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 نشره االتحاد البریدي العالمي
 برن، سویسرا 

 وطبعتھ خدمات الطباعة في المكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي في سویسرا
 

 لالتحاد البریدي العالمي  ۲۰۱٦لعام  ©محمي بموجب حق المؤلف 
 الحقوق محفوظةجمیع 

 

 .یملك االتحاد البریدي العالمي حق المؤلف في ھذا المنشور، ما لم یذكر خالف ذلك
ویص��رح باستنس��اخھ ألغ��راض غی��ر تجاری��ة، رھن��ا بالحص��ول عل��ى اإلق��رار 

 المناسب من المصدر.
وال ینسحب ھذا التصریح على أي مواد محددة في ھذا المنشور على أنھا محمیة 
بموج�ب ح�ق المؤل��ف للغی�ر. ویج�ب الحص��ول عل�ى تص�ریح م��ن أص�حاب ح��ق 

 المؤلف في ھذه المواد الستسناخھا.
 

 .AECOM، كبیر مدیري البرامج لدى مؤسسة Paolo Iscaro: السید المؤلف
 

 التنسیق وإدارة المشروع:
 ، منسق Olivier Boussardالسید 

 مدیریة التعاون من أجل التنمیة
 االتحاد البریدي العالمي

 

 فریق المشروع:
 ، كبیر المدیرینPatrick Mendoncaالسید 

 خدمة برید الوالیات المتحدة األمریكیة
 

 Flori Berrocal McClungالسید 
 خدمة برید الوالیات المتحدة األمریكیةكبیر المستشارین لدى 

 

 Yukio Teramuraالسید 
 خبیر معاون لدى االتحاد البریدي العالمي

 

إلدارة مخ��اطر الك��وارث خ��اص دلی��ل  –العن��وان: بن��اء الق��درة عل��ى المقاوم��ة 
 بالقطاع البریدي

 ISBN :978-92-95025-83-7رمز 
 

یود االتحاد البریدي العالمي في التوج�ھ بالش�كر إل�ى األش�خاص التالی�ة أس�ماؤھم 
 ه من مساھمات:على ما قدمو

 ، رئیسAlasdair Hainsworthالسید 
 شعبة خدمات الحد من مخاطر الكوارث

 المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة
 

 ، مستشار إقلیمي في مجال الحد من مخاطر الكوارثPuji Pujionoالسید 
 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة آلسیا والمحیط الھادئ

 

 التصمیم:
 االتحاد البریدي العالميوحدة التصمیم لدى 

 

 جھة االتصال:
 ، منسق Olivier Boussardالسید 

 مدیریة التعاون من أجل التنمیة
 االتحاد البریدي العالمي

 olivier.boussard@upu.intالبرید اإللكتروني: 
 +٤۱ ۳۱ ۳٥۰ ۳۳ ۸۰رقم الھاتف: 

 مزید من المعلومات: للحصول على ال
http://www.upu.int/en/activities/disaster-risk-management-in-the-postal-

sector/about-disaster-risk-management-in-the-postal-sector.html 

   بالتعاون مع

mailto:olivier.boussard@upu.int
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 دلیل إلدارة مخاطر الكوارث خاص بالقطاع البریدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۲۰۱٦الطبعة األولى، مارس "آذار" 
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وزیرة الشؤون الداخلیة واالتصاالت 

 في الیابان،
 )Sanae Takaichi(السیدة ساناي تاكایشي 

 
 

لقد تعرضت الیابان لكوارث طبیعیة كثیرة ومتنوعة، منھا الزلزال 
. وعلى الصعید ۲۰۱۱المدمر الذي ضرب شرق الیابان في عام 

العالمي ازداد تواتر الكوارث الطبیعیة واشتدت حدتھا مخلفة أضرارا 
جمة، ومؤثرة في الخدمات البریدیة وغیرھا من األنشطة االقتصادیة 

. والشبكة البریدیة ھي إحدى أھم البنى التحتیة بالغاواالجتماعیة تأثیرا 
التي تقدم الخدمات الالزمة لحیاة الناس، لذا من الضروري زیادة 

 قدرتھا على مقاومة ھذه الكوارث.
 

وفي ھذا السیاق، اقترحت الیابان توصیة على االتحاد البریدي العالمي 
ویوطد تطویر بأن یعزز صیاغة السیاسة العامة للوقایة من الكوارث 

الموارد البشریة، من أجل تبادل المعارف والخبرات المكتسبة من 
أنشطة الوقایة من الكوارث، واعتمد مؤتمر الدوحة ھذه التوصیة في 

. ومنذ ذلك الحین، أخذت الیابان تقدم الدعم الشامل من ۲۰۱۲عام 
حیث الموارد المالیة والموارد البشریة لتنفیذ أنشطة الوقایة من 

وارث التي استھلھا االتحاد البریدي العالمي عقب اعتماد تلك الك
 التوصیة.

 
إن ھذا الدلیل الخاص بإدارة مخاطر الكوارث واحد من إنجازات 

لحد من مخاطر الكوارث، إلى اأنشطة االتحاد البریدي العالمي الرامیة 
وھو حصیلة خبرات البلدان األعضاء وتجاربھا، بما فیھا الیابان. 

یغمرني السرور على وجھ الخصوص ألن الیابان ساھمت في وإنني ل
إتمام ھذا الدلیل الذي أتنمى أن یضحى أداة قّیمة تستفید منھا البلدان 

إقامة الھیكل في األعضاء في فھم مخاطر الكوارث والوقایة منھا و
 الخاص بھا إلدارة مخاطر الكوارث.

 
لع�المي عل�ى إنج�از وستمضى الیابان في التعاون مع االتحاد البری�دي ا

أنشطتھ، ومنھا األنشطة الخاصة بإدارة مخ�اطر الك�وارث، ك�ي یتس�نى 
 أن تدلو الخدمات البریدیة بدلوھا في تطویر المجتمع برمتھ.
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 المدیر العام لالتحاد البریدي العالمي،
 )Bishar A. Hussein( بشار عبد الرحمن حسین

شھد العالم في السنوات األخیرة عددا من الكوارث الطبیعیة، من 
زالزل وموجات تسونامي وفیضانات وثورات بركانیة وأعاصیر 

زاد عدد الكوارث الكبرى واشتدت حدتھا في لقد وانھیاالت أرضیة. و
السنوات العدیدة الماضیة، ما أدى إلى وقوع المزید من الضحایا بین 
البشر وزاد من حجم األضرار االقتصادیة. فأضحت الخسائر 

ھذه الكوارث تتراوح اآلن في المتوسط ما  علىاالقتصادیة المترتبة 
كل سنة. ووفقا  ملیار دوالر أمریكي في ۳۰۰ملیار و ۲٥۰بین 

من المتوقع أن یتفاقم حجم الضعف أمام األخطار  ،للمراقبین الدولیین
والتعرض لھا وأن یزید الطلب على المساعدة من جّراء التعرض لتلك 

 األخطار.
 

منأى عن ھذه الكوارث الطبیعیة، ولقد تضرر بولیس القطاع البریدي 
تدمیر الخدمات منھا مرارا وتكرارا، فقد تسببت ھذه الكوارث في 

البریدیة وانقطاعھا. ویعد بناء قدرة البنى التحتیة على المقاومة شاغال 
أساسیا وھدفا رئیسیا للمجتمع البریدي، ال بل وللمجتمع الدولي أیضا، 
كما أن بناء ھذه القدرة على المقاومة عنصر ال یتجزأ عن أھداف 

ضحى بناء قدرة األمم المتحدة للتنمیة المستدامة. وفي ھذا السیاق، أ
الشبكات البریدیة على المقاومة أمرا حاسما. ولقد أخذ االتحاد البریدي 

من أجل إذكاء الوعي بھذا األمر،  ۲۰۱۳ العالمي یعمل جاھدا منذ عام
ووضع إطار من السیاسة العامة إلدارة مخاطر الكوارث ولتزوید 

الالزمة  البلدان األعضاء فیھ والمستثمرین المعینین لدیھا باألدوات
 لبناء القدرات وإلتاحة منصة لھا لتبادل أفضل الممارسات.

 
إن دلیل االتحاد البریدي العالمي إلدارة مخاطر الكوارث في القطاع 
البریدي أداة من األدوات األساسیة التي یفخر االتحاد البریدي العالمي 

یع بتقدیمھا إلى البلدان األعضاء فیھ. ویتناول ھذا الدلیل الشامل جم
أنواع األخطار ویتطرق إلى كل جانب من جوانب إدارة مخاطر 
الكوارث. ویتضمن الدلیل معلومات عملیة، مقدما إلى المستثمرین 
المعینین مجموعة من القوائم المرجعیة العملیة والمفصلة بشأن ما 
یعتین القیام بھ قبل وقوع الكارثة وخاللھا وبعدھا. وأنا على یقین من 

عضاء والمستثمرین المعینین لدیھا ستستعد على نحو أن بلداننا األ
أفضل، بفضل ھذا الدلیل، لمواجھة الكوارث الطبیعیة والتعامل مع 

 على البنیة التحتیة البریدیة. أثرھا
 

وبالنیاب��ة ع��ن االتح��اد البری��دي الع��المي، أود أن أتوج��ھ بالش��كر إل��ى الجھ��ة 
الداخلی�ة واالتص�االت  التي تدعمنا في ھذه المساعي، وھي وزارة الش�ؤون

ف��ي الیاب��ان، كم��ا أتوج��ھ بالش��كر إل��ى ش��ریكتینا، وھم��ا المنظم��ة العالمی��ة 
لألرصاد الجویة واللجنة االقتصادیة واالجتماعی�ة آلس�یا والمح�یط الھ�ادئ، 

 .على ما تقدمانھ من مدخالت وأوجھ دعم قیمة
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 ۱الفصل  

 الغرض من الدلیل
 ۱۱ 

 ۱۲  نطاق التطبیق ۱-۱  
    
 ۲الفصل  

المبادئ األساسیة إلدارة مخاطر 
 الكوارث

 ۱٥ 

 ۱٥ تعریف إدارة مخاطر الكوارث  ۱-۲  
 ۱٥ كیفیة تنفیذ برنامج ناجح إلدارة مخاطر الكوارث  ۲-۲  
 ۱٦ العناصر األساسیة في برنامج إدارة مخاطر الكوارث ۲-۳  
 ۱۷ أوجھ الترابط ٤-۲  
 ۱۷ إدارة مخاطر الكوارثلنھج الشمولي إزاء ا ٥-۲  
    
