهـا في بيئـة خالية من المخاطـر .و ُ
تماريـن المحـاكاة لتدريـب الموظفيـن واطالعهـم علـى مهامهم
ومسـؤولياتهم فـي إطـار برنامـج إدارة مخاطـر الكـوارث
التنظيمي.

[طريقة سير التمرين الوظيفي]
يركـز التمريـن الوظيفـي علـى التمـرن فـي مجـال السياسـات
واإلجـراءات التـي تركـز علـى إدارة مخاطـر الكـوارث
والموظفين الذين يشـاركون في إدارة وظيفة (وظائف) محددة
ص ِ ّممت التمارين الوظيفية
وتوجيههـا وقيادتهـا والتحكم فيهـا .و ُ
لتدريـب الموظفيـن واطالعهـم علـى مهامهم ومسـؤولياتهم في
إطـار برنامـج إدارة مخاطـر الكـوارث التنظيمـي.

[طريقة سير التمرين الشامل]
التمريـن الشـامل هـو تمرين يشـمل عدة وكاالت ونظـم قانونية
واختصاصـات تتصـل بالحركـة الفعليـة للموظفيـن والمعـدات.
ويتطلـب التمريـن الشـامل تنسـيقا وثيقا مع أصحـاب المصلحة
ص ِ ّممـت التماريـن الشـاملة لتدريـب
داخليـا وخارجيـا .و ُ
الموظفيـن وإطالعهـم علـى مهامهـم ومسـؤولياتهم فـي إطـار
برنامـج إدارة مخاطـر الكـوارث التنظيمـي.
وسـت ُ َّ
نظم لـدى اختتـام مجريـات التمريـن حلقـة السـتخالص
المعلومات (أو إبداء التعليقات اآلنية) حيث سـتتاح للمشـاركين
فرصـة إبـداء مالحظاتهـم الصريحة/البنـاءة بشـأن المواضيـع
التـي ُ
طر َحـت خلال التمريـن.

[يرجى إدخال الهدف ]1
[يرجى إدخال الهدف ]2
[وما إلى ذلك].
وسـيُجرى التمريـن وفـق سـيناريو متطـور و[مناقشـة ُميَّسـرة
مـن خلال طرح ما يناسـب من أسـئلة ذات الصلـة بالموضوع
مـع التركيـز علـى عناصـر محـددة مـن خطـة إدارة مخاطـر
الكوارث (بالنسـبة إلى تمرين المحاكاة)[ ].عرض األحداث أو
"المدخلات" التـي تتطلـب أن يتصدى المشـاركون فيها لوضع
دخيـل معيَّـن على أسـاس المعـارف العملية المكتسـبة من خطة
إدارة مخاطـر الكـوارث (بالنسـبة إلـى التمريـن الوظيفـي أو
التمرين الشـامل) ].وسـيركز السـيناريو على التنسـيق الداخلي
والخارجـي (عنـد االقتضـاء)؛ والقـرارات الحاسـمة المتصلـة
باسـتمرارية األعمـال؛ والخطـوات الواجـب اتباعها لالسـتعداد
للتصـدي إلـى طـارئ مـا وإدارتـه ضمانـا لحمايـة الموظفيـن
والجمهـور والبنـى التحتية الحساسـة .كما سـيدعم هـذا التمرين
الجهـود التـي تُبـ َذل حاليـا لتحسـين وإعـداد األدوات مثـل خطة
إدارة مخاطـر الكـوارث التـي ستسـاعد المسـتثمرين البريدييـن
فـي حـاالت الطـوارئ التـي قـد تقـع في المسـتقبل.

النطاق
سـيركز هذا التمرين على األدوار التي يضطلع بها المسـتثمرون
البريديـون والمسـؤوليات التـي يتحملونهـا لـدى االسـتعداد لــ
[يرجـى إدخـال سـيناريو الحالـة الطارئة] والتصدي لـه والتعافي
منـه .وتكتسـي العمليـات ومسـألة اتخـاذ القـرار أهميـة أكبـر مـن
التفاصيـل الدقيقـة .ويتعيـن علـى المشـاركين التركيـز بشـكل
أساسـي علـى تحديـد التهديد والتنسـيق ودمج القـدرات والتوصل
إلـى الحلـول .وستُسـتخدم ردود الفعـل التـي أبدوهـا فـي اعتمـاد
التحيينـات المقبلـة علـى خطة إدارة مخاطر الكوارث وتحسـينها.

سير التمرين
سـيبدأ التمريـن [يرجـى إدخـال التوقيـت والتاريخ] ويسـتمر إلى
غايـة [يرجـى إدخـال التوقيت والتاريخ] .وسيُسـتهل بموجز عن
السـيناريو (أو "الوضـع العـام") يقـ ّدِم فيه [الميسـر (بالنسـبة إلى
تمريـن المحـاكاة) ،والموجـه (الموجهون) (بالنسـبة إلى التمرين
الوظيفـي أو التمريـن الشـامل)] للمشـاركين فـي التمريـن كافـة
المعلومـات ذات الصلـة بالسـيناريو .وسـيجري تقديم المعلومات
المحيَّنـة عـن السـيناريو علـى مراحل محددة مسـبقا ً خالل الفترة
المتبقيـة مـن التمريـن[ .وسـتدور المناقشـة بإشـراف الميسـر
(بالنسـبة إلـى تمرين المحاكاة) ،وسيسـير التمريـن وفقا لفعاليات
السـيناريو المبينة في قائمة أحداث السـيناريو الرئيسـية (بالنسـبة
إلـى التمريـن الوظيفـي أو التمرين الشـامل)].

[سير تمرين المحاكاة]
سـتُدار المناقشـة خلال التمريـن وفـق نهـج يطابـق العناصـر
األساسـية الخاصـة بالتخطيـط إلدارة مخاطـر الكـوارث علـى
النحـو المبيـن في خطة [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي]
إلدارة مخاطـر الكـوارث.
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االستعداد
سـتركز المناقشـة التـي تلـي عـرض السـيناريو علـى خطوات/
ُفتـرض وضعهـا بغيـة المسـاعدة
إجـراءات االسـتعداد التـي ي َ
علـى التخفيـف مـن حجـم الضـرر المترتـب علـى حالـة طارئة
مـا كمـا هـو مبين فـي السـيناريو.

األدوار والمسؤوليات
المشاركون

هـم موظفـو [يرجـى إدخال اسـم المسـتثمر
البريـدي] الذيـن يضطلعون بـدور فعال في
التصـدي إلـى الحالـة الطارئـة التـي تمـت
محاكاتهـا ويـأدون أدوارهـم ومسـؤولياتهم
المعتادة خالل التمرين .ويقوم المشـاركون
باتخـاذ إجـراءا ٍ
ت علـى النحـو المبيـن
فـي خطـة [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر
البريـدي] إلدارة مخاطـر الكـوارث.

المالحظون

يحضر المالحظون بغية مالحظة مجريات/
مناقشات التمرين .وال يشاركون مشاركة
فعلية في التمرين وال يأدون مهام التيسير
أو التوجيه أو التقييم .ويشاهدون مجريات
التمرين من فضاء مخصص لهم .ويُعتبر
كبار الشخصيات مالحظين .ويمكن أن
يُعيَّن موظفون مخصصون في التمرين من
أجل إدارة هذه األفرقة.

المدير

يتمتـع المديـر التنفيـذي ،بصفتـه الموظـف
السـامي الـذي يتخـذ القـرارات ،بسـلطة
تعليـق التمريـن أو إلغائـه جـراء وقـوع
حـاالت طارئـة حقيقيـة ويمكنـه أن يسـمح
بإحـداث تغييـرات في سـير التمرين ضمانا
السـتمراريته.

المقيِّمون

يقـوم المقيمـون بتقييـم أداء المشـاركين
وتوثيقه حسـب الخطط/اإلجراءات المحددة
ومعاييـر التقييـم الخاصة بالتمرين .ويجري
انتقاؤهـم علـى أسـاس خبراتهـم فـي المجال
(المجـاالت) الـذي (التـي) أسـند إليهـم
تقييمه(هـا) باإلضافـة إلـى مـدى إلمامهـم
باإلجـراءات الـواردة فـي خطـة [يرجـى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] إلدارة
مخاطـر الكـوارث .وتشـكل المعلومـات
التـي يجمعونهـا قاعـدة ً يُسـتند إليهـا فـي
إعـداد تقريـر الخبـرة المكتسـبة.

موظفو الدعم

يضم الطاقم المشرف على الدعم في
التمرين أفرادا أوكلت إليهم مهام تقديم
الدعم اإلداري واللوجيستي خالل التمرين.

استمرارية األعمال
سـتتناول المناقشـة باالسـتناد إلـى السـيناريو اسـتراتيجيات
اسـتمرارية األعمـال التـي يمكـن تنفيذها من أجل تحسـين قدرة
العمليـات البريديـة لــ [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريدي]
علـى الصمـود عمومـا والحـد مـن األثـر المالـي المترتب على
طـارئ ما.

إدارة الحوادث
سـتركز هـذه المرحلـة علـى مناقشـة األمـور التاليـة :األدوار
والمسـؤوليات الموكلـة إلـى فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ
التابـع لــ [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]؛ وعمليـة
اإلنـذار واإلخطـار علـى جميـع األصعـدة فـي عمليـات [يرجى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]؛ وعمليـة نقـل الموظفيـن إلـى
مرافـق التشـغيل البديلـة؛ والبروتوكـوالت المتبعـة فـي تسـيير
حالـة الطـوارئ والسـيطرة عليهـا؛ واالتصـاالت فـي األزمات
(داخليـا وخارجيـا علـى حـد سـواء)؛ والمرحلـة االنتقاليـة مـن
وضـع التصـدي إلـى حالـة الطـوارئ والتعافي منهـا إلى عودة
العمليـات إلـى الحالـة العاديـة.