 ۳الفصل  

 فھم المخاطر
 تقییم أوجھ الضعف والمخاطر

خط����وة أول����ى أساس����یة نح����و إدارة 
 مخاطر الكوارث

 ۱۹ 

 ۱۹ السبیل نحو إجراء تقییم ألوجھ الضعف والمخاطر ۳-۱  
    
 ٤الفصل  

مراحل إدارة مخاطر الكوارث 
 الخمس

 ۲۱ 

 ۲۱ المخاطر من الوقایة  ۱-٤  
 ۲۱ اآلثار من التخفیف  ۲-٤  
 ۲۲ التأھب  ۳-٤  
 ۲۲ والتبلیغ اإلنذار ۳-۱-٤  
 ۲۲ خطة استمرار العمل ۳-۲-٤  
 ۲۲ فریق إدارة الطوارئ ۳-۳-٤  
 ۲۳ والتمرین التدریب ٤-۳-٤  
 ۲٦ للكوارث التصدي ٤-٤  
 ۲٦ التعافي ٥-٤  
 ۲۷ الخمس الكوارث مخاطر إدارة مراحل على سریعة نظرة ٦-٤  
 ۲۹ القوائم المرجعیة لإلجراءات الواجب تنفیذھا في حاالت الطوارئ  ۷-٤  
    
 ٥الفصل  

 وقوع إثر واالحتیاجات األضرار تقییم
 الكوارث

 ۳۰ 

الھ���دف م���ن تقی���یم األض���رار واالحتیاج���ات إث���ر وق���وع  ۱-٥  
 الكوارث على الصعدي الوطني

۳۰ 

إثر وقوع الك�وارث وقط�اع تقییم األضرار واالحتیاجات  ۲-٥  
 البرید

۳۰ 

    
 ٦الفصل  

االستعانة بالشركاء والموارد م�ن أج�ل 
 إدارة مخاطر الكوارث

 ۳۲ 

 ۳۲ الموارد المحلیة والوطنیة ۱-٦  
 ۳۲ الموارد اإلقلیمیة والعالمیة ۲-٦  
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 لتذییل ألفاا 
 الكوارث الطبیعیة

 ۳۷ 

 ۳۷  األحداث الجویة الھیدرولوجیة   ۱-ألف  
 ۳۷ األعاصیر/األعاصیر المداریة/أعاصیر التیفون ۱-۱-ألف  
 ۳۸ الفیضانات  ۲-۱-ألف  
 ۳۸ العواصف االستوائیة  ۳-۱-ألف  
 ۳۹ الزوابع     ۲-ألف  
 ۳۹ الزالزل ۳-ألف  
 ٤۱ حرائق الغابات ٤-ألف  
 ٤۱ موجات التسونامي ٥-ألف  
 ٤۱ العواصف الشتویة ٦-ألف  
 ٤۱ الثورات البركانیة ۷-ألف  
    
 باءلتذییل اا 

القوائم المرجعیة لإلجراءات الطارئة الواجب 
 اتخاذھا في حاالت الكوارث الطبیعیة

  
 

٤۲ 
 ٤۳ المقر -القوائم المرجعیة لإلجراءات الحاسمة  ۱-باء  
المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  القائمة ۱-۱-باء  

 المقر -حالة الزوابع 
٤٤ 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في حالة  ۲-۱-باء  
 المقر -الفیضانات/الفیضانات الخاطفة 

٤۷ 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في حالة   ۳-۱-باء  
 المقر -األعاصیر المداریة/أعاصیر التیفون 

٥۰ 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في حالة   ٤-۱-باء  
 المقر -الزالزل 

٥۳ 

حالة القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في   ٥-۱-باء  
 المقر -حرائق الغابات 

٥٦ 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في حالة   ٦-۱-باء  
 المقر -موجات التسونامي 

٥۹ 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في حالة   ۷-۱-باء  
 المقر -العواصف الشتویة 

٦۲ 

للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في حالة القائمة المرجعیة   ۸-۱-باء  
 المقر -الثورات البركانیة 

٦٥ 

 ٦۸  الوحدات المیدانیة   ۲-باء  
 ٦۸  الوحدات المیدانیة-القائمة المرجعیة للتدابیر الحاسمة  ۱-۲-باء  
القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  ۲-۲-باء  

 المیدانیةالوحدات  -حالة الزوابع 
 ۷۰ 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  ۳-۲-باء  
 الوحدات المیدانیة -حالة الفیضانات/الفیضانات الخاطفة 

 ۷۳ 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في حالة  ٤-۲-باء  
 الوحدات المیدانیة -األعاصیر المداریة/أعاصیر التیفون 

 ۷٦ 

المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  القائمة ٥-۲-باء  
 الوحدات المیدانیة -حالة الزالزل 

 ۸۰ 

المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  القائمة ٦-۲-باء  
 الوحدات المیدانیة -حالة حرائق الغابات 

 ۸٤ 

المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  القائمة ۷-۲-باء  
 الوحدات المیدانیة -حالة موجات التسونامي 

 ۸۸ 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  ۸-۲-باء  
 الوحدات المیدانیة -حالة العواصف الشتویة 

 ۹۱ 

    

 لتذییل جیماا 
 المسرد

  ۹٤ 
    

 لتذییل دالاا 
 اإلحاالت

  ۹٤ 

    

 التذییل ھاء 
 المنظمات اإلقلیمیة وإدارة مخاطر الكوارث

  ۹٥ 
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 :۱الفصل 
 الغرض من الدلیل

 
 للح��د م��ن وفق��اً للم��راقبین ال��دولیین، بم��ن ف��یھم مكت��ب األم��م المتح��دة

ألرص�اد الجوی�ة والبن�ك ال�دولي، العالمی�ة لمنظمة الالكوارث و مخاطر
من المتوقع أن یتفاقم حجم الض�عف أم�ام األخط�ار والتع�رض لھ�ا وأن 

عل��ى  یزی��د الطل��ب عل��ى المس��اعدة م��ن ج��ّراء التع��رض لتل��ك األخط��ار
مدى العقود القادمة. ویعود ذلك إلى اجتماع عوامل تغیر المن�اخ وش�ح 

رد وت��ردي األراض��ي والتحض��ر والتغی��رات الس��كانیة والھج��رة الم��وا
 الجماعیة.

 
نح��اء الع��الم ف��ي الس��نوات األخی��رة ع��دداً م��ن الك��وارث أش��ھد جمی��ع و

من زالزل وموجات تس�ونامي وفیض�انات وث�ورات بركانی�ة  ،الطبیعیة
وكان��ت وقع��ت ھ��ذه الك��وارث م��راراً و. أرض��یة وانھی��االتوأعاص��یر 

الس����كان والبن����ى التحتی����ة واألنش����طة االجتماعی����ة  ف����يم����ؤثرة  ح����ادة
في أماكن أخرى أیض�ا. وواالقتصادیة، لیس في مكان وقوعھا فقط بل 

وحسبما ورد في تقریر التقییم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث 
 مخ��اطر ، الص��ادر ع��ن مكت��ب األم��م المتح��دة للح��د م��ن۲۰۱٥لع��ام 

بما اجمة عن مثل ھذه الكوارث الكوارث، تقدر الخسائر االقتصادیة الن
ملیار دوالر أمریكي سنویا. ومن المتوقع أن  ۳۰۰و ۲٥۰بین یتراوح 

ملیار دوالر  ۳۱٤تبلغ الخسائر المستقبلیة (الخسائر السنویة المتوقعة) 
. وتق��در الخس��ائر الس��نویة المتوقع��ة ف��ي المب��اني وح��دھاأمریك��ي ف��ي 

م����ن المص����اریف منخفض����ة ال����دخل المعب����ر عنھ����ا كنس����بة الالبل����دان 
 مرتفعة الدخل.اللبلدان ل الخسائر المتوقعةاالجتماعیة بخمسة أضعاف 

 
أدت ظ��روف الی��وم المحفوف��ة بالتھدی��دات وإمكانی��ة تس��ببھا ف��ي لق��د و

بن�اء ق�درات راس�خة األس�س ف�ي إل�ى الحاج�ة  خسائر فادحة إلى زای�دة
مج��ال الخ��دمات العام��ة الت��ي تتمت��ع بعالق��ة فری��دة مباش��رة م��ع عام��ة 

مما ی�ؤثر عل�ى حی�اتھم الیومی�ة. ویم�د القط�اع البری�دي مالی�ین  ،ناسال
األشخاص بمجموع�ة كامل�ة م�ن الخ�دمات الیومی�ة بم�ا ف�ي ذل�ك البری�د 

 بل��د م��ن البل��دانل��دى ك��ل ووالخ��دمات المالی��ة.  واللوازمی��اتوالط��رود 
مر بریدي معین م�ن جان�ب ثاالتحاد البریدي العالمي مست في األعضاء

مواطنی���ھ. إل���ى الخ���دمات البریدی���ة األساس���یة  دیمتق���حكومت���ھ یض���من 
الخدم�ة الش�مولیة الت�ي تعتب�ر إلزامی�ة ف�ي إط�ار االتفاقی�ة ھذه  وتصون

اإلقل��یم ، أن ینض��م إلیھ��ا ك��ل األعض��اء یتع��ینالبریدی��ة العالمی��ة الت��ي 
البری��دي ال��دولي الواح��د ال��ذي ی��ربط المجتمع��ات المحلی��ة والمن��اطق 

ز الوظیف��ة األساس��یة الت��ي تق��وم عل��ى والبل��دان والق��ارات. ویج��ب تعزی��
عل�ى  االض�طالع بھ�اتوزیع البرید ف�ي جمی�ع أرج�اء الع�الم كم�ا یج�ب 

المحدق��ة بھ��ا وال س��یما الك��وارث  التھدی��داتال��رغم م��ن ارتف��اع ع��دد 
البن��ى التحتی�ة البریدی��ة  ف�يالطبیعی�ة الت��ي یمك�ن أن ت��ؤثر ت�أثیرا عمیق��ا 

ش��یلي ن ض��رب زل��زاالث��ال بطرائ��ق متع��ددة للغای��ة. وعل��ى س��بیل الم
ف��ي عل��ى الت��والي مم��ا تس��بب  ۲۰۱۱و ۲۰۱۰والیاب��ان ف��ي الع��امین 

تعرضت إلیھا الخدمات البریدیة ف�ي ھ�ذین البل�دین  اضطرابات جسیمة
 الموظفین  وشرداالبریدیة  المرافق اودمر

 

ال��دمار ال��ذي خلف��ھ ك��ل م��ن عاص��فة ولق��د تس��بب  البری��دیین وع��ائالتھم.
 الع��ام الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة ف��يالت��ي ض��ربت س��اندي العاتی��ة 

ح�د ف�ي ال ۲۰۱۳ف�ي الع�ام  الفلب�ینالذي ضرب والتیفون ھایان  ۲۰۱۲
أس�ابیع ف�ي بع�ض الح�االت. وبل ال أیام على مدى من الخدمة البریدیة 

 فإنوبالنظر إلى العالقة التي تربط التدفقات البریدیة الوطنیة والدولیة، 
خطى بدرجة كبیرة المواقع المنكوبة في مجاالت تتأثرت ھذه األحداث 

ت��أخیر معالج��ة ومباش��رة بم��ا ف��ي ذل��ك تل��ف أو فق��دان البعائ��ث البریدی��ة 
. وفي الواقع تشیر بیانات االتحاد البری�دي في شتى أرجاء العالمالبرید 

 م�ن انقطاع�ات الخدم�ة البریدی�ة الدولی�ة ٪۳۰ تھنسب ما العالمي إلى أن
ي تط��رأ ف��ي مختل��ف من��اطق الع��الم. الطبیعی��ة الت�� ُیع��زى إل��ى األح��داث

ا وموظفیھ� یةالبرید المرافقھذه االنقطاعات إلى تأثر  ُتعزىویمكن أن 
انقطاع سلسلة اإلمدادات البریدیة التي تعتمد على تنجم أیضا عن  لكنھا

بید أن ثمة  كل من الكھرباء وتكنولوجیا المعلومات وكل أسالیب النقل.
ل�دى الش�بكات  توزیعوال اللوازمیاتبنى تحتیة راسخة األسس لكل من 

فضال عن أنھا غالبا ما تشكل أولى الخ�دمات الحكومی�ة الت�ي  ،البریدیة
إحدى أول�ى ب�وادر ع�ودة أنھا كما تمثل  ،یعاد تشغلیھا بعد وقوع كارثة

  المجتمعات المحلیة إلى "الحیاة الطبیعیة".
 
 

سجل االتحاد البریدي العالمي خ�الل الفت�رة 
إل���ى  ۲۰۱۳ش���رین األول" م���ن أكت���وبر "ت
ما مجموعھ  ۲۰۱٥" األولدیسمبر "كانون 

الدولیة من  یةخدمة البریدالانقطاعا في  ٤٥
ج��راء األح��داث التالی��ة الت��ي ش��ھدتھا ع��دة 

 مناطق:
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 ساس�ي ف�يأمرون البریدیون ب�دور ثوفي الواقع یمكن أن یضطلع المست

توزی��ع إم��دادات ا للیغ��دوا نقاط��لتص��دي للك��وارث لوطنی��ة لا األنش��طة
الطوارئ وتنسیق عملی�ات المس�اعدة ف�ي ح�االت الط�وارئ والمس�اعدة 

 تحوی�لاألشخاص المفق�ودین وتس�ھیل عملی�ات  دعلى تحدید مكان وجو
األم��وال ف��ي المن��اطق المنكوب��ة، فض��ال ع��ن اض��طالعھم ب��دور وس��یلة 

  أخرى. أنظمةاالتصال األساسیة عندما ال تتیسر أي 
 

ور الفری�د والحاس�م ال�ذي یض�طلع ب�ھ التخط�یط ویركز ال�دلیل عل�ى ال�د
حی��ث تش��جع أدوات إدارة ب ،البری��دي ف��ي التص��دي للك��وارث الطبیعی��ة

 االحتیاج��ات تلبی��ةمخ��اطر الك��وارث ومنتجاتھ��ا عل��ى توحی��د إج��راءات 
وزبائنھ ومرافقھ من موظفي البرید  الناشئة المحتمل أن یحتاج إلیھا كلٌ 

دریب الموظفین المكلفین بالتصدي ھذه الكوارث. وال بد من تل للتصدي
عل���ى اس��تعمال ھ���ذه األدوات  منھ��ا تع���افيالط��وارئ وال علك��ل أوض���ا

مقبول. وال بد كذلك من  تأھبوضع  الوصول إلىوالمنتجات من أجل 
اعتماد التحضیرات للق�درة المس�تدامة الس�تمرار األعم�ال بغی�ة ض�مان 

امة للغایة خالل ساسیة وخدمات الزبائن الھإنجاز الوظائف األاستمرار 
  حاالت الطوارئ التي تقطع العملیات العادیة.

 
ف�ي البل�دان  ھ�اتطویر برامج إدارة الطوارئ الحالیة وتعزیز وسعیاً إلى

الكوارث الطبیعیة،  عند مواجھةتسھیل اعتماد نھج استباقي األعضاء و
الك��وارث لتحدی���د مخ��اطر أع��د االتح��اد البری��دي الع��المي دلی��ل إدارة 

مواجھة االنقطاعات وحاالت الطوارئ التي ل الالزم اتباعھات اإلجراءا
 عل��ى وج��ھ الس��رعة. منھ��ا تع��افيتش��ھدھا البنی��ة التحتی��ة البریدی��ة وال

ویرك���ز مفھ���وم وممارس���ة الح���د م���ن مخ���اطر الك���وارث أساس���ا عل���ى 
لق�د الك�وارث واالس�تعداد لمواجھتھ�ا قب�ل وقوعھ�ا. وم�ن آث�ار تخفیف ال

 بفض��لخ�اطر الك�وارث بدرج�ة أكب�ر ز الح�د م��ن می�عزنجح�ت جھ�ود ت
 ،ال�ذي یجم�ع مفھوم إدارة مخاطر الك�وارث وممارس�تھا األوس�ع نطاق�اً 

م�ن لھا  والتأھب من آثار الكوارث التخفیفبین  داري،اإلمنظور المن 
ویض��م دلی��ل  م��ن الجان��ب اآلخ��ر.منھ��ا والتع��افي لھ��ا  والتص��ديجان��ب 

إدارة مخ���اطر الك���وارث ك���ذلك أفض���ل الممارس���ات ف���ي القط���اع مث���ل 
الممارس��ات المح��ددة ف��ي خط��ة عم��ل األم��م المتح��دة للح��د م��ن مخ��اطر 

و إط��ار  ۲۰۱۳لع��ام  مواجھتھ��االك��وارث م��ن أج��ل زی��ادة الق��درة عل��ى 
 .۲۰۱٥طار الكوارث للعام سینداي للحد من أخ

ونم��اذج للق��وائم المرجعی��ة  یق��دم دلی��ل إدارة مخ��اطر الك��وارث إط��اراو
الواجب اللجوء إلیھا ف�ي ح�االت الط�وارئ م�ن أج�ل مختل�ف الك�وارث 

 لمخاطرالطبیعیة خالل دورة حیاة إدارة المخاطر بكاملھا (الوقایة من ا
). منھ��ا تع��افيواللھ��ا  والتص��دي والتأھ��ب لھ��ا آثارھ��اوالتخفی��ف م��ن 

 ال�واردةدوات عل�ى تكیی�ف واعتم�اد األ بری�دیونویشجع المستثمرون ال
في دلیل إدارة مخاطر الكوارث في برامج إدارة الطوارئ الخاصة بھم 

وسیس��اعد ذل��ك  .المعین��ةمخ��اطر الخاص��ة وال االحتیاج��اتمراع��اة م��ع 
عل��ى تحس���ین حمای��ة الم���وظفین ویقل���ل إل��ى أدن���ى درج��ة ممكن���ة م���ن 

بم�ا ف�ي ذل�ك البری�د  ،التي تلحق باألصول البریدیة خسائرالاألضرار و
  المالیة. صكوكوال والمرافقبات والمرك

 
 

 نطاق التطبیق ۱-۱
 

دارة مخ��اطر الك��وارث باإلض��افة إل��ى إلیس��تھدف ال��دلیل تق��دیم إط��ار 
مجموع��ة م��ن األدوات لمس��اعدة المس��تثمرین البری��دیین عل��ى التص��دي 
بفعالی���ة وكف���اءة للك���وارث الطبیعی���ة الت���ي تھ���دد الم���وظفین والزب���ائن 

 أو ت��ؤثر ف��ي ك��ل م��ن ھ��ذه العناص��ر.والعملی��ات واألص��ول البریدی��ة 
على إقامة برنامج مستدام خاص بإدارة  بریدیونویشجع المستثمرون ال

مخ��اطر الك��وارث یت��یح للمنظم��ة أن تك��ون ج��اھزة للتص��دي لمث��ل ھ��ذه 
 . تعافي منھااالنقطاعات وال

 
ود بص�ورة وعوضا عن تنفیذ ھذا التدابیر بصورة منفص�لة وب�ذل الجھ�

بغ��ي مراعاتھ��ا ف��ي س��یاق دورة حی��اة إدارة ینغی��ر مش��تركة عموم��ا، 
وض�ع  ومن شأنحسنھ. ویالمخاطر حیث یستند كل مكون إلى ما سبقھ 

إل�ى تنفی�ذ أن ی�ؤدي  ةمجموعة واضحة من إجراءات التشغیل المعیاری�
 .تدابیر مالئمة
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الس��تعداد ل الح��دث المع��ینموزون��ة تبع��ا لخاص��یات صیص��ا ومع��دة خ
 األح���داث(التص���دي لھ���ا و/أو  لھ���ا تأھ���بلو/أو اح���االت الط���وارئ ل

تكون المعلوم��ات ال��واردة ف��ي ال��دلیل س��إض��افة إل��ى ذل��ك، و الخاص��ة).
إدارة مخ�اطر  ن المس�ؤولین ع�نم�دیریالمفیدة وقابلة للتطبیق م�ن أج�ل 

  استمرار األعمال. ن المسؤولین عنمدیریالالكوارث فضال عن 
 

من منتقاة صل بقائمة ویركز الدلیل على إدارة مخاطر الكوارث فیما یت
على مر الت�اریخ أعل�ى  ألحقت بالقطاع البریدياألخطار الطبیعیة التي 

 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة:  ألضرارقدر من ا
 

 الجویة الھیدرولوجیة األحداث •
تیف����ون، المداری����ة /أعاص����یر ال عاص����یراألعاص����یر /األ >

 ستوائیةاالعواصف والفیضانات، وال
 الزوابع •
 الزالزل •
 حرائق الغابات •
 تسوناميالموجات  •
 الشتویةالعواصف  •
 البركانیة الثورات •

 
الطبیعیة الت�ي یش�ملھا ھ�ذا  حدث من األحداثكل ل وجزویرد وصف م

 الدلیل في التذییل ألف. 
 