[سير التمرينين الوظيفي والشامل]

إدارة الحوادث
سـتركز هـذه المرحلة من التمريـن على األمور التالية :األدوار
والمسـؤوليات الموكلـة إلـى فريـق إدارة حـاالت الطـوارئ
التابـع لــ [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]؛ وعمليـة
اإلنـذار واإلخطـار علـى جميـع األصعـدة فـي عمليـات [يرجى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]؛ وعمليـة نقـل الموظفيـن إلـى
مرافـق التشـغيل البديلـة؛ والبروتوكـوالت المتبعـة فـي تسـيير
حالـة الطـوارئ والسـيطرة عليهـا؛ واالتصـاالت فـي األزمات
(داخليـا وخارجيـا علـى حـد سـواء)؛ والمرحلـة االنتقاليـة مـن
وضـع التصـدي إلـى حالـة الطـوارئ والتعافي منهـا إلى عودة
العمليـات إلـى الحالـة العاديـة.
وسـيُختتم التمرين بعد إتمام األنشـطة وبلوغ األهداف المرجوة
منـه وذلـك على النحو الذي يحـدده مدير التمرين.

وفيما يخص تمرين المحاكاة ،يرجى إضافة ما يلي:
سر
المي ِ ّ

سـرون النقـاش فـي التمريـن
يديـر المي ِ ّ
ويوجهونـه .ويقدمـون البيانـات األساسـية
للمشـاركين ويمكنهـم تحفيـز أو تقديـم
إجابـات المشـاركين ضمانـا السـتمرارية
التمريـن.
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وفيمـا يخـص التمرينيـن الوظيفـي والشـامل ،يرجـى إضافة ما
يلي :
يضــع الموجهــون خطــة ســير التمريــن
الموجهون
ويديرونهــا باإلضافــة إلــى تهيئتهــم
للموقــع (المواقــع) المخصــص(ة) إلجراء
التمريــن ويعكفــون علــى تشــغيله (هــا).
ويديــرون وتيــرة ســير التمريــن ويقدمــون
البيانــات األساســية للمشــاركين ،ويمكنهــم
تحفيــز بعــض اإلجــراءات أو المدخــات
الخاصــة بمشــارك مــا أو تقديمهــا إلــى
المشــاركين علــى النحــو المبيــن فــي
قائمــة أحــداث الســيناريو الرئيســية ضمانا
الســتمرارية التمريــن.
القائمون على يتولى القائمون على عملية المحاكاة دور
فوضين عن أفرا ٍد و/أو إدارات و/أو
عملية المحاكاة ال ُم َّ
وكاالت شريكة ويُتوقع منهم اتخاذ تدابير
التصدي ولكن من دون المشاركة في
التمرين بصفة مباشرة .ويتم انتقاؤهم على
أساس خبراتهم في المجال (المجاالت)
الذي (التي) يتولون فيه (فيها) دور
فوضين.
ال ُم َّ

موقع (مواقع) إجراء التمرين
سيُجرى التمرين في الموقع التالي:
فيمـا يخـص تمريـن المحاكاة والتمريـن الوظيفي (في حال كان
هنـاك موقـع واحد) ،يرجى إضافـة ما يلي:

[يرجى إدخال المبنى]
[يرجى إدخال القاعة]#
[يرجى إدخال العنوان]
[يرجى إدخال اسم جهة االتصال و]#
فيمـا يخـص التمريـن الوظيفـي (فـي حـال كانـت هنـاك عـدة
مواقـع) والتمريـن الشـامل ،يرجـى إضافـة مـا يلـي:
اسم الموقع

العنوان

اسم نقطة االتصال نقطة االتصال #

[يرجى إدخال [يرجى إدخال
اسم الموقع  ]1#العنوان]

[يرجى إدخال اسم
جهة االتصال]

[يرجى إدخال رقم هاتف
جهة االتصال ]#

[يرجى إدخال [يرجى إدخال
اسم الموقع  ]2#العنوان]

[يرجى إدخال اسم
جهة االتصال]

[يرجى إدخال رقم هاتف
جهة االتصال ]#

[يرجى إدخال [يرجى إدخال
اسم الموقع  ]3#العنوان]

[يرجى إدخال اسم
جهة االتصال]

[يرجى إدخال رقم هاتف
جهة االتصال ]#

االفتراضات والمسائل المصطنعة
فـي أي تمريـن قـد تكـون جملـة مـن االفتراضـات والمسـائل
المصطنعـة ضروريـة إلتمامـه فـي الوقـت المحـدد .وعليـه،
تنطبـق األمـور التاليـة:
السيناريوهات معقولة واألحداث تقع على النحو الذي
عرضت عليه ،ولكنها تكتسي طابعا عاما وهي بالضرورة
ُ
محدودة من ناحية اآلثار المحلية المحددة الناجمة عن موقع
معيَّن .ويُشجع المشاركون على االستفادة من معارفهم
الشخصية بشأن العمليات الخاصة بمجالهم وترجمة اآلثار
المحتملة لحوادث السيناريو إلى أضرار محلية محددة من
المرجح وقوعها أو مسائل ذات صلة بعملياتهم.
سـيُجرى التمريـن فـي بيئـة تعليميـة خاليـة مـن اللـوم على
الخطـأ (بمعنـى أن المشـاركين في التمريـن ال يُح َّملون أي
مسـؤولية أو يالمـون علـى خطـأ) ،وسـتُقيَّم فيـه الخطـط
والعمليـات وليـس األفراد.
ليسـت هنـاك أيـة جـداول أعمـال مخفيـة أو خـدع فـي
األسـئلة/الحاالت.
وينبغي للمشاركين أن يفترضوا بأنه في حين أنهم
يركزون على التصدي محليا ،فإن الوكاالت المحلية
والوطنية تعكف هي أيضا على إعداد الخطط واإلجراءات
والبروتوكوالت الخاصة بها .وينبغي لهم أن يفترضوا بأن
هذه الوكاالت ستتعاون معهم وتقدم لهم الدعم.
وقـد يحتـاج المشـاركون إلـى الموازنـة بيـن مجريـات
التمريـن وحـاالت الطـوارئ التـي تقـع علـى أرض الواقع
والتـي سـتكون لهـا األولويـة.

قواعد التمرين
فيما يلي عرض القواعد العامة التي تضبط سير التمرين:
تكتسي اإلجراءات المتصلة بحاالت الطوارئ على أرض
الواقع األولوية على اإلجراءات المتبعة في التمرين.
يمتثل المشاركون إلى إجراءات التصدي الواقعية ما لم يقرر
القائمون على التوجيه والتيسير في التمرين خالف ذلك.
يتعيـن علـى المشـاركين الـرد باالسـتناد إلـى معارفهـم
المتصلـة بالخطـط والقـدرات الحاليـة بمـا فيها دليـل إدارة
مخاطـر الكـوارث .ولكـن ،ال تُقيَّـد إجـراءات المناقشـة/
التصـدي بمواقـف [يرجى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي]
وسياسـاته القائمـة (إذ يُتخَـذ أفضـل قـرار أو تـدار أفضـل
مناقشـة اسـتنادا إلـى الحـاالت المعروضـة).
وال تُعتبـر المناقشـات الدائـرة والقـرارات المتخـذة خلال
إجـراء التمريـن سـابقة وقـد ال تعكس الموقـف النهائي من
مسـألة معيَّنة.
وفيمـا يخـص التمرينيـن الوظيفي والشـامل ،يرجى إضافة
مـا يلي:
يجـب علـى المشـاركين الذيـن يتصلـون هاتفيـا بالقائميـن
علـى عمليـة المحـاكاة أو يتواصلـون معهـم أن يحـددوا
المكتـب و/أو الشـخص الـذي يرغبـون التواصـل معـه.
ٌ
"تمريـن".
ويتعيـن عليهـم أن يبينـوا بوضـوح أنـه
وفـي حـال قـرر المشـاركون االتصـال بهيئـات تابعـة لــ
[يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] ال تشـارك فـي
ٌ
"تمريـن".
التمريـن ،يتعيـن عليهـم أن يبينـوا بوضـوح أنـه
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التعليمات الموجهة إلى المشارك
يتعين على المشاركين قبل بداية التمرين القيام بما يلي:

اسـتعراض خطـة [يرجـى إدخال اسـم المسـتثمر البريدي]
إلدارة مخاطر الكوارث ضمانا السـتيعاب البروتوكوالت
واإلجراءات الـواردة فيها.
جلـب الحاسـوب المحمـول و/أو الحاسـب اللوحـي (أيبـاد)
والشـواحن الكهربائيـة والهواتـف الذكيـة ومفاتيـح VPN
اإللكترونيـة األمنيـة التـي زودهـم [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريـدي] بهـا.
جلـب شـارات التعريـف الخاصـة بــ [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريـدي] التابعيـن لـه أو الوكالـة التابعيـن لهـا
حتـى يتـم تجهيزهـا للمشـاركة فـي التمريـن.
استعراض مستندات دعم التمرين المناسبة.
الوصول قبل موعد بداية التمرين بثالثين دقيقة على األقل.
تسجيل الحضور لدى الوصول.
وفيمـا يخـص التمرينيـن الوظيفـي والشـامل ،يرجـى إضافـة
األمـور التاليـة:
في حال مشـاركة وسـائل اإلعالم ،حضور حلقة اإلحاطة
بشـأن القواعد األساسـية التي تضبط التواصل مع وسـائل
اإلعلام خالل التمرين.
وفـي حـال كان مـكان (أماكـن) إجـراء التمريـن خارجـا،
حضور حلقة اإلحاطة بشـأن سلامة الموقع التي يترأسـها
الموجـه الرئيسـي فـي ذلـك الموقع.
يتعين على المشاركين خالل إجراء التمرين القيام بما يلي:
الـرد علـى أحـداث التمريـن ومعلوماتـه كمـا لـو كانـت
السـيناريوهات ومواضيـع المناقشـة الميَّسـرة حقيقيـة،
مـا لـم يقـرر أحـد القائميـن علـى التوجيـه أو التيسـير فـي
التمريـن خلاف ذلـك.
اإلقرار بأن بعض األجزاء من السيناريو قد تبدو غير
معقولة .وينطوي التمرين على أهداف يرجى تحقيقها وقد
يتطلب ذلك إدراج المسائل المصطنعة المتصلة به .وتجدر
اإلشارة إلى كل جهد بُذِل في موازنة الواقعية مع اإلطار
الزمني للحادث من أجل تهيئة بيئة فعلية للتعلم والتقييم.
اإلقـرار بـأن القائميـن علـى التيسـير والتوجيـه لـن يقدموا
سـوى المعلومـات المخوليـن تحديـدا بنشـرها.
وفيمـا يخـص التمرينيـن الوظيفـي والشـامل ،يرجـى إضافـة
األمـور التاليـة:
الحـــرص علـــى أن تُستهل جميـــع االتصاالت الشفويــة
ٌ
تمريـن" .ويعتبـر هـذا
والكتابيـة وتنتهـي بجملـة "هـذا
إجـرا ًء احترازيـا يُتخَـذ حتـى ال يعتقـد خطـأ أي شـخص
يسـتمع بالصدفـة إلـى المحادثـة بـأن األمـر يتعلـق بحالـة
طارئـة علـى أرض الواقـع.
الـرد علـى أحـداث التمريـن ومعلوماتـه كمـا لـو كانـت
الحالـة الطارئـة حقيقيـة ،مـا لـم يقـرر أحـد القائميـن علـى
التوجيـه فـي التمريـن خلاف ذلـك.
الحصـول علـى المعلومـات الضروريـة عبـر القنـوات
اإلعالميـة القائمـة .ولـن يقـدم لكـم القائمـون علـى التوجيه
سـوى المعلومـات المخوليـن تحديـدا بنشـرها.

تفادي تبادل أطراف الحديث في أمور شخصية مع القائمين
على التوجيه أو التقييم أو المالحظين أو موظفي وسائل
اإلعالم .وإذا ُ
ط ِرح عليكم سؤال متصل بالتمرين ،فيرجى
أن يكون ردكم قصيرا ومختصرا .ويرجى بيان ما إذا كنتم
مشغولين وال يمكنكم الرد على الفور ،أشيروا إلى ذلك
ولكن الرجاء تبليغ ردكم الحقا في أقرب فرصة ممكنة.
اسألوا موجها ً في حال عدم فهمكم لنطاق التمرين ،أو إذا ساوركم
شك بخصوص مشاركة منظمة أو وكالة ما في التمرين.
حـددوا لـدى اتصالكـم بالقائميـن علـى عمليـة المحـاكاة
المنظمـة أو الوكالـة أو المكتـب أو الشـخص الـذي تودون
الحديـث إليه(هـا).
أخطروا لدى قيامكم بعمل ما .وسيضمن هذا اإلجراء بأن
يكون المق ِيّمون على علم باألعمال البالغة األهمية عند حدوثها.
احتفظـوا بسـجل يتضمـن معلومـات حـول أنشـطتكم .وقـد
يتضمـن هـذا السـجل فـي بعـض األحيـان المسـتندات ذات
الصلـة باألنشـطة التـي تخطاهـا موجـه أو مقيـم مـا.
ويتعين على المشاركين عقب إجراء التمرين القيام بما يلي:
المشـاركة فـي حلقـة اإلحاطـة أو "التعليقـات اآلنيـة" بشـأن
التمريـن مـع القائميـن علـى التوجيـه والتيسـير والتقييـم.
وسـيُطلَب منهـم تقديـم تقييـم صريـح لخطـة إدارة مخاطـر
الكـوارث أو أيـة سياسـات/إجراءات/بروتوكوالت أخـرى
جـرى اتباعهـا وعـرض التنقيحـات الممكـن إجراؤهـا عليهـا.
اسـتيفاء اسـتبيان المشـارك .وتتيـح هـذه االسـتمارة إبـداء
تعليـق صريـح عـن األنشـطة المنجـزة أو المقترحة ومدى
نجاعـة التمريـن .ويرجـى تقديم االسـتمارة المسـتوفاة إلى
أحـد الموظفيـن المشـرفين علـى التمريـن قبـل المغادرة.
تقديم أية مالحظات أو مواد ناتجة عن التمرين إلى الموجه
أو المقيم الخاص بك بغرض مراجعتها وإدراجها في
تقرير الخبرة المكتسبة.

سالمة التمرين (فيما يخص التمرين الشامل فقط)
تحظى سالمة المشارك في التمرين باألولوية على أحداثه.
ويتقاسم المشاركون المسؤولية األساسية في ضمان تهيئة بيئة
آمنة لجميع الموظفين المشاركين في التمرين .وبالنظر إلى
خطورة الجوانب المتعلقة بالتصدي لحالة طارئة ما ،يتعين على
المشاركين االسترشاد باألخالقيات المهنية ذات الصلة بالصحة
والسالمة حتى يؤدوا المهام الموكلة إليهم على النحو األسلم قدر
اإلمكان .وتنطبق المتطلبات العامة التالية على التمرين.
سـيكون جميع الموجهين والمقيمين والموظفين المشـرفين
علـى التمريـن بمثابـة أعـوان السلامة عندما يجـري تنفيذ
أنشـطة التمريـن .ويجـب إطالع مديـر التمرين على الفور
بأية شـواغل تتعلق بالسلامة.
وسيتحمل المشاركون مسؤولية الحفاظ على سالمتهم
الشخصية وسالمة غيرهم خالل سير التمرين .ويجب
على جميع األشخاص المشاركين في التمرين أن يتوقفوا
عن إجرائه في حال ما إذا كانت هناك ،حسب رأيهم،
مشكلة سالمة حقيقية .ويمكن بعد حلها استئناف التمرين.
وتمتثـل جميـع المنظمـات إلـى خطـط وإجراءات السلامة
والصحـة والبيئـة الخاصـة بهـا باإلضافـة إلـى أنظمـة
السلامة المحليـة والوطنيـة واالتحاديـة المناسـبة.
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موارد إضافية
قـد يحتـاج المشـاركون خلال التمريـن إلـى الحصـول علـى
معلومـات إضافيـة محـددة السـتخدامها فـي عمليـة اتخـاذ
القـرار .وينبغـي لهـم مـع تقـدم مجريـات التمرين االسـتناد إلى
خبراتهـم ومعارفهـم فيمـا يتعلـق بكيفيـة تعـاون إدارات [يرجى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] مـع الـوكاالت الخارجية (عند
االقتضـاء) فـي التصـدي إلـى حالـة طارئـة مـا.
وتـرد فـي المرفـق ألـف صفحـات التعقيبات/المالحظـات لكـي
يسـتخدمها المشـاركون فـي التمريـن.
وتـرد فـي المرفـق بـاء قائمـة بأبـرز مواطـن القوة/مجـاالت
التحسـين ،وصفحـات المالحظـات الخاصـة بالتعليقـات/
المالحظـات التـي تـم إبداؤهـا فـي التعليقـات اآلنيـة ،واسـتبيان
المشـارك.
وتـرد فـي المرفـق جيـم قائمـة بأبـرز االعتبـارات التـي تؤخـذ
فـي الحسـبان لـدى إعـداد التماريـن المدعومـة مـن [يرجـى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريدي] التي تم الشـروع بهـا في إطار
نـوع التمريـن :تمريـن المحـاكاة؛ التمريـن الوظيفـي؛ التمريـن
الشامل.

حاء 2-الجدول الزمني للتمرين
الجدول الزمني الخاص بتمرين المحاكاة
أو التمرين الوظيفي أو التمرين الشامل

[يرجى إدخال التاريخ (التواريخ)]
التوقيت

النشاط

[يرجى إدخال
التوقيت]

بداية التمرين
كلمة الترحيب والمالحظات االفتتاحية
لمحة عامة
النطاق/األهداف
الجدول الزمني

[يرجى إدخال
التوقيت]

الوحدة 1
[يرجى إدخال مواضيع المناقشة أو المجال
الذي يُجرى فيه التمرين]

[يرجى إدخال
التوقيت]

الوحدة 2
[يرجى إدخال مواضيع المناقشة أو المجال
الذي يُجرى فيه التمرين]

[يرجى إدخال
التوقيت]

الوحدة 3
[يرجى إدخال مواضيع المناقشة أو المجال
الذي يُجرى فيه التمرين]

[يرجى إدخال
التوقيت]

التعليقات اآلنية
مواطن القوة
مجاالت التحسين
األسئلة واألجوبة

[يرجى إدخال
التوقيت]

نهاية التمرين

حاء3-

تقييـم التمريـن واألنشـطة التي
سـتُجرى بعـد التمريـن

المق ِيّمون

سـيصغي المقيمـون إلـى المواضيـع المشـتركة وأفضـل
الممارسـات والمسـائل التـي قـد تُثار خلال التمرين .وسـتُج َّمع
البيانـات خلال التمريـن باسـتخدام أدلـة تقييـم التمريـن أو
مالحظـات المق ِيّـم (وسـتُحدَّد العمليـة خلال تطـور مجريـات
التمريـن) .وسـيقيدون مالحظـات حـول األعمال التـي يقوم بها
المشـاركون والمتعلقـة بأهـداف التمريـن.