ویشمل الدلیل كذلك مجموعة من األدوات الت�ي ت�أتي عل�ى ش�كل قائم�ة 
وع الكارث���ة الواج���ب اس��تخدامھا قب���ل وق��� مرجعی��ة بالت���دابیر الحاس���مة

ذات  لمخ���اطرتحدی���د ا وس���عیاً إل���ىوخاللھ���ا وبع���دھا (الت���ذییل ب���اء). 
 ألوجھ األولویة، ینبغي للمستثمرین البریدیین إجراء عملیات تقییم 

 ن تط��رأ.أبغی��ة تحدی��د ھوی��ة األخط��ار المحتم��ل  مخ��اطروال الض��عف
الق��وائم المرجعی��ة ال��واردة ف��ي ھ��ذا االس��تمرار ف��ي التثب��ت م��ن وینبغ��ي 

والبیئة الخاصة لكل مستثمر بریدي  االحتیاجاتبحسب وتكییفھا ل الدلی
 أو تمدد أو تقلص حسب الحاجة.التي یعمل فیھا 

 
ج�ل أھذا الدلیل مجموعتان من القوائم المرجعی�ة م�ن  في إطاروأعدت 

كب���ار الم���دیرین التنفی���ذیین ال س���یما المس���تثمرین البری���دیین المعین���ین و
 والمسؤولین التنفیذیین:

 
 العملیات في المقر •
 المعالجة والتوزیع والتجزئة. مرافقالوحدات المیدانیة مثل  •

 
ت��وجیھي ال ال��دوروترك��ز الق��وائم المرجعی��ة للعملی��ات ف��ي المق��ر عل��ى 

بما في  ،كارثة ما مواجھةلدى كبار المدیرین  الذي یضطلع بھداعم الو
ات للوح��د الق��وائم المرجعی��ةوتس��تھدف  ذل��ك أھمی��ة اس��تمرار األعم��ال.

للك�وارث والتص�دي  للتأھ�بنش�طة أمن  االضطالع بھ المیدانیة ما یلزم
مم�ا یع�زز مب�دأ إدارة مخ�اطر الك�وارث  المراف�ق منھا في تعافيواللھا 
ھي تلك الت�ي تك�ون لكوارث خیر معالجة لساسي الذي یقوم على أن األ

المع�ارف الت�ي یكتس�بھا  ، وُیع�زى ذل�ك لض�رورةعلى الص�عید المحل�ي
أط��راف  انض��متوال س��یما إذا بالتجرب��ة لمحل��ي أو اإلقل��یم المجتم��ع ا
 .بنطاقھا الواسع الوطنیة أو الدولیة ألنشطة التصدي للكوارثخارجیة 

 
القط��اع  ف��إنال��دلیل عل��ى الك��وارث الطبیعی��ة، ھ��ذا  یرك��زوف��ي ح��ین 

األنش��طة بص��ورة منتظم��ة ك��ذلك تھدی��دات ناجم��ة ع��ن یواج��ھ البری��دي 
(اإلرھ���اب والتخری���ب واالض���طرابات المدنی���ة) واألخط���ار البش���ریة 

التی����ار الكھرب����ائي  عالتكنولوجوی����ة (الجریم����ة اإللكترونی����ة وانقط����ا
 .واالنس��كابات الكیمیائی��ة) وانتش��ار األوبئ��ة (إیب��وال وإنفل��ونزا الطی��ور)

عل��ى توس��یع مج��ال مب��ادراتھم فیم��ا بری��دیون ویش��جع المس��تثمرون ال
، وذل�ك لتشمل ھذه التھدیدات اإلض�افیة یتصل بإدارة مخاطر الكوارث

 في ھذا الدلیل.واردة باستعمال نسق القوائم المرجعیة ال
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 لقطاع البریديبناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث خاص با

۱٥ 

 

 ۲الفصل 
 المبادئ األساسیة إلدارة مخاطر الكوارث

 
تق���وم إدارة مخ���اطر الك���وارث عل���ى ممارس���ة الح���دد م���ن مخ���اطر 

الت��ي تش��مل تعزی��ز أنش��طة الوقای��ة م��ن المخ��اطر الراس��خة الك��وارث 
لھا (مرحلة م�ا قب�ل الك�وارث) تعزی�زا من آثارھا والتأھب والتخفیف 

منھ��ا  تع��افيوال التص��دي للك��وارث ت��دابیر الجم��ع بینھ��ا وب��ینو فع��اال
وتق�یم إدارة  .منظ�ور إداريم�ن انطالق�ا ، (مراحل ما بع�د الك�وارث)

وقوع عواقب احتمال  دا إلىاستنامخاطر الكوارث كذلك دور الخطر 
التفاع�ل ب�ین األخط�ار وظ�روف ج�ّراء أو خسائر متوقعة م�ن ضارة 

 .أوجھ الضعف أمام المخاطر
 
 

 تعریف إدارة مخاطر الكوارث  ۱-۲
 

الك�وارث إدارة مخ�اطر  مخ�اطر للحد من یعرف مكتب األمم المتحدة
بأنھ����ا "عملی����ة منھجی����ة الس����تخدام التوجیھ����ات اإلداری����ة  الك����وارث

لتنفی��ذ االس���تراتیجیات  لمنظم��ات والمھ���ارات والق��درات التش���غیلیةوا
اآلث�ار الس�لبیة  للح�د م�ن كیُّ�فعل�ى التالمحسنة القدرات ووالسیاسات 

أن أیض��ا ویمك��ن . واحتم��ال وق��وع كارث��ة م��ا" ألخط��ارالناجم��ة ع��ن ا
تعتبر إدارة مخاطر الكوارث بمثابة عملیة لتص�میم وتنفی�ذ السیاس�ات 

منھا عل�ى ح�د  حدلتحسین فھم مخاطر الكوارث والترویج لل والتدابیر
اعتم��اد التنظ��یم ف��ي ك��ل مراح��ل إدارة النش��اط ف��ي س��واء م��ن خ��الل 

الك���وارث (أح���داث م���ا قب���ل الكارث���ة وم���ا بع���دھا). وتس���تھدف إدارة 
ألخط�ار عل�ى ا أوج�ھ الض�عف أم�اممخاطر الكوارث أساسا الحد من 

ءات وق�درات تس�اھم ف�ي كل األصعدة من خالل إعداد وتعزی�ز إج�را
بع�ض  تق�عوفي حین أنھ قد  عموما. المقاومةقدرة المنظمة على بناء 

الك��وارث الطبیعی��ة عل��ى نط��اق واس��ع للغای��ة م��ن قبی��ل األعاص��یر أو 
وت�دمر عل�ى س�بیل  غالب�ا م�ا تك�ون محلی�ة. فإنھ�اموجات التسونامي، 

ھمیة المثال الفیضانات المحلیة عموما مكاتب البرید كل عام. ومن األ
بمكان تص�میم برن�امج إلدارة مخ�اطر الك�وارث یتمی�ز بالمرون�ة كم�ا 

 واألح���داثواس���عة النط���اق ال األح���داثیمك���ن تكییف���ھ بحی���ث یش���مل 
محدودة الموقع على حد سواء. ویستثمر بھذه الطریق�ة نف�س الوق�ت ال

 والتدریب واألدوات.

 
إنھ�ا ال تظھ�ر الك�وارث یوم�ا واح�دا فق�ط ب�ل 

على مر الزمن كما تتكرر دورة حیاتھ�ا.  تقع
 ة م����ن مراح����للسلس���� ھ����ذه ال����دورة وتقاب����ل
: وض���ع اس���تراتیجیات للتخفی���ف م���ن اإلدارة

للط�وارئ والتص�دي  والتأھب األخطار؛ آثار
 من آثارھا. لتعافيوا ؛لھا

 
 
 

كیفیة تنفیذ برنامج ناجح إلدارة   ۲-۲
 مخاطر الكوارث

 
الكوارث قابل لالستدامة على كامل دورة دارة مخاطر إلبرنامج  یركز أي

الحیاة الخاصة بالكارثة كما یضع مجموعة واضحة من إجراءات التشغیل 
موزونة تبعا صیصا ومعدة خالتي تؤدي إلى تنفیذ تدابیر مالئمة  ةالمعیاری

 لھا تأھبلو/أو احاالت الطوارئ لالستعداد ل الحدث المعینلخاصیات 
. ویتحول تركیز البرنامج خارج الخاصة) األحداث(التصدي لھا و/أو 

المخاطر  وتفادي تفاقم مخاطرفترات الطوارئ إلى الوقایة من ظھور ال
التصدي لمخاطر وتعزیز القدرات على  -ھا فضال عن الحد من -القائمة 

 والتأھبوالتخطیط  والتمارین من خالل تنظیم التدریبات الكوارث
 االستفادة منمنھجیات الجدیدة ووال مبتكرةواستخدام التكنولوجیات ال

 الدروس المستخلصة.
 

وتشكل إدارة مخاطر الكوارث عملیة مستمرة ودینامیة تتك�ون م�ن 
التخفی�ف م�ن و مخ�اطر: الوقایة من الھي ،مكونات أساسیة خمسة

الغ�رض  ویرم�يمنھ�ا.  تع�افيلھا والتصدي لھا وال آثارھا والتأھب
 :إلىاألولى لبرنامج إدارة مخاطر الكوارث 

 
الك����وارث المحتمل����ة وإدارة الك����وارث  مخ����اطرتحدی���د ھوی����ة  •

 ؛الحالیة
 ؛المتصلة بالكوارث مخاطرتخفیض عدد ال •
إع�داد التنظ�یم اإلداري ف�ي حال�ة الط�وارئ المس�تخدم م�ن أج��ل  •

التخطیط في ح�ال ظھ�ور حال�ة طارئ�ة أو كارث�ة م�ا والتخفی�ف 
 آثارھا؛من 

لمس�تخدمة لحمای�ة تحدید السیاسات والمسؤولیات واإلجراءات ا •
صحة وس�المة الم�وظفین والزب�ائن فض�ال ع�ن إدارة الك�وارث 

 ؛إدارة فعالة،
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إجراء عملیات استعراض وتقی�یم بص�ورة مس�تمرة ال تش�مل  •
السیاس��ات المتص��لة ب��إدارة مخ��اطر الك��وارث فحس��ب، ب��ل 

م��ع مھم��ة المنظم��ة  ھاكیفی��ة دم��ج ھ��ذه السیاس��ات وتنس��یقو
 ؛وأولویات البرنامج

الت��رویج الس��تیعاب عناص��ر البرن��امج داخ��ل المنظم��ة م��ن  •
خ���الل ت���وفیر ت���دریب ع���الي النوعی���ة والممارس���ة وإع���داد 

التوجیھی��ة م��ن أج��ل األف��راد المالئم��ین والعناص��ر  مب��ادئال
 ؛التنظیمیة

لتص��دي وض��ع المف��اھیم واإلج��راءات التش��غیلیة المص��احبة ل •
 المیداني الیومي للطوارئ.

 
 لالحتیاج��اتویج��ب أن یص��مم برن��امج إدارة مخ��اطر الك��وارث تبع��ا 

 لمنظم��ة بم��ا أن��ھ یحس��ن مقاوم��ة عملیاتھ��ا الخاص��ة الحاس��مةالخاص��ة ل
عن���د وق���وع  س���تأنفھابالنس���بة إل���ى مھمتھ���ا كم���ا یص���ونھا أو ی األھمی���ة

إض��افة إل��ى ذل��ك، ثم��ة حاج��ة كبی��رة إل��ى أن ینس��ق ك��ل و الك��وارث.
وال یسع أي  -قوع الكوارث وخاللھا أصحاب المصلحة أعمالھم قبل و

ویج�ب أن . كیان أن یتوقع تحقی�ق النج�اح ل�و تص�رف بص�ورة منف�ردة
لضمان الوقای�ة  ومسؤولیاتھ دورهیستوعب كل من األفراد والمنظمات 

 وإدارة الح��وادث بص��ورة فعال��ة.الح��د منھ��ا الك��وارث و مخ��اطرم��ن 
ط�����ط ویج�����ب أن تك�����ون االس�����تراتیجیات والبن�����ى والمب�����ادرات والخ

البیئ�ة الفری�دة والدینامی�ة الناجم�ة م�ع  وقابلة للتكی�فواإلجراءات مرنة 
م��ن احتم��االت احتم��ال وك��ل مخ��اطر الك��وارث ك��ل خط��ر م��ن ع��ن 

عل�ى ف�ي ھ�ذا االتج�اه أولى الخطوات إحدى وتقوم  .التعرض لألخطار
فھ��م مھم��ة المنظم��ة وغایاتھ��ا فض��ال ع��ن التزام��ات وتوقع��ات ش��ركائھا 

ھ���ذه  التواص���ل م���ع وم���ن ش���أن زبائنھ���ا.وا وأص���حاب المص���لحة فیھ���
الجھ�ود ب�ین المنظم�ة تنس�یق یحسن أن  فعاال تواصالاألطراف الفاعلة 

  وال سیما إثر وقوع كارثة.وتضافرھا  ةوالخارجی ةالداخلی طرافواأل
 
 

العناصر األساسیة في برنامج إدارة  ۲-۳
 مخاطر الكوارث

 
العناصر األساسیة إلعداد برنامج فعال إلدارة مخ�اطر الك�وارث  تشمل
 :ما یلي
مھمة المنظمة واألھداف والغایات المعرفة من أجل برن�امج  .۱

 ؛إدارة مخاطر الكوارث
 لیش��مل البرن��امجطر اخ��موال الض��عف ألوج��ھإج��راء تقی��یم  .۲

 ؛الداخلي والخارجي رابطأوجھ الت
لموارد وااللتزام�ات تقییم القدرات والمھارات واإلمكانات وا .۳

 ؛دارةلإلإلعداد خطط ونظام  الالزمة والسلطات
وأص���حاب المص���لحة األساس���یین  الم���دیرینكب���ار  إش���راك .٤

 العواق�بوالزبائن من البدایة وخالل العملیة بغیة التقلیل م�ن 
 عل��ىغی�ر المتوقع�ة بم��ا ف�ي ذل��ك إنش�اء ودع�م أفرق��ة العم�ل 

 ؛مختلف مستویات المنظمة
ارة مخاطر الكوارث واقعیا ومرنا وقابال أن یكون برنامج إد .٥

للتكیف ویستجیب للظروف الفری�دة للك�وارث ویتقی�د بت�دابیر 
 ؛األمن ومتطلباتھ

 ؛توفر سیاسات وإجراءات وموارد وأدوات معیاریة .٦
 ؛دمج إدارة مخاطر الكوارث وبرامج استمرار األعمال .۷
 ؛توفر خطط تدریب وتمارین مستدامة .۸
ر وعملی��ة للت��دابیر التص��حیحیة ت��وفر إط��ار للتحس��ین المس��تم .۹

ك����ي تك����ون دورة حی����اة برن����امج إدارة مخ����اطر الك����وارث 
 مستدامة بالكامل. 

 

ل��دى إع��داد برن��امج مس��تدام إلدارة مخ��اطر الك��وارث  وع��ادة م��ا یغف��ل
 مووع�یھ ممس�ؤولیاتھ الق�ائمین عل�ى ھ�ذا البرن�امجوصیانتھ ضمان فھم 

الش�ركاء وأص�حاب المص�لحة  واحتیاجاتبأدوار وتوقعات وارتباطات 
وم��ن المھ��م ك��ذلك  والزب��ائن والكیان��ات األخ��رى المعنی��ة. وردینوالم��

نخ�رط ضمان أن تفھم المنظمة كیفیة تصرف ھذه الكیانات وتتوقع أن ی
عموما عند وقوع كارث�ة. ویمك�ن جمیع الشركاء والشراكات  في العمل

واألغ�راض  للمنظمة ولشركائھا العمل ف�ي بیئ�ة تش�غیلیة م�ن التوقع�ات
موظفیھا ومختلف أص�حاب المص�لحة فیھ�ا  إشراكالمشتركة من خالل 

وم�ن  في عملی�ة تعاونی�ة إلع�داد خط�ة إدارة مخ�اطر الك�وارث. بفعالیة
مواطن القوة والتآزر ف�ي ك�ل وح�دة  أن یزید مناعتماد ھذا النھج  شأن

ع��دم الفعالی��ة ویت��یح أوج��ھ كم��ا یح��د م��ن إل��ى ح��دھا األقص��ى تنظیمی��ة 
 مخ�اطرالوقایة من ال أيمتماسكة بین المراحل ( انتقالیةعملیات إجراء 

لھ���ا والتح���ذیر منھ���ا والتص���دي لھ���ا والتأھ���ب  م���ن آثارھ���ا تخفی���فالو
 منھا). تعافيوال

 

وتض��طلع المنظم��ة بمس��ؤولیات فری��دة ف��ي مع��رض التحض��یر ل��دورھا 
الكارثی���ة أو الح���االت الطارئ���ة  للظ���واھرالحاس���م ف���ي دع���م التص���دي 

 تؤثر في العملیات وھي:خرى التي األ
 

ف��ي إط��ار  منھ��اوالح��د  مخ��اطرم��ن ال الوقای��ةدم��ج مب��ادرات  •
العملی��ات االس��تثماریة اإلجمالی��ة الت��ي تق��وم االس��تراتیجیات و

  ؛بھا المنظمة
 تع�افياألولی�ة وال أنش�طة التص�ديفي المی�دان ل�دعم  التواجد •

  ؛ما حدثعلى المدیین القصیر/الطویل إثر وقوع 
تنس��یق برامجھ��ا ومبادراتھ��ا ووظائفھ��ا الحاس��مة واألساس��یة  •

 ؛المباشرةللمخاطر  أنشطة التصديغیر المنخرطة في 
 ؛المضي في االضطالع بدور قیادي ألصحاب المصلحة •
إدارة األزمات وت�وفیر مساعدة المجتمع بنطاقھ الواسع على  •

  الخبرة والدور القیادي.
 

ن تك�ون نش�یطة أمن  یط والتحضیر،التخطالقیام ب، لدى وال بد للمنظمة
ف��ي إش��راك المجتم��ع بنطاق��ھ الواس��ع (عل��ى الص��عید المحل��ي وال��وطني 

إع�داد عملی�ة التعریف بوضع المنظم�ة وإدراج�ھ ف�ي  لضمان والدولي)
وبالنظر إلى تغیر برامج وسیاس�ات  البرامج والسیاسات بصورة فعالة.

 عل�ى أن ت�دمجلك ك�ذالمنظمة، ال بد لھذه األخی�رة م�ن أن تك�ون ق�ادرة 
  في البرامج الداخلیة الخاصة بھا. سریعا تلك البرامج والسیاسات

 
الك�وارث وأن یظل�وا  مخ�اطر والمراف�قویجب أن یع�ي ك�ل م�ن الم�وظفین 

باس���تمرار. وال ب���د أن تظ���ل ال���نظم والعملی���ات  عل���ى أھب���ة االس���تعداد لھ���ا
وأن یك��ون م��ن الس��ھل  محین��ة وم��ا إل��ى ذل��كواإلج�راءات وق��وائم االتص��ال 

في أق�رب اآلج�ال. وف�ي ح�ال تس�ببت كارث�ة م�ا  وتفعیلھاالنفاذ إلیھا بسھولة 
ف��ي قط��ع العملی��ات العادی��ة ال ب��د أن یك��ون مس��ؤولو المنظم��ة والموظف��ون 
األساس�یون ق��ادرین عل�ى االض��طالع بوظ��ائفھم بفعالی�ة وأن یح��افظوا عل��ى 

 .ةمھما تكن الظروف القائمنزاھتھم واستمراریتھم 
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 أوجھ الترابط ٤-۲
 

یج��ب عل��ى المنظم��ة ف��ي مع��رض إع��داد برنامجھ��ا الخ��اص ب��إدارة 
الت�رابط  أوج�ھمخاطر الكوارث أن تجري عملیة استعراض لتحدی�د 

في سیاق التخط�یط  والوجیھةالداخلیة والخارجیة المتعلقة بالعملیات 
الت���رابط بأش���كال  ھ���ذایوجدإلدارة مخ���اطر الك���وارث. ویمك���ن أن 

اق��ات الرس��میة أو المتطلب��ات مختلف��ة بم��ا ف��ي ذل��ك م��ن خ��الل االتف
التنظیمیة أو اتفاقات العمل أو االتفاق�ات الت�ي تش�مل تقاس�م عملی�ات 
الج��رد الداخلی��ة أو أش��كال التف��اھم المقبول��ة األخ��رى. ویج��ب عل��ى 

الت�رابط الخ�ارجي الت�ي ق�د تش�مل  أوجھالمنظمة كذلك أن تنظر في 
ی�ة واتفاقی�ات بائعي سلسلة اإلمدادات والمتعاقدین والوكاالت التنظیم

الت�رابط ھ��ذه بع�د ذل��ك ف�ي برن��امج  أوج��ھالتع�اون المتب��ادل. وت�درج 
  .حسبما یكون مناسباإدارة مخاطر الكوارث 

 

 ةمقاب��ل تقی��یم تكلف�� مخ��اطرللویج��ب عل��ى المنظم��ة ك��ذلك أن تع��د تحل��یال 
 أوج��ھ الض��عف نت��ائج تقی��یم  وأن تس��تخدمت�دابیر التخفی��ف الموص��ى بھ��ا 

ف�ي إط�ار المنظمة ك�ذلك وستدرس  .بحسب األولویةلترتیبھا  مخاطروال
مختل��ف األص��ول والبنی��ة التحتی��ة بالغ��ة  الم��ذكورةعملی��ة االس��تعراض 

االھمی��ة (أي المركب��ات والط��رق والمط��ارات والمراف��ق واالتص��االت) 
   .المنظمة التشغیلیة احتیاجات لمعرفة كیف تلیبي ھذه األمور