التعليقات اآلنية
وسـيُجري [الميسـر الرئيسـي فيمـا يخـص تمريـن المحـاكاة]
[الموجـه الرئيسـي فيمـا يخـص التمريـن الوظيفـي أو التمريـن
الشـامل] ،مباشـرة فـور انتهـاء التمرين ،حلقة إلبـداء التعليقات
اآلنيـة مـع المشـاركين فيـه .ويمكـن للمقيميـن آنـذاك طلـب
توضيحـات حـول بعـض األعمـال التـي قـام بهـا المشـاركون
ومـا دفعهـم إلـى ذلـك .وسيسـجل المقيمـون المالحظـات خالل
تقديـم التعليقـات اآلنيـة ويدرجونهـا فـي تحاليلهـم.

استبيان المشارك
سيُسـتخدم اسـتبيان المشـارك الـوارد في المرفـق باء ألغراض
جمـع البيانـات وتقييمهـا .وعلـى الرغـم مـن أن مسـؤولية
إجـراء التقييـم موكلـة أساسـا ً للمقيميـن إال أن كل المشـاركين
فـي التمريـن سـيقدمون بعـض المسـاهمات فـي عمليـة التقييـم.
ومـن المتوقـع أن يسـجلوا أهـم االسـتنتاجات والمالحظات التي
توصلـوا إليهـا خلال التمريـن وتدويـن تلـك االسـتنتاجات فـي
اسـتبيان المشـارك المعـد لهـذا الغـرض .وسـتُنقل المعلومـات
المجمعـة مـن هـذه االسـتمارات إلـى تقريـر الخبـرة المكتسـبة
ومتابعـة خطـة التحسـين.

تقرير الخبرة المكتسبة
تقرير الخبرة المكتسـبة الرسـمي هو تقرير كتابي يقدم ملخصا
عـن التمريـن ويعـرض أوجـه القـوة ومجـاالت التحسـين التـي
ُحـ ّدِدت خلال التمريـن .وسـيتضمن التقريـر ملخصـا تنفيذيـا
ووصفـا للمخطـط االفتراضـي والنتائـج وتحليـل القـدرات.

خطة التحسين
تشـكل خطـة التحسـين وسـيلة تتيـح للموظفيـن القائميـن علـى
التقييـم فـي التمريـن تتبـع التوصيـات المقدَّمـة بمـا فـي ذلـك
تحديـد مـا يتعيـن اتخـاذه مـن اإلجـراءات التصحيحيـة وتحديـد
المسـؤول عـن ذلـك ووضـع الجـدول الزمنـي لإلنجاز .وسـيتم
أيضـا ً أخـذ هذه التوصيـات بعين االعتبار لدى إعـداد مبادرات
متابعـة الـدورة التدريبيـة و/أو التمريـن.
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سيناريو التمرين

حاء4-

[ادخل نوع السيناريو]
السيناريو
الوحدة [ 1ادخل محور تركيز الوحدة ( 1مثال  -التأهب)]
				

[ادخل اإلطار الزمني للوحدة (مثال  48ساعة
قبل الحدث إلى صفر ساعة)]

وفيما يلي نقدم مثال عن سيناريو حدوث إعصار

إعصار لويس
انطلق إعصار لويس يوم  13نوفمبر  2019وهو عاصفة مدارية
وازداد قوة .وقد نشأ إعصار لويس في شمال المحيط الهادئ وهو
يتقدم غربا ً نحو البر .ومن المتوقع أن تبلغ العاصفة مستوى فئة
األعاصير القوية جدا ً عندما تصل إلى البر ،نظرا ً للرياح المستمرة
التي تزيد سرعتها عن  177كيلومترا ً في الساعة ( 95عقدة).
المركز االستشاري في مجال اإلعصار لويس
المركز اإلقليمي لألرصاد الجوية المتخصصة في طوكيو
األربعاء  13نوفمبر  ،2019الساعة الثامنة صباحا ً بالتوقيت المحلي
أصبح لويس حاليا ً عبارة عن إعصار .وهو يواصل التقدم بقوة
وسرعة تجاه الغرب.
علـى السـاعة  8صباحـا ً بالتوقيـت المحلـي ،أصـدرت إنذارات
بحـدوث إعصـار علـى السـواحل الواقعـة علـى بحـر الصيـن
الجنوبـي .ويمتـد نطـاق اإلنـذارات المتعلقـة بهـذه العاصفـة
المداريـة ليشـمل سـواحل بحـر شـرق الصيـن وخليـج تايلنـد.
وتشـير أحـدث التقاريـر عـن الطائـرات التابعـة لوحـدة احتياطـي
القـوات الجويـة إلـى أن إعصـار لويـس أضحـى حاليـا إعصـارا
قويـا جـدا ً حسـب مقيـاس شـدة األعاصيـر المداريـة المعتمـد فـي
المركـز اإلقليمـي لألرصـاد الجويـة المتخصصـة فـي طوكيـو،
وتصاحبه رياح تبلغ سـرعتها  177كلم في السـاعة ومن المتوقع
أن يتواصـل اشـتداد قوتـه .وينبغـي أن يكون السـكان في المناطق
التـي تلقـت تحذيـرا ً قـد اسـتكملوا عمليـات اإلجلاء والتأهـب
لإلعصـار .وتـرد تفاصيـل اإلجـراءات التـي يتعيـن اتخاذهـا فـي
البيانـات الصـادرة عـن مكاتـب خدمـات الطقـس المحليـة.
على الساعة  8صباحا ً بالتوقيت المحلي ،كان مركز لويس يقع
على بعد  300كيلومتر شرق اليابسة .ويتقدم إعصار لويس اتجاه
الغرب الشمالي الغربي بسرعة تقارب  25كيلومترا ً في الساعة
ومن المتوقع أن يستمر هذا التقدم الليلة ويزداد سرعة .وتناهز
سرعة الرياح القصوى العاتية  177كيلومترا ً في الساعة ومن
المحتمل أن تزداد على األرجح خالل فترة  24ساعة القادمة.
وتمتد رياح األعاصير العاتية خارج المركز على امتداد رقعة
تصل إلى  209كيلومترات في اتجاه الشرق و 16كيلومترا ً
غربا ً في حين تمتد رياح العواصف المدارية العاتية خارج
المركز على امتداد رقعة تصل إلى  305كيلومترات شرقا ً
و 80كيلومترا ً غرباً .وكان الضغط المركزي األدنى الذي
أبلغت عنه طائرة االستطالع هو  1062ميليبار.

ومن المحتمل أن يبلغ عرام العاصفة مسـتوى  2.4إلى  3.3متر
فـوق مسـتوى المـد الطبيعي في المنطقة التي تلقـت إنذارا .عالوة
علـى أنـه ستُشـهد موجـات كبيرة تسـفر عـن تحات الشـواطئ في
المناطـق التـي تلقـت إنـذارا .وينبغـي أن تبقى القـوارب الصغيرة
فـي منطقـة اإلنذار فـي المينـاء أو بالقرب منه.
ومـن الممكـن أن يصـل إجمالـي األمطـار المتسـاقطة إلـى 50
سـنتيمترات علـى طـول مسـار اإلعصـار.

المسائل الرئيسية

الوحدة  :1عملية التأهب
(من  48ساعة قبل الحدث إلى صفر ساعة)

من المتوقع أن يخلف إعصار كارثي أضرارا ً جسيمة،
وأن يضرب بشكل مباشر العديد من الجزر والمناطق
الداخلية ،بما فيها بعض المناطق الحضرية الكبيرة.
وهناك احتمال أن يتسبب في فقدان األرواح نتيجة عدم
توافر أماكن اإليواء/أو عدم تنفيذ اإلجالء بالقدر الكافي.
ومن المتوقع أن تكون آثار اإلعصار كبيرة مع توقع أن
يتضرر العديد من المباني والطرق والمرافق وغيرها من
البنيات ضررا ً جسيماً.
وسيتأثر النقل عبر معظم الطرق الرئيسية (الطرق
السريعة والطرق الثانوية) والسكك الحديدية تأثرا شديدا
بسبب رياح اإلعصار العاتية التي تسبب تناثر الحطام
وسقوط األمطار الغزيرة التي تنجم عنها الفيضانات .ومن
المتوقع أن تستمر هذه اآلثار لعدة أيام وربما لعدة أسابيع.
وقد بدأت المطارات في المنطقة المتضررة في تعليق الرحالت
الجوية تحسبا ً لألحوال الجوية القاسية ومن المرجح أن تغلق
مؤقتا ً في انتظار تقييم األضرار الناجمة بعد اإلعصار.
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وسـتغمر نظـم االتصـاالت .وسـتظل نظـم االتصـاالت
أساسـا ً معطلة رغم أن نظم الطوارئ على مسـتوى جميع
أرجـاء الواليـة تعمـل بشـكل عـادي .وسـتُغمر شـبكات
الهواتـف المحمولـة وتتدهـور بسـرعة.
ومـن المتوقـع أن يبلـغ عـرام العاصفـة مسـتوى  3أمتـار
فـوق المـد الطبيعـي.
وسوف يلحق الضرر الجسيم بالمرافق (مثل مرافق الطاقة والمياه
والغاز الطبيعي والصرف الصحي) في المنطقة .وسيتدهور
مرفق القدرة الكهربائية في معظم المناطق المتضررة.
ومـن المتوقـع أن تتجاوز السـرعة القصوى للرياح العاتية
 177كيلومترا ً في السـاعة.
ومـن المتوقـع أن يصـل إجمالـي األمطـار المتسـاقطة إلى
 50سـنتيمترات علـى طـول مسـار اإلعصار.