النھج الشمولي إزاء إدارة مخاطر  ٥-۲
 كوارثال

 م��ن جھ��ة ب��ینال��نھج الش��مولي إزاء إدارة مخ��اطر الك��وارث  یجم��ع
الك���وارث  مخ���اطرس���تراتیجیة تق���وم عل���ى دم���ج االدارة ل���إلفلس���فة 

 جمی���ع جوان���ب اس���تراتیجیة ف���يعم���ال ألوالط���وارئ واس���تمرار ا
، ةأنش�طوما ی�رتبط بھ�ا م�ن  المقاومةالقدرة على المنظمة الخاصة ب

 الحفاظ على الس�المة واس�تمرارلى تحلیل یركز عأخرى  ومن جھة
 مخ�اطروتقی�یم ال أوج�ھ الت�رابطوسیساعد تحلی�ل  ت الحاسمة.اعملیال

الت��ي ت��دعم وظ��ائف بالغ��ة األھمی��ة عل��ى تحدی��د نظ��م البنی��ة التحتی��ة ال
وب���ذلك  األزم���ات المتص���لة ب���الكوارث. ظ���ل التنظ���یم الحاس���مة ف���ي

تتخط��ى المنظم��ة دورھ��ا كط��رف یتح��رك بع��د األح��داث م��ن خ��الل 
التوص��ل إل��ى نت��ائج تس��اعد عل��ى الت��أثیر ف��ي البیئ��ة قب��ل  عل��ىح��ث ال

أص�ول ویمكنھا من فھم األخط�ار المحتم�ل أن تھ�دد  األحداثوقوع 
البنی�ة التحتی�ة تحلی�ل نظ�م  وم�ن ش�أن الخاصة فھما أفضل. المنظمة

أن الق��ائم عل��ى االعتب��ارات ال��واردة أع��اله ھا أص��ولف��ي المنظم��ة و
م�ن  أكث�ر توجیھ�ا ف�ي مج�ال التخفی�ف یؤدي إلى اعتماد اس�تراتیجیة
 عل��ىوستس��اعد ھ��ذه الخط��وة ب��دروھا  .آث��ار المخ��اطر والتأھ��ب لھ��ا

المنظمة لمواجھة مختل�ف المخ�اطر كم�ا تجعلھ�ا أكث�ر  تأھبتحسین 
 . مقاومتھاقدرة على 

تنفیذ نھج إدارة مخاطر الك�وارث م�ن ق�درات المنظم�ة قب�ل  وسیزید
ل ك�ل م�ن اتخ�اذ الق�رارات وقوع الك�وارث وخاللھ�ا وبع�دھا. ویش�ك

المستنیرة وتخصیص الموارد المناسبة وإقامة عالقات مستدامة م�ع 
أصحاب المصلحة ووضع خطوط واضحة ل�إلدارة وال�تحكم وتنفی�ذ 

  الحاسمة.  الحوادثالمھام تنفیذا فعاال مكونات ال بد منھا إلدارة 
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 دارة مخاطر الكوارثإل ةاألساسی ادئ: المب ۲الفصل 

 ۱۹ 

 ۳الفصل 
 فھم المخاطر

 تقییم أوجھ الضعف والمخاطر
 خطوة أولى أساسیة نحو إدارة مخاطر الكوارث

 
ن�اجح برن�امج لمكون�ا أساس�یا  مخ�اطرالو تقییم أوجھ الض�عفیعتبر 

الحالی�ة أوجھ الض�عف تحدید أسباب  ویتیحإدارة مخاطر الكوارث. 
اء على شدة المصاحبة لألخطار الطبیعیة القض مخاطرواستیعاب ال

 آثارھا أو الحد منھا.
 

السبیل نحو إجراء تقییم ألوجھ  ۱-۳
 الضعف والمخاطر

 
 أوج�ھ الض�عفمھام بغیة تحدید واستیعاب  ثالثستكمال ال بد من ا

 :، وھياألخطار الطبیعیة المخاطر الناجمة عنو
لتحدی�د ت�واتر  ورسم خریط�ة لھ�اتجمیع بیانات األخطار  -۱
ویس��اعد ذل��ك عل��ى تحدی��د ھوی��ة موقعھ��ا. ووش��دتھا  مخ��اطرال

المن��اطق الت��ي تس��جل فیھ��ا أعل��ى نس��بة م��ن المخ��اطر. وعل��ى 
خاص����ة بأخط����ار  ن خریط����ةٌ یمك����ن أن تب����یِّ س����بیل المث����ال، 

البریدی��ة المھ���ددة بخط���ر ارتف���اع  المراف���قالفیض��انات ھوی���ة 
ویمك��ن الحص�ول عل��ى الخ��رائط  والفیض�انات. المی��اهب ومنس�

(الفیض�����انات والتركیب�����ة الجیولوجی�����ة وتوزی�����ع المراف�����ق) 
خ��رى م��ن قبی��ل البیان��ات التاریخی��ة ع��ن أومعلوم��ات محلی��ة 

ن م�ن والجزر وسجالت شركات التأمیالكوارث وخرائط المد 
 مكت���ب األم���م المتح���دة للح���د م���نالوك���االت الوطنیة/الدولی���ة (

) أو م�ن خ�الل وما إل�ى ذل�كالبنك الدولي والكوارث،  مخاطر
دارة الوكاالت الوطنیة إلالدراسات االستقصائیة الجیولوجیة و

الطوارئ والوكاالت الوطنیة لألرصاد الجویة. وغالبا م�ا تع�د 
ات المحلیة (سلطات الدول�ة وس�لطات البلدی�ة) خ�رائط الحكوم

لالس��تخدام  وتتیحھ��ا التابع��ة لھ��ا لألراض��يألخط��ار اإلقلیمی��ة ل
معلوم�ات لل اوتشكل الجامعات والمكتبات ك�ذلك مص�در .العام

  على شبكة اإلنترنت. ھاحیث ینشر العدید من دراسات
لتحدید ھویة الم�وظفین المعرض�ین  ألوجھ الضعفتقییم  -۲
 األصول المعرضة للخطر.  لخطر/ل

الخس��ائر المتوقع��ة تكّب��د لتحدی��د احتم��ال  للمخ��اطرتقی��یم  -۳
 وقوعھا من جدید. تواحتماال األضرارومدى 

كیفی�ة اس�تخدام تقی�یم  ۲۰ الصفحة في الوارد الشكلیبین   -٤
م�ن آث�ار  لتحدی�د خی�ارات التخفی�ف مخ�اطروالأوجھ الض�عف 

 ب��إدارة مخ��اطر الك��وارث دع��م الق��رارات المتص��لةالمخ��اطر و
  .في نھایة المطاف امباشردعما 

یشجع أعضاء االتحاد البریدي العالمي على إج�راء عملی�ات تقی�یم و
الطبیعی�ة الت�ي  التھدی�داتباالس�تناد إل�ى  مخ�اطروال ألوجھ الض�عف

من المحتمل أن تطرأ ف�ي بل�دانھم. ول�دى تقی�یم م�ا ق�د یتع�رض إلی�ھ 
ثا یمك�ن أن یط�رأ ویك�ون ل�ھ أث�ر مكتب برید ما، یش�كل الخط�ر ح�د

نتیج��ة  وھ��ذا الخط��ر ھ��والبریدی��ة وعملیاتھ��ا.  المراف��ق ف��يس��لبي 
خس�ارة اقتص�ادیة. وما یتوقع أن ینجم عنھ م�ن تھدید  وقوع احتمال

وثمة نھج فعال یتمثل في تعریف التھدیدات المحدقة بالبرید ومن ثم 
 .مخاطرتصنیفھا في جدول یشمل ال

 
كم�ا یت�یح الج�دول  وقوعھ�اف التھدیدات حسب وقعھ�ا واحتم�ال ثم تصنَّ 

(مخط�ط  مخ�اطرالناجم ع�ن ھ�ذه العملی�ة للم�دیرین التركی�ز عل�ى أھ�م ال
مرتف��ع) ویس��اعد عل��ى تحدی��د أولوی��ات مب��ادرات  - افتراض��ي مرتف��ع

اإللم��ام ب��إجراءات  وم��ن األھمی��ة بمك��ان. م��ن اآلث��ار والتأھ��ب التخفی��ف
 ملیات البریدیة لتحدید ھذا العنصر. إدارة مخاطر الكوارث والع

 

 
 لمواجھ�ة، یمك�ن ب�ذل جھ�ود مباش�رة وانطالقا من ج�دول المخ�اطر

ب���ل ربم���ا یرغ���ب  ات،ولوی���الت���ي ت���أتي عل���ى رأس األ مخ���اطرال
ھذه المرحلة في إقرار صالحیة تقییمھم مع وكاالت أثناء  المدیرون

 الحمایة المدنیة.
فرض�یات واعتب�ارات دراج إ للمخ�اطرتقی�یم  جراءومن المھم لدى إ

 عامة من قبیل:
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ي وق��ت دون أف��ي  ب��ارز ح��دثط��ارئ أو  یق��عیمك��ن أن  •
 ؛سابق إنذار

 ؛للغایةموظفین وموارد محدودا من  ما یتوفریمكن أن یكون  •
ت��أثیرا  المحتمل�ةیمك�ن أن ت�ؤثر ح��االت الط�وارئ الفعلی��ة أو  •

 ؛القدرة على تنفیذ العملیات الداخلیة األساسیة فيسلبیا 
أن تدار الحاالت الطارئة والحوادث على الص�عید  ینبغي •

 ؛المحلي في المقام األول
الط���وارئ التعاون/التنس���یق م���ع أول ح���االت وجب س���تت •

الخارجیة األخ�رى عل�ى ص�عید  والكیانات المتصدین لھا
المدین���ة و/أو المنطق���ة و/أو اإلقل���یم و/أو عل���ى الص���عید 
ال��وطني. ویج��ب تقی��یم الط��وارئ ف��ي ح��ال ع��دم تیس��ر 

 ؛خدمات الدعم ھذه
یمكن أن تقطع الخدمات األساسیة مثل الكھرباء والمیاه والغاز  •

 ؛الطبیعي والتدفئة واالتصاالت ونظم المعلومات األخرى
 ؛رض المباني والھیاكل األخرى للضرریمكن أن تتع •
 الموردین العادیین توزیع السلع. د یتعذر علىق •

 
 ،العادة في خمس مراحل فيجمع أنشطة إدارة مخاطر الكوارث تُ 

، من اآلثار ) التخفیف۱، (المخاطر) الوقایة من صفرھي: (
. وتجدر اإلشارة إلى أنھ في تعافي) ال٤، (التصدي) ۳، (التأھب )۲(

حین یكون التقسیم إلى خمس مراحل مفیدا للتخطیط للجھود 
غالبا و ،مختلفة فیما بینھالیست ھذه األنشطة عموما  فإنوللموارد، 

 التعافي تدابیرفیما بینھا في كل مرحلة. وغالبا ما تنطوي  داخلما تت

بأنھ���ا مجموع���ة  أوج���ھ الض���عفتع���رف 
مال تكبد الخس�ائر التي تزید احتلظروف ا

 من جراء أثر األخطار الطبیعیة
 

 ت����نجمیع����رف الخط����ر بأن����ھ احتم����ال أن 
 ع���نأو خس���ائر متوقع���ة  ض���ارة عواق���ب

التف������اعالت ب������ین األخط������ار الطبیعی������ة 
 أوجھ الضعفوظروف 

 
األنشطة المستثمرین البری�دیین عل�ى أن  هاستكمال كل ھذ وسیساعد

حجمھ���ا والتحض���یرات الت���ي یواجھونھ���ا و مخ���اطریقیم���وا بدق���ة ال
یس���اعد عل��ى تحدی���د األولوی��ات عل���ى ص���عید كم��ا س. لھ���ا المس��بقة

وثم�ة أداة  أھمی�ة. مخاطرتركیز الجھود على أكثر العلى الموارد و
 Central American)ھ��ي برن��امج  مخ��اطرلتس��ھیل تقی��یم ال

Probabilistic Risk Assessment) )http://ecapra.org/ (
برنامج منصة مكونة من عدة ویوفر ھذه الالذي أعده البنك الدولي. 