االعتبارات
األشخاص
كيـف يمكنـك الحفـاظ علـى إخطـار الموظفيـن بظـروف
الفيضانـات المحتملـة؟ ومـا هـي الطريقة التي ستسـتخدمها
للتواصـل مـع الموظفيـن والزبائـن؟
كيـف سـتراعي كافـة الموظفيـن ،بمـن فيهـم أولئـك الذيـن
يعملـون خـارج الموقـع؟
كيـف تتحقـق ممـا إذا كانـت السـلطات المحليـة قـد أمـرت
باإلجلاء اإللزامـي؟
كيـف يمكنـك إجلاء الموظفيـن إلى مواقع آمنـة إذا اقتضى
األمـر ذلك؟
كيف تحدد المواقع اآلمنة مسبقاً؟
كيـف سـتوجه الموظفيـن المسـؤولين عـن التوزيـع كـي
يتجنبـوا عبـور الشـوارع حيـث تطفـح الميـاه فـوق سـطح
الطريـق و/أو المناطـق التـي تغمرهـا الميـاه؟
كيف ستتحقق مما إذا كان تأثير الفيضانات يستدعي تفعيل
نشاط فريق إدارة الطوارئ [أدرج اسم المستثمر البريدي]؟

الممتلكات
كيـف سـتتحقق ممـا إذا كانـت ميـاه الفيضـان سـتخترق
المرافـق؟ وكيـف تتحقـق ممـا إذا كانـت لديـك مرافـق تقع
فـي منطقـة معرضـة للفيضانـات؟
كيف يمكنك إخطار مديري المؤسسات ومكاتب البريد بانغمار
مياه الفيضانات الوشيكة والمرافق المحتمل تضررها؟
مـا هـي اإلجراءات التـي يمكن اتخاذهـا لتحصين المرافق
ضـد الفيضانـات (مثـل وضـع أكيـاس الرمـل ومصاريـع
العواصـف ،ومـا إلـى ذلك)؟
كيف تضمن أن تكون المعدات الكهربائية في مأمن من مياه
الفيضانات؟ أين يستحسن تخزين المعدات الكهربائية مؤقتاً؟
كيـف لـك أن تحـدد أي جزء من أجزاء المرفق سـيتضرر
مـن ميـاه الفيضانـات؟ (مثل قسـم البيع بالتجزئـة أم موقف
السـيارات فقـط ،ومـا إلـى ذلـك ).هـل يمكنـك تحديـد تلـك
األجـزاء قبـل هبـوب العاصفة؟

أيـن سـتنقل المركبـات والمعـدات البريديـة إذا اقتضـت
الضـرورة؟
كيـف سـتوقف تشـغيل جميـع معـدات التزويـد بالغـاز
والكهربـاء للمبنـى إذا اقتضـت الضـرورة؟
كيـف يمكنـك دعـم الطلبـات الميدانيـة للتزويـد بمولـدات
كهربائيـة فـي حالـة الطـوارئ وبالوقـود؟
كيف يمكنك تحديد حالة أو ظروف المرفق؟
كيـف يمكنـك أن تجعـل جميـع موظفـي البريـد يدركـون
أنـه ينبغـي لهـم أن ال يعـودوا إلـى المنطقـة التـي غمرتهـا
الميـاه حتـى تعطـي السـلطات وأول المسـتجيبين المحليين
اإلشـارة بـزوال الخطـر؟
كيـف يمكنـك تحديد مـا إذا كان الموظفون ،بعـد العاصفة،
قادريـن علـى الوصـول بأمان إلـى المرفـق و/أو إلى باحة
موقف السـيارات؟

المنتجات
هـل نقـل البريد من المرفق أو وضع في أكياس بالسـتيكية
ووضـع في مكان مرتفع؟
مـا هـي اإلجـراءات التـي اتخذتهـا فيمـا يتعلـق بالصناديق
البريدية؟
مـا هـي التعليمـات التـي قدمتهـا لنقـل جميـع األمـوال
ومخـزون الطوابـع البريديـة والبريـد المسـجل إلـى مـكان
أكثـر أمانـاً؟ ومـاذا عـن محتويـات المخـازن؟
كيـف سـتحدد اآلثار المحتملـة على مسـتوى عمليات البيع
بالتجزئـة والتوزيـع ومعالجة البريد؟
بأي وسيلة ستقوم باإلخطار بعملية النقل؟
هـل تعتـزم حظر إرسـال البريد إلى المناطـق المتضررة؟
كيـف ستنسـق ذلك مع الشـركاء الدوليين؟
كيـف يمكنـك تحديـد قائمـة الطـرق الواقعـة فـي المناطـق
حيـث تكـون نسـبة حـدوث الفيضانـات المحتملـة عاليـة،
إلدراج الطـرق الجانبيـة المخطـط لهـا مسـبقا ً التـي يمكـن
سـلكها للوصـول إلـى تلـك الطرقـات؟
كيـف يمكنـك إبالغ الجمهـور بإغالق المرفـق و/أو تعليق
عمليـة التوزيع بسـبب الفيضانات؟

اعتبارات إضافية
هـل سـتقوم بإعـداد تقاريـر الحالـة بتواتـر مـع المرافـق
البريديـة الواقعـة فـي المناطـق المحتمـل أن تتضـرر مـن
جـراء اإلعصـار؟
كيـف سـتخطر االتحـاد البريـدي العالمي باآلثـار المحتملة
على سـير عملياتـك البريدية؟
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[يرجى إدخال نوع السيناريو]
السيناريو
الوحدة [ 2يرجى إدخال محور تركيز الوحدة ]2
				

[يرجى إدخال اإلطار الزمني للوحدة]

[يرجى إدخال نص السيناريو المحيَّن للوحدة ]2
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[يرجى إدخال نوع السيناريو]
السيناريو
الوحدة [ 3يرجى إدخال محور تركيز الوحدة ]3
				

[يرجى إدخال اإلطار الزمني للوحدة]

[يرجى إدخال نص السيناريو المحيَّن للوحدة ]3
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المرفق ألف

مالحظات المشارك/صفحات المالحظات

(يجوز للمشارك استخدام هذه الصفحات لتسجيل مالحظات أو مالحظات المتابعة خالل التمرين).
مالحظات المشارك
الوحدة [ :1يرجى إدخال اإلطار الزمني للوحدة]
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مالحظات المشارك
الوحدة [ :2يرجى إدخال اإلطار الزمني للوحدة]
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مالحظات المشارك
الوحدة [ :3يرجى إدخال اإلطار الزمني للوحدة]
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المرفق باء
أهم مواطن القوة/مجاالت التحسين
واستبيان المشارك
سجل مواطن القوة المحدَّدة خالل تمرين إدارة مخاطر الكوارث الذي أجراه [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]:
-1

-2

-3

سجل مجاالت التحسين المحددة خالل تمرين إدارة مخاطر الكوارث الذي أجراه [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]:
-1

-2

-3
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مالحظات آنية/تعليقات
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استبيان المشارك

مالحظاتكم بخصوص تمرين إدارة مخاطر الكوارث الذي أجراه [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي] كفيلة بأن تساعد [يرجى
إدخال اسم المستثمر البريدي] على إعداد تمارين بشأن الحوادث التي قد تطرأ مستقبالً نرجو منكم أن تردوا على كل األسئلة التي
تنطبق على التجربة التي شهدتموها خالل هذا التمرين وأن تقدموا أكثر تفاصيل ممكنة .يُعتبر إدراج اسمكم أمرا اختياريا ،بيد أن
توفيره سيكون مفيدا ً بالنسبة إلى المخططين لتوضيح المالحظات خالل عملية التحليل التي ستجرى بعد التمرين عند االقتضاء .بعد
االنتهاء من هذا التمرين ،يجب تقديم االستمارات مملوءة.
االسم الكامل:
دور التمرين:
عنوان البريد اإللكتروني:
رقم الهاتف:
رئيس القسم
المسؤولية في إطار خطة إدارة القيادة العليا/فريق إدارة العمليات
الطوارئ
مخاطر الكوارث:

غير ذلك

تصميم التمرين وطريقة سيره
 -1ما تقييمكم لتصميم التمرين وطريقة سيره؟

يرجى تقييم التمرين من حيث النقاط المشار إليها أدناه وفقا لمقياس من  1إلى .5
أ)
ب)
جـ)
د)
هـ)
و)
ز)

تم تحقيق األهداف كما هي مبينة في بداية التمرين.
سيناريو التمرين كان معقوالً وواقعياً.
مواد التمرين كانت مفيدة لتنفيذ التمرين.
الموظفـون المشـرفون علـى التمريـن كانـوا متمكنين فـي المجال وسـيروا التمرين نحو
تحقيق الهدف المسـتهدف.
كان هنـاك مـا يكفـي مـن األنشـطة والمسـائل ومواضيع المناقشـة ليعكف عليهـا الفريق
خلال هـذا التمرين.
كانت المشاركة في هذا التمرين مناسبة بالنسبة إلى شخص في منصبي.
أسهم هذا التمرين في تعزيز فهمي لخطة إدارة مخاطر الكوارث.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

ما هي التغييرات التي قد تغيرونها لتحسين هذا التمرين؟
يُرجى إبداء تعليقات وإسداء توصيات على وجه الخصوص لتحسين التمارين المستقبلية.