 مخ��اطرمجانی��ة ل��دعم الخب��راء والمختص��ین ف��ي تحلی��ل العناص��ر 
وموج�ات  ال�زالزلالمحتملة المتصلة باألخط�ار الطبیعی�ة م�ن قبی�ل 

 البركانیة واألعاصیر.  والثوراتتسونامي ال
 

http://ecapra.org/
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 ٤الفصل 
 مراحل إدارة مخاطر الكوارث الخمس

 
(مفھ�وم إع�ادة م�ن اآلث�ار تخفی�ف للعلى سبیل المثال عل�ى عناص�ر   

 )، كما تنطويللمبانيمحسنة  معاییرالبناء على نحو أفضل باستعمال 
إثر  حطام(إزالة ال تعافيلل تدابیرغالبا على  أنشطة التصدي للكوارث

ال حداث ھذه األبید أن  ائرين المراحل على شكل دبیَ عصار ما). وتُ إ
. ویشكل المخطط محاول�ة للتش�دید عل�ى بھذا الترتیبفي الواقع  أتطر

والواجب تطبیقھا ف�ي إط�ار  وارثكالأھمیة الدروس المستخلصة من 
 للح���االت الطارئ���ة مس���تقبال. التأھ���بالجھ���ود المبذول���ة ف���ي مج���ال 

إل��ى أنش��طة م��ا قب��ل الك��وارث  كثی��را سنش��یروألغ��راض ھ��ذا ال��دلیل 
) المخ�اطر والتأھ�ب لھ�اونق�ل  م�ن آثارھ�ا والتخفیف المخاطر(تحدید 

للحال��ة الطارئ��ة وإع��ادة التأھی��ل  التص��ديوأنش��طة م��ا بع��د الك��وارث (
 وإعادة البناء). تعافيوال

 
 

 مخاطرال من الوقایة ۱-٤
 

رضت في إطار سینداي للحد م�ن كما عُ  مخاطر،الوقایة من الُیقصد ب
الك�وارث  مخ�اطر تنفیذ تدابیر متكاملة للوقای�ة م�ن ،الكوارث مخاطر

وتخفیض تعرض المنظمة  مخاطر الكوارث القائمة والحد من لجدیدةا
ورف�ع درج�ة التأھ�ب للتص�دي لھ�ا  الك�وارث وض�عفھا أم�املألخطار 

ش�كل الوقای�ة م�ن . وتمقاومتھ�امم�ا یع�زز الق�درة عل�ى منھ�ا لتعافي او
 مخ��اطر ت��دابیر مخصص��ة لمعالج��ة العوام��ل الكامن��ة وراء مخ��اطرال

تركی�زا كما تنط�وي عل�ى اعتم�اد نھ�ج أوس�ع نطاق�ا وأكث�ر  ،الكوارث
یشمل عدة أخطار نھج ، للوقایة من مخاطر الكوراث األشخاص على

النف�اذ إلی�ھ ك�ي یتمت�ع بالفعالی�ة  یتمیز بالشمول ویس�رووعدة قطاعات 
تنفیذ سیاسات الوقایة من تشكل  مخاطرتشمل الوقایة من الوة. والكفاء

 : المعروف منھاوتفادي تفاقم  مخاطرال
 

 ؛طر الكوارثاخم تیسیر فھم •
 مقاومتھ�االترویج لثقافة الوقایة من الكوارث والق�درة عل�ى  •

 المسؤولیة المؤسسیة؛واعتماد ممارسات 
للوقای��ة م��ن مؤسس��یة اعتم��اد وتنفی��ذ اس��تراتیجیات وخط��ط  •

ج��داول زمنی��ة مختلف��ة وتحدی��د  بحس��بطر الك��وارث اخ��م
ف�ي أھداف ومؤشرات وأط�ر زمنی�ة بھ�دف تف�ادي التس�بب 

 ؛المعروف منھاوتفاقم حدة  مخاطرال
طر الك��وارث م��ن خ��الل اخ��ماالس��تثمار ف��ي الوقای��ة م��ن  •

اعتم�اد ت��دابیر ھیكلی��ة وغی��ر ھیكلی��ة ووظیفی��ة بغی��ة تعزی��ز 
 المقاومة؛قدرة المنظمة على 

 

 
 
 

إع���ادة تص���میم وزی���ادة االس���تثمارات ف���ي حمای���ة األص���ول  •
األص���ول التنظیمی���ة  نق���لوسلس���لة اإلم���دادات والعملی���ات أو 

الكوارث إن  مخاطرالمناطق شدیدة التعرض ل منوالعملیات 
 أمكن ذلك.

 

 اآلثار من التخفیف ۲-٤
 
 األح�داثالتدابیر المعتمدة بغیة القضاء عل�ى  من اآلثار التخفیفب قصدیُ 

أال إلى ثالثة أنواع التدابیر  وتنقسم تلكالخطیرة أو التخفیف من حدتھا. 
المادی�ة  ت�دابیری�ة. وتش�مل الئاالقتصادیة والبی-وھي المادیة واالجتماعیة

 مب�انيخطی�ر (مث�ل تش�یید ال ح�دثمثل البناء بغیة الحد م�ن آث�ار  تدابیر
 ت��دابیرالوتقتض��ي . )ل��زالزلل المقاوم��ةلل��ریح أو  یض��انات/المقاوم��ة للف
االقتص�ادیة تع�اون ك�ل القطاع�ات االقتص�ادیة بم�ا ف�ي ذل�ك -االجتماعیة

محرك���ا أساس���یا القتص���اد البل���دان. ل���ذا فم���ن  بص���فتھالقط���اع البری���دي 
وسیس�اعد  كل نش�اط. بشأنالضروري لكل قطاع أن یتبادل المعلومات 

ال�ذي یض�طلع ب�ھ ك�ل ص�احب مص�لحة  على توض�یح ال�دورأیضا ذلك 
عل�ى س�بیل المث�ال تنظ�یم وینبغ�ي أن یش�مل ذل�ك عند وق�وع كارث�ة م�ا. 

اجتماعات منتظمة بین القط�اع الحك�ومي والقط�اع االقتص�ادي لإلق�رار 
عمومی��ة  وتنظ��یم حم��التب�دور ك��ل منھم��ا ف��ي إدارة مخ�اطر الك��وارث 

بیعی�ة الب�ارزة. تعاون عند وقوع الكوارث الطعلى الالمواطنین  تشجیعل
 تحت�وي عل�ى ض�وابطك�ذلك تنفی�ذ سیاس�ات من اآلث�ار ویشمل التخفیف 

أث�ر األنش�طة  لتقل�یص أو مح�ولبیئی�ة تقضي ب�إجراء تقییم�ات للنمو أو ل
 :، ومن أمثلة تلك السیاسیاتاإلنسانیة على البیئة
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 ؛إلى أقصى درجة ممكنة مخاطر واألخطارالحد مادیا من ال •
 بكر؛الموضع نظم لإلنذار  •
 المقاومة.قدرة سلسلة اإلمدادات على تعزیز  •

 

 التأھب ۳-٤
س�رعة بللك�وارث الطبیعی�ة التص�دي تحس�ین الق�درة عل�ى  التأھ�بیستھدف 
ذلك أساسا من خالل وضع خطط إدارة الط�وارئ إلنق�اذ  تحققوی وبفعالیة.

ج��ل المض��ي ف��ي إنج��از أاس��تمرار األعم��ال م��ن  لض��مان األرواح وخط��ط
الت�ي تس�تھدف إذك�اء ال�وعي  / التم�ریناألساسیة وأنشطة التدریبالوظائف 

في أوساط الموظفین وتنفیذ إجراءات الطوارئ بصورة ص�حیحة وإش�راك 
 بری�����ديأن تح�����دد أدوار ك�����ل مس�����تثمر  وینبغ�����يأص�����حاب المص�����لحة. 

عل��ى برن��امج إدارة مخ��اطر الك��وارث وأن یق��ر بھ��ا ف��ي إط��ار  ھومس��ؤولیات
ن بوض���وح والموظف��� بغ���ي أن یس���توعبوینمس���تویات المنظم���ة.  جمی���ع

تحس�ین فھ�م إج�راءات إدارة الط�وارئ  ع�دّ وی رھم عند وقوع كارثة ما.ادوأ
والح��د م��ن  م��ن أج��ل التص��دي للك��وارثلتعبئ��ة لواالتص��االت ھام��ا للغای��ة 

 .آثارھا المحتملة
 

 اإلنذار والتبلیغ ۳-۱-٤
 

یتمثل الھدف الرئیسي من التأھب في تطبی�ق بروتوك�ول فّع�ال لإلن�ذار 
 والتبلیغ عند وقوع كارثة ما. ویمكن أن یصحب ذلك ما یلي: 

إنشاء نظم اتص�ال لتفعی�ل البروتوك�ول وللتبلی�غ ب�ین األف�راد  •
الرئیس��یین عل��ى ك��ل مس��تویات المنظم��ة. ویمك��ن أن ُیقص��د 

الھوات�ف أو سلس�لة بذلك أیض�ا قائم�ة االتص�االت أو سلس�لة 
الرسائل النصیة. كما یمكن أن تستخدم الُنظم بوصفھا سلسلة 
اتصاالت لتبلی�غ أف�راد بعی�نھم بح�دث م�ا. ویمك�ن أتمت�ة ھ�ذه 
ال���ُنظم أو تنفی���ذھا ی���دویا وھ���ي تس���اعد بش���كل خ���اص عل���ى 
االتصال بالموظفین الرئیسیین بعد انقض�اء س�اعات لتبل�یغھم 

القبی�ل ناجح�ا ال ب�د أن  بوضع ما. ولكي یكون نظام من ھ�ذا
تك��ون معلوم��ات االتص��ال ب��الموظفین محّین��ة كم��ا یج��ب أن 
یقدم األفراد الذین ترد أسماؤھم على القائمة خیارات اتصال 
متع��ددة م��ن قبی��ل االتص��االت الھاتفی��ة والبری��د اإللكترون��ي 
والرس��ائل النص��یة عب��ر خدم��ة الرس��ائل النص��یة القص��یرة 

ائط أو خدمات أخرى منتش�رة وخدمة الرسائل المتعددة الوس
 ؛WhatsAppاالستخدام من قبیل خدمة 

ت��وفیر أدوات اتص��ال احتیاطی��ة (الھوات��ف الثابت��ة والجوال��ة  •
 والساتلیة)،

تحدی��د متطلب��ات إع��داد تق��اریر الم��وظفین (الوض��ع والتقی��یم  •
 األولي لألضرار).

وقد یتعذر في حال الك�وارث الواس�عة النط�اق االتص�ال ب�ین الوح�دات 
دانی��ة والمق��ر. وف��ي س��یاق مب��ادرات التأھ��ب یك��ون الحص��ول عل��ى المی

اإلن��ذارات المبك��رة ھام��ا إلنق��اذ األرواح م��ن خ��الل جع��ل الن��اس عل��ى 
درای��ة بوق��وع الكارث��ة ف��ي أق��رب اآلج��ال. فف��ي ح��ال وق��وع موج��ات 
التسونامي على س�بیل المث�ال یك�ون م�ن األساس�ي اإلع�الن عنھ�ا عل�ى 

ص�ول الموج�ة. وف�ي ھ�ذه الحال�ة ف�إن نطاق واسع إلجالء الناس قبل و
وضع إجراءات تبلیغ تكراریة لإلعالن عن إنذار ما في أسرع اآلج�ال 
یمكن أن یتم من خالل استخدام مكب�رات الص�وت أو خ�دمات الرس�ائل 

ع وكال���ة األرص���اد الجوی���ة النص���یة القص���یرة أو اإلذاع���ة بالتع���اون م���
 الوطنیة.

 خطة استمرار العمل ۳-۳-٤
خط��ة مس��تدامة الس��تمرار األعم��ال لض��مان التص��دي  ال ب��د م��ن إع��داد

بنجاح لكارث�ة م�ا وإنج�از عملی�ات التع�افي وتحس�ین ق�درة المس�تثمرین 
البریدیین على المقاومة عموم�ا. ویق�وم ھ�دف خط�ة اس�تمرار األعم�ال 
الناجحة على التخفی�ف م�ن اآلث�ار الناجم�ة ع�ن انقط�اع الخ�دمات عل�ى 

المص�لحة والوق�ع الم�الي  ابالصعید االستراتیجي وعل�ى ص�عید أص�ح
وتتض��من  العملی��ات الحاس��مة عل��ى وج��ھ الس��رعة. اس��تئنافوض��مان 

 المكونات الرئیسیة لخطة استمرار األعمال ما یلي: 
الخاص���ة أوج���ھ الض���عف أو  المخ���اطرتعری���ف اآلث���ار أو  •

 ؛باألعمال التي قد تؤثر تأثیرا كبیرا في العملیات البریدیة
الواج��ب اإلبق��اء علیھ��ا بع��د وق��وع تحدی��د األنش��طة الحاس��مة  •

  ؛كارثة
أداء األنش��طة الحاس��مة أداء فع��اال  ف��ي س��تمرارالالتخط��یط ل •

 ؛طوارئلل مخططات افتراضیةمن خالل عدة 
حمای��ة الم��وارد الحاس��مة (المراف��ق والتجھی��زات والس��جالت  •

) واألش�خاص ال�ذین ال ب�د م�نھم ألداء األنش�طة وما إلى ذلك
 ؛الحاسمة

 .أو التخفیف منھاالخدمات على العملیات  قطاعان الحد من آثار •
 

 افة إلى خطة استمرار األعمال.یوترد في التذییل ھاء إحاالت إض
 

 فریق إدارة الطوارئ ۳-۳-٤
 

 وض�عالتحض�یر للك�وارث بغی�ة عن�د تحدید األدوار  من األھمیة بمكان
المس��ؤولیات وتوض��یح األدوار والمس��ؤولیات  تح��ددخط��وط واض��حة 

إلدارة الطوارئ یضم كال من الم�دیر الع�ام  فریقٍ  إنشاءمسبقا. وینبغي 
و المدیر العام أو المدیر التنفیذي للمنظمة ومن كبار أللبرید أو الرئیس 

. منھ�ا تع�افيوال التص�دي للك�وارثالمسؤولین التنفیذیین إلدارة أنش�طة 
الفری��ق الم��دیر الع��ام للبرید/الرئیس/الم��دیر ویج��ب أن یش��مل أعض��اء 

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الم�دیرین وخب�راء و التنفیذي المدیرالعام/
ف���ي مج���االت تتص���ل بالعملی���ات وتكنولوجی���ا المعلوم���ات  مختص���ین

والمرافق وإدارة مخ�اطر الك�وارث والمسائل المالیة والموارد البشریة 
ومدیرین  نظرائھمأو  عامینومن مستشارین ومجال الصحة والسالمة 

. وتش��مل األدوار عل��ى ص��عید الوح��دات الح��المقتض��ى  حس��بآخ��رین 
ومع�الجي البری�د  البریدمدیر المنشأة أو مدیر العملیات ومدیر  المیدانیة

 وموظفي التوزیع والتجزئة. 
یت���ولى األش���خاص الق���ائمین عل���ى أن ب���ویوص���ى عل���ى ص���عید المق���ر 

 وقوع كارثة طبیعیة:  على إثرتنشأ  التيالمسؤولیات  التالیةالوظائف 
: رئ���یس فری���ق إدارة درئ���یس البری��� /للبری���دالم���دیر الع���ام  •

 ؛الطوارئ
: نائ��ب رئ���یس الك��وارث مخ���اطر إدارةس ل��عض��و ف��ي مج •

 ؛الفریق
الخ���دمات البریدی���ة (التجمی���ع  ئنافالعملی���ات البریدی���ة: اس���ت •

 ؛والمعالجة والتوزیع)
 ؛الموظفین هالموارد البشریة: رفا •
وجیا المعلومات: ص�یانة ش�بكة تكنولوجی�ا المعلوم�ات تكنول  •

 ؛وحمایة السجالت األساسیة
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میزانی��ة ومص��اریف م��ا یل��زم م��ن المالی��ة: تحدی��د  المس��ائل •

 ؛والتعافي الستجابةلعملیات ا
 ؛وإعادة تأھیلھا المرافق: تقییم المرافق •
: التخاطب مع أصحاب المصلحة على المؤسسیةاالتصاالت  •

 ؛أدوات التواصل وصیانةالصعید الداخلي/الخارجي 
 بالغ صحفي؛العالقات العامة: إعداد  •
 ؛الشؤون العامة: التواصل مع الحكومة •
إدارة مخ�����اطر الك�����وارث: تجمی�����ع المعلوم�����ات م�����ن ك�����ل  •

 ؛تحلیلھاالدوائر/األقسام و
ون من وصف : إعداد تقاریر معیاریة تتكاألقسامكل رؤساء  •

 والممتلك��ات والمنتج��اتاألش��خاص  ولوض��علح��دث لم��وجز 
 (الركائز البریدیة الثالث)؛

 ھع��ن وض��ع اتقری��رالموظ��ف الموظف��ون اآلخ��رون: إع��داد  •
 .ورفعھ إلى رئیسھ

 
األدوار التالیة ف�ي ح�ال  بأن ُتسندالمیدانیة ویوصى على صعید الوحدة 

 وقوع كارثة طبیعیة:
 

 دیر المنشأة: أو مللبرید المدیر العام  •
o  إل�ى  الركائز البریدیة ال�ثالثإرسال التقریر عن وضع

 ؛المقر (فریق إدارة الطوارئ)
o  ؛ظروف التھدید بحسب المرفقإخالء 
o األولیة التصديالخدمة إثر أنشطة  ئنافاست . 

 الموظفون اآلخرون:  •
o  م�دیر ع�ام البری�د إلى  ھعن وضع اتقریرالموظف رفع

 أو مدیر المنشأة.
 
 

 التدریب والتمرین ٤-۳-٤
 

یش��كل ك��ل م��ن الت��دریب والتم��رین عناص��ر أساس��یة م��ن برن��امج إدارة 
ولكي . ألرففإذ ال فائدة من الخطط المركونة على ا ،كوارثمخاطر ال

وإجراء التدریبات  هال بد من اختباریكون برنامج إدارة المخاطر فعاال 
م والتم����ارین علی����ھ بحی����ث یس����توعب األف����راد أدوارھ����م ومس����ؤولیاتھ

إط�ار التحس�ین  ویس�تعینلتنفی�ذھا خ�الل الكارث�ة الفعلی�ة. ثق�ة  ویكتسبوا
المس���تمر خ���الل دورة الحی���اة بال���دروس المستخلص���ة م���ن الت���دریبات 

للمساعدة على تحس�ین  الواقعيوالتمارین واألحداث التي تقع في العالم 
ق��درة المنظم��ة عل��ى العم��ل م��ن خ��الل مراجع��ة اإلج��راءات وعناص��ر 

 ى.البرامج األخر
 

ویعتب��ر ك��ل م��ن إع��داد ب��رامج الت��دریب والق��درة عل��ى إع��داد تعلیم��ات 
ومواد عالیة النوعیة متطلبات أساسیة كي یكت�ب النج�اح لبرن�امج إدارة 

یج��ب أن یحت��وي برن��امج الت��دریب عل��ى أھ��داف ومخ��اطر الك��وارث. 
ففة ومس��تھدَ  كیف��ة بحس��ب الطل��بم بالمنظم��ة البریدی��ة ومھمتھ��ا  تع��رِّ

مرجح أن یكون ذلك على شكل ت�دریب وخط�ة تم�رین وتعقدھا. ومن ال
برن��امج إدارة مخ���اطر  ف��يت��دوم ع��دة س��نوات وتغ��دو عنص��را ھام��ا 

س�یق أنش�طة نالكوارث. وتت�یح الخط�ة الت�ي تغط�ي ع�دة س�نوات آلی�ة لت
 التأھ��بالت��دریب والتم��رین عل��ى الم��دى الطوی��ل وص��وال إل��ى أھ��داف 

العام��ة ل��دى المنظم��ة. وم��ن المتوق��ع أن تع��الج الخط��ة األولوی