ما هي األمور التي أعجبتكم في تمرين إدارة مخاطر الكوارث الذي نفذه [يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]
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المرفق جيم

اعتبارات رئيسية ينبغي مراعاتها
عند إعداد التمرين
تمرين المحاكاة
تمريـن المحـاكاة هـو نشـاط تدريبـي منخفـض التكلفة/الضغـط
وقائـم على المناقشـة يلتقي فيه الموظفون الرئيسـيون المكلفون
بمهـام ومسـؤوليات في مجـال إدارة مخاطر الكوارث لمناقشـة
أدوارهـم المحـددة في مجال إدارة مخاطر الكوارث في حاالت
طـوارئ تسـتند إلـى المحـاكاة .وتـرد فيمـا يلـي االعتبـارات
الرئيسـية التـي ينبغـي مراعاتهـا عنـد إعداد تمريـن محاكاة:
تحديد فريق للتخطيط للتمرين
›تحديد جدول زمني لعملية التخطيط للتمرين (شهر
واحد على األقل إلعداد تمرين محاكاة).
›ضمان مشاركة الخبراء في المجال التابعين [يرجى إدخال
اسم المستثمر البريدي] في فريق التخطيط للتمرين.
›تحديد عدد اجتماعات التخطيط الالزمة لمناقشة عملية
إعداد التمرين .وتنطوي الخيارات على ما يلي:
اجتماع التخطيط األولي :يُوصى بأن يُعقَد في
الموقع (ويمكن أن يُعقد افتراضيا)؛
اجتماع التخطيط النهائي :يُوصى بأن يُعقَد
افتراضيا (ويمكن أن يُعقد في الموقع).
تحديد نطاق التمرين
›نصف يوم أو يوم كامل.
›أهداف التمرين.
›مواضيع المناقشة خالل التمرين (التركيز على إدارة
مخاطر الكوارث).
›المشاركون في التمرين:
المشاركون  -داخلياً؛
ً
ً
المراقبون -داخليا وخارجيا (إن كان ذلك منطبقا)؛
ً
ً
كبار الشخصيات -داخليا وخارجيا (إن كان
ذلك منطبقا).
›مستوى مشاركة المشارك.
›االفتراضات والمسائل المصطنعة.
تحديـد أيـام مشـاركة الموظفين المشـرفين علـى التمرين
سـرون والمق ِيّمـون ومسـجلو المالحظـات وموظفـو
(المي ِ ّ
الدعـم اآلخرون)
›هل سيقتضي هذا التمرين جلسات فرعية؟ إذا كان
ردكم باإليجاب:
هل يقتضي األمر مشاركة المزيد من المي ِ ّسرين؟
هل يقتضي األمر حجز المزيد من القاعات
للجلسات الفرعية؟

تحديد مسائل متعلقة بتقييم التمارين
›تحديد الخبراء في المجال للمشاركة كمق ِيّمين.
 الموظف أو المتعاقَد معه خارجيا ً التابع لـ[يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي].
›تحديد عملية لتقييم التمرين ،إما عن طريق:
 أدلة رسمية لتقييم التمرين ،أو؛ مالحظات المق ِيّمين.تيسير التمرين
›عدد المي ِ ّسرين.
›الموظف أو المتعاقَد معه خارجيا التابع لـ [يرجى
إدخال اسم المستثمر البريدي].
إعداد أدوات التمرين
›ورقة تسجيل المشاركين.
›شارات و/أو بطاقات تحمل األسماء.
›جدول األعمال.
›خطة التمرين.
›النـص المنـدرج فـي إطـار عمليـة تيسـير التمريـن،
يتضمـن مـا يلـي:
السيناريو المفصل؛
 أسئلة المناقشة المستهدفة.›سيناريو التمرين.
›العرض ( PowerPointأو برامجية أخرى).
›دورات توجيهية خاصة بمواضيع محددة:
تحديـد أخصائيـي المجـال لتنظيم هـذه الدورات
التوجيهيـة الخاصـة التـي تـدوم مـن  5إلى 15
دقيقـة؛
إعـداد و/أو إدراج الشـرائح المتعلقـة بالدورات
التوجيهيـة الخاصـة بمواضيـع محـددة فـي
العـرض ذي الصلـة بالتمريـن.
›دليـل تقييـم التمريـن (إذا حـدد ذلـك فريـق التخطيـط
للتمريـن).
›استبيانات المشاركين.
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تدريب ما قبل التمرين
›تحديد المشاركين.
›تحديد نطاق التدريب:
تحديد المسائل اللوجستية؛
التاريخ والمكان؛
الموقع.
›الدخول إلى المبنى:
المأكل والمشرب؛
حفظ التواريخ/الدعوات؛
إعداد المواد التدريبية.
›جدول األعمال.
›العرض ( PowerPointأو برامجية أخرى).
›األدوات المساعدة.
المسائل اللوجستية ذات الصلة بالتمرين
›التاريخ والمكان.
›الموقع:
الدخول إلى المبنى.
›تهيئة القاعة ،إما:
على شاكلة قاعة تدريس؛
أو على شاكلة  Uأو UU؛
 أو على شاكلة فيها مزج بين اإلثنين.›المأكل والمشرب.
›حفظ التواريخ/الدعوات:
تتبع ردود المشاركين.
إجراء التمرين
›تحضيرات مرحلة ما قبل التمرين:
طبع المواد المتعلقة بالتمرين؛
تهيئة القاعة ،التحضيرات.
›فضاء المشاركين.
›فضاء المراقبين.
›فضاء كبار الشخصيات.
›فضاء المي ِ ّسرين.
›فضاء المق ِيّمين.
›فضاء مسجلي المالحظات:
تجريب المواد السمعية البصرية وتجهيزها؛
 عملية الفحص المسبق من أجل التيسير.›يوم إجراء التمرين:
تهيئة مكان مخصص للتسجيل (عند االقتضاء)؛
تحضير المأكوالت والمشروبات؛
تسجيل المشاركين؛
 إجراء التمرين؛تعليقات آنية بشأن التمرين.
-

مرحلة ما بعد التمرين
›تحديد عملية تتعلق بتقرير الخبرة المكتسبة وخطة
التحسين ذات الصلة:
 طلب المق ِيّم الرئيسي جمع كل المعلومات المتعلقةبالتمرين؛
›تقييم التمرين (من قِبل كل المق ِيّمين)؛
›تدوين المحاضر التي أعدها مسجلو المالحظات؛
›استبيانات المشاركين؛
›تدوين التقييمات والمالحظات التي سجلها المي ِ ّسرون
وموظفو الدعم في إطار التمرين؛
›مالحظات/تعليقات قائمة على التعليقات اآلنية بشأن التمرين.
يجمع المق ِيّم الرئيسي هذه المواد ويُدرجها في
مشروع تقرير الخبرة المكتسبة.
يجمع المق ِيّم الرئيسي هذه المواد ويُدرجها في
مشروع خطة التحسين (التي تتضمن األعمال
والجهة المسؤولة والتواريخ المقدرة لإلنهاء).
تعليقات/تعديالت على مشروع تقرير الخبرة
المكتسبة وعلى خطة التحسين يقدمها الموظفون
المشرفون على التمرين.
 تعليقات على مشروع تقرير الخبرة المكتسبة وعلىخطة التحسين المحيَّنين يقدمها فريق التخطيط للتمرين.
 النسختان النهائيتان من تقرير الخبرة المكتسبة وخطةالتحسين المقدمتان إلى المشاركين في التمرين وإلى
غيرهم (عند االقتضاء أو عند الطلب).

التمرين الوظيفي

يمثـل التمريـن الوظيفـي مرحلـة تاليـة مـن مراحـل دورة
التمريـن .ويركـز التمريـن الوظيفـي ،الـذي يعتبـر أشـد تعقيـدا
مـن تمريـن المحـاكاة ،علـى اتبـاع سياسـات تركـز علـى
إدارة مخاطـر الكـوارث كمـا يركـز علـى اإلجـراءات وعلـى
الموظفيـن المشـاركين فـي إدارة وظيفـة (وظائـف) محـددة
وتوجيههـا وقيادتهـا والتحكـم فيهـا .ومقارنة بالتمرين الشـامل،
يتطلـب التمريـن الوظيفـي أقـل عـدد مـن المشـاركين ويشـجع
علـى حركـة الموظفيـن المعـدات .وتـرد فيمـا يلـي االعتبارات
الرئيسـية التـي ينبغـي مراعاتهـا عنـد إعـداد تمريـن وظيفـي.
تحديد فريق للتخطيط للتمرين
›تحديد جدول زمني لعملية التخطيط للتمرين (شهران
على األقل إلعداد تمرين وظيفي).
›ضمان مشاركة الخبراء في المجال التابعين [يرجى إدخال
اسم المستثمر البريدي] في فريق التخطيط للتمرين.
›تحديد عدد اجتماعات التخطيط الالزمة لمناقشة عملية
إعداد التمرين .وتنطوي الخيارات على ما يلي:
اجتماع التخطيط األولي :يُوصى بأن يُعقَد في
الموقع (ويمكن أن يُعقد افتراضياً)؛
 اجتماع التخطيط الخاص بمنتصف المدة :يُوصىبأن يُعقَد افتراضيا (ويمكن أن يُعقد في الموقع)؛
اجتماع التخطيط النهائي :يُوصى بأن يُعقَد
افتراضيا (ويمكن أن يُعقد في الموقع).
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تحديد مسائل متعلقة بنطاق التمارين
›يـوم واحـد أو عـدة أيـام (يمكـن تنظيمه خـارج أوقات
العمل).
›أهداف التمرين.
›تقييم السياسات التي تركز على إدارة مخاطر الكوارث
واإلجراءات والموظفين.
›المشاركون في التمرين:
المشـــاركون -داخليا وخارجيا (إن كان ذلك
منطبقاً)؛
المراقبـــون -داخليا وخارجيا (إن كان ذلك
منطبقاً)؛
كبار الشخصيات -داخــليا وخــارجيا (إن كان
ً
ذلك منطبقا).
›مستوى مشاركة المشارك (يوم و/أو يومان).
›االفتراضات والمسائل المصطنعة.
تحديـد أيـام مشـاركة الموظفين المشـرفين علـى التمرين
(مديـر التمريـن والموجهـون والمقيمـون والمحاكـون
ومسـجلو المالحظـات وموظفـو الدعـم اآلخـرون)
الموافقـة وإتمـام  #الخاصـة بــ:
›الموجهين.
›المق ِيّمين.
›المحاكين.
تحديد مسائل متعلقة بتقييم التمارين
›تحديد الخبراء في المجال الذين سيعملون كمق ِيّمين:
 الموظف أو المتعاقَد معه خارجيا التابع لـ[يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي].
›وضع خطة/تعليمات لتقييم التمرين.
›إعداد أدلة مصممة خصيصا ً لتقييم تمارين [يرجى
ُدرج فيها تقييم التمارين.
إدخال اسم المستثمر البريدي] ي َ
تحديد مسائل متعلقة بمراقبة التمارين
›عدد الموجهين:
 الموظف (الموظفون) أو المتعاقَد (المتعاقدون)معه خارجيا التابع لـ [يرجى إدخال اسم
المستثمر البريدي].
›وضع خطة/تعليمات لمراقبة التمرين.
تحديد مسائل متعلقة بالمحاكين في إطار التمرين
›موقـع المحاكيـن فـي إطـار التمرين :موقع مشـترك مع
المشـاركين فـي التمريـن محـا ٍذ لــمركز قيـادة عمليـات
إدارة مخاطـر الكـوارث التابـع لــ [يرجـى إدخـال اسـم
المسـتثمر البريـدي] أو موقـع افتراضـي.
›عدد المحاكين:
 الموظف (الموظفون) التابع لـ [يرجى إدخالاسم المستثمر البريدي] وموظف (موظفو)
الوكالة الشريكة (إن كان ذلك منطبقاً)؛
›وضع خطة/تعليمات للمحاكاة في إطار التمرين.

إعداد أدوات التمرين
›ورقة تسجيل المشاركين.
›شارات و/أو بطاقات تحمل األسماء.
›جدول األعمال.
›خطة التمرين.
›سيناريو التمرين.
›قائمة أحداث السيناريو الرئيسي:
 مدخالت التمرين.›خطة/تعليمـات للمحـاكاة فـي إطـار التمريـن (بمـا في
ذلـك نصوص المحـاكاة).
›تعليمات بخصوص عملية التقييم (بما في ذلك أدلة تقييم التمرين).
›خطة/تعليمات لمراقبة التمرين.
›تصميـم مركـز قيـادة عمليـة إدارة مخاطـر الكـوارث
التابـع لــ [يرجـى إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي]
وتعليمـات سـمعية بصريـة.
›النـص المنـدرج فـي إطـار عمليـة تيسـير التمريـن،
يتضمـن مـا يلـي:
السيناريو المفصل؛
قائمة أحداث السيناريو الرئيسي؛
أسئلة المناقشات (عند االقتضاء)؛
 مدخالت التمرين.›التعليمات والنماذج المتعلقة بالتقرير عن الحالة.
›العرض ( PowerPointأو برامجية أخرى).
›دورات توجيهية خاصة بمواضيع محددة:
تحديد أخصائيي المجال لتنظيم هذه الدورات
التوجيهية الخاصة التي تدوم من  5إلى  15دقيقة؛
إعداد و/أو إدراج الشرائح المتعلقة بالدورات
التوجيهية الخاصة بمواضيع محددة في العرض
ذي الصلة بالتمرين.
›استبيانات المشاركين.
تدريب ما قبل التمرين
›تحديد المشاركين.
›تحديد نطاق التدريب:
تحديد المسائل اللوجستية.
التاريخ والمكان.
الموقع (من المستحسن أن يكون في مركز
قيادة عمليات إدارة مخاطر الكوارث التابع لـ
[يرجى إدخال اسم المستثمر البريدي]):
›الدخول إلى المبنى.
المأكل والمشرب.
 حفظ التواريخ/الدعوات.إعداد المواد التدريبية:
›جدول األعمال.
›العرض ( PowerPointأو برامجية أخرى).
›األدوات المسـا ِعدة (تركـز علـى عمليـات مركز قيادة
عمليـات إدارة مخاطـر الكـوارث التابـع لــ [يرجـى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] وعلى عمليـة إعداد/
تطويـر التقريـر عـن الحالة).
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المسائل اللوجستية ذات الصلة بالتمرين
›التاريخ والمكان.
›الموقع:
الدخول إلى المبنى.
›تهيئة القاعة ،إما:
مركـز قيـادة عمليـات إدارة مخاطـر الكـوارث
(مـن المستحسـن)؛
على شاكلة قاعة تدريس؛
أو على شاكلة  Uأو UU؛
 أو على شاكلة فيها مزج بين اإلثنين.›المأكل والمشرب.
›حفظ التواريخ/الدعوات:
تتبع ردود المشاركين.
إجراء التمرين
›تحضيرات مرحلة ما قبل التمرين:
طبع المواد المتعلقة بالتمرين؛
تهيئة القاعة ،التحضيرات.
›فضاء مخصص للمشاركين.
›فضاء مخصص للمراقبين.
›فضاء مخصص لكبار الشخصيات.
سرين.
›فضاء مخصص للمي ِ ّ
›فضاء مخصص للمق ِيّمين.
›فضاء مخصص لمسجلي المالحظات.
تجريب المواد السمعية البصرية وتجهيزها.
 المو ِ ّجه ومدخالت عملية الفحص.›يوم إجراء التمرين:
تهيئة مكان مخصص للتسجيل؛
تحضير المأكوالت والمشروبات؛
 إجراء التمرين؛تعليقات آنية بشأن التمرين.
مرحلة ما بعد التمرين
›تحديـد عمليـة تتعلـق بتقريـر الخبرة المكتسـبة وخطة
التحسـين ذات الصلة:
طلب المق ِيّم الرئيســـي جمـــع كل المعلـــومات
المتعلقـة بالتمريـن.
›تقييم التمرين (من قِبل كل المق ِيّمين).
›تدوين المحاضر التي أعدَّها مسجلو المالحظات.
›استبيانات المشاركين.
›تدوين التقييمات والمالحظات التي سجلها الموجهون
وموظفو الدعم في إطار التمرين.
›مالحظات/تعليقـات قائمـة على التعليقات اآلنية بشـأن
التمرين:
يجمـع المق ِيّـم الرئيسـي هـذه المـواد ويُدرجهـا
فـي مشـروع تقريـر الخبـرة المكتسـبة؛

-

-

يجمـع المق ِيّـم الرئيسـي هـذه المـواد ويُدرجهـا
فـي مشـروع خطـة التحسـين (التـي تتضمـن
األعمـال والجهة المسـؤولة والتواريـخ المقدرة
لإلنهـاء)؛
تعليقات/تعديالت على مشروع تقرير الخبرة
المكتسبة وعلى خطة التحسين يقدمها الموظفون
المشرفون على التمرين؛
تعليقـات ع ِلى مشـروع تقرير الخبرة المكتسـبة
وعلـى خطـة التحسـين المحيَّنيـن يقدمهـا فريـق
التخطيـط للتمريـن؛
النسـختان النهائيتان من تقرير الخبرة المكتسبة
وخطـة التحسـين المقدمتان إلى المشـاركين في
التمريـن وإلـى غيرهـم (عنـد االقتضـاء أو عند
الطلب).

التمرين الشامل

التمريـن الشـامل هـو تمريـن يشـمل عـدة وكاالت وعـدة نظـم
قانونيـة وعـدة اختصاصـات يقتضي الحركـة المادية للموظفين
والمعـدات ،وهـو أعقـد التماريـن ،ويقتضـي تنسـيقا وثيقـا مـع
أصحـاب المصلحـة الداخلييـن والخارجييـن .وتـرد فيمـا يلـي
االعتبـارات الرئيسـية التـي ينبغـي مراعاتها عند إعـداد تمرين
شامل:
تحديد فريق للتخطيط للتمرين
›تحديـد جـدول زمني لعمليـة التخطيـط للتمرين (ثالثة
أشـهر علـى األقـل إلعداد تمرين شـامل).
›ضمان تحديد التركيبة المالئمة:
 الخبراء في المجال التابعين لـ [يرجى إدخالاسم المستثمر البريدي]؛
الخبراء في المجال التابعين للوكالة الشريكة؛
المسؤول (المسـؤولون)/الموظف (الموظفون)
فـي مجـال السلامة الـذي سيسـاعد فـي وضـع
خطـة السلامة المتعلقـة بالتمريـن؛
المسؤول (المسـؤولون)/الموظف (الموظفون)
فـي مجال االتصاالت الخارجية الذي سيسـاعد
علـى تنفيـذ خطـة وسـائل اإلعلام.
›تحديـد عـدد اجتماعـات التخطيـط الالزمـة لمناقشـة
عمليـة إعـداد التمريـن .وتنطـوي الخيـارات علـى ما
يلي :
َ
اجتماع التخطيط األولي :يُوصى بأن يُعقد في
الموقع (ويمكن أن يُعقد افتراضياً)؛
اجتمـاع التخطيـط الخـاص بمنتصـف المـدة:
يُوصـى بـأن يُعقَـد افتراضيـا (ويمكـن أن يُعقـد
فـي الموقـع)؛
اجتمـاع التخطيـط النهائـي :يُوصـى بـأن يُعقَـد
ً
فـي الموقـع (ويمكـن أن يُعقـد افتراضيـا).
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تحديد مسائل متعلقة بنطاق التمارين
›يوم واحد أو عدة أيام (ويمكن تنظيمه ليالً).
›أهداف التمرين.
›السـياســات القائمـــة علـى إدارة مخاطـــر الكـوارث
واإلجـــراءات والموظفـــون الواجـــب تقييمهم فـــي
الميـدان فـي البيئـة التـي سـتجري فيهـا عمليـة التنفيـذ.
›المشاركون في التمرين:
المشاركون -داخليا ً وخارجيا؛
المراقبون -داخليا ً وخارجياً؛
كبـار الشــخصيات -داخليا ً وخارجيا ً (إن كــان
ذلـك منطبقـاً).
›مستوى مشاركة المشارك (يوم و/أو يومان).
›االفتراضات والمسائل المصطنعة.
تحديد أيام مشاركة الموظفين المشرفين على التمرين
(مديـر التمريــن والمو ِ ّجهــون والمق ِيّمــون والمحاكــون
ومسجلو المالحظات وموظفو الدعم اآلخرون) الموافقة
وإتمام  #الخاصة بـ:
›المو ِ ّجهين.
›المق ِيّمين.
›المحاكين.
تحديد مسائل متعلقة بتقييم التمارين
›تحديـد الخبـراء في المجـال المنتمين إلى عدة وكاالت
الذين سـيعملون كمق ِيّمين:
 الموظـف (الموظفـون) التابع لــ [يرجى إدخالاسـم المسـتثمر البريـدي] وموظـف (موظفـو)
الوكالـة الشـريكة.
›وضع خطة/تعليمات لتقييم التمرين.
›إعـداد أدلـة مصممـة خصيصـا ً لتقييم تماريـن [يرجى
ُـدرج فيهـا تقييـم
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] ي َ
التماريـن.
تحديد مسائل متعلقة بمراقبة التمارين
›عدد المو ِ ّجهين:
 الموظـف (الموظفـون) التابع لــ [يرجى إدخالاسـم المسـتثمر البريـدي] وموظـف (موظفـو)
الوكالـة الشـريكة.
›وضع خطة/تعليمات لمراقبة التمرين.
تحديد مسائل تتعلق بالمحاكاة في إطار التمرين:
›موقـع المحاكيـن فـي إطـار التمريـن :موقـع مشـترك
مـع المشـاركين فـي التمريـن محـا ٍذ لــمركز قيـادة
عمليـات إدارة مخاطـر الكـوارث التابـع لــ [يرجـى
إدخـال اسـم المسـتثمر البريـدي] أو موقـع افتراضـي.
›عدد المحاكين:
 الموظـف (الموظفـون) التابع لــ [يرجى إدخالاسـم المسـتثمر البريـدي] وموظـف (موظفـو)
الوكالـة الشـريكة (إن كان ذلـك منطبقـاً).
›وضع خطة/تعليمات للمحاكاة في إطار التمرين.

العمـل مـع الخبـراء في المجال على تحديد خطة السلامة
المتعلقة بالتمرين
العمـل مـع الخبـراء فـي المجـال على تحديد خطة وسـائل
اإلعالم المتعلقـة بالتمرين
إعداد أدوات التمرين
›ورقة تسجيل المشاركين.
›بطاقات تحمل األسماء.
›جدول األعمال.
›خطة التمرين.
›سيناريو التمرين.
›قائمة أحداث السيناريو الرئيسي:
 مدخالت التمرين.›خطة/تعليمـات للمحـاكاة فـي إطـار التمريـن (بمـا في
ذلـك نصوص المحـاكاة).
›تعليمـات بخصـوص عمليـة التقييـم (بما فـي ذلك أدلة
تقييـم التمرين).
›خطة/تعليمات لمراقبة التمرين.
›خطة السالمة المتعلقة بالتمرين.
›خطة وسائل اإلعالم المتعلقة بالتمرين.
›استبيانات المشاركين.
تدريب ما قبل التمرين
›تحديد المشاركين.
›تحديد نطاق التدريب:
تحديد المسائل اللوجستية؛
التاريخ والمكان؛
 الموقع.›الدخول إلى المبنى:
المأكل والمشرب؛
 حفظ التواريخ/الدعوات؛إعداد المواد التدريبية.
›جدول األعمال.
›العرض ( PowerPointأو برامجية أخرى).
›األدوات المساعدة.
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المسائل اللوجستية ذات الصلة بالتمرين
›التاريخ والمكان.
›الموقع (المواقع):
النفـاذ إلـى المبنـى (المباني)/الموقـع (المواقـع)
الخارجـي.
›إذا كان المبنى مهيأ ،إما:
مركـز قيـادة عمليـات إدارة مخاطـر الكـوارث
(مـن المستحسـن)؛
على شاكلة قاعة تدريس؛
أو على شاكلة  Uأو UU؛
 أو على شاكلة فيها مزج بين اإلثنين.ً
›إذا كان الموقـع (المواقـع) الخارجـي مهيئـا علـى
شـاكلة:
 فضاء يجتمع فيه المشاركون؛ فضاء إجراء التمرين؛فضاء مخصص للمق ِيّمين والموجهين ولموظفي
الدعم (بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن
السالمة)؛
فضاء مخصص للمراقبين ولكبار الشخصيات؛
فضاء مخصص لوسائل اإلعالم؛
فضاء مخصص للمرطبات.
›حفظ التواريخ/الدعوات:
تتبع ردود المشاركين.
إجراء التمرين
›تحضيرات مرحلة ما قبل التمرين:
طبع المواد المتعلقة بالتمرين؛
تهيئة المبنى و/أو الموقع (المواقع) الخارجية
وتحضيرها.
›فضاء يجتمع فيه المشاركون.
›فضاء إجراء التمرين.
›فضاء مخصص للمق ِيّمين والمو ِ ّجهين ولموظفي الدعم
(بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن السالمة).
›فضاء مخصص للمراقبين ولكبار الشخصيات.
›فضاء مخصص لوسائل اإلعالم.
›مكان مخصص للمأكوالت والمشروبات.
›يوم إجراء التمرين:
تهيئة المكان المخصص للتسجيل (داخل المبنى
و/أو في الموقع (المواقع) الخارجي)؛
تحضير المأكوالت والمشروبات؛
تسـجيل المشـاركين وموظفـي الدعـم المتعلـق
با لتمر يـن ؛
 دورة توجيهية في مجال السالمة؛ إجراء التمرين؛تعليقات آنية بشأن التمرين.
-

مرحلة ما بعد التمرين
›تحديد عملية تتعلق بتقرير الخبرة المكتسبة وخطة
التحسين ذات الصلة:
طلب المق ِيّم الرئيســي جمــع كل المعــلومات
المتعلقة بالتمرين؛
›تقييـم التمريـــن (مـــن قِبـل كل المقيميـن الداخلييـن
والخارجييـن) فـي مختلـف المواقـع التـي تُجـرى فيها
التماريـن.
›استبيانات المشاركين.
›التقييمات/المالحظات التي سجلها الموجهون وموظفو
الدعم في إطار التمرين والناجمة عن التعليقات اآلنية
الواردة من مختلف المواقع.
 يجمع المق ِيّم الرئيسـي هـذه المـواد ويُدرجها فيمشروع تقرير الخبرة المكتسبة؛
يجمـع المق ِيّـم الرئيسـي هـذه المـواد ويُدرجهـا
فـي مشـروع خطـة التحسـين (التـي تتضمـن
األعمـال والجهة المسـؤولة والتواريـخ المقدرة
لإلنهـاء)؛
تعليقات/تعديالت على مشـروع تقرير الخبرة
المكتسبة وعلى خطة التحسين يقدمها الموظفون
المشرفون على التمرين؛
تعليقـات على مشـروع تقرير الخبرة المكتسـبة
وعلـى خطـة التحسـين المحيَّنيـن يقدمهـا فريـق
التخطيـط للتمريـن؛
النسـختان النهائيتان من تقرير الخبرة المكتسبة
وخطـة التحسـين المقدمتان إلى المشـاركين في
التمريـن وإلـى غيرهـم (عنـد االقتضـاء أو عند
الطلب).
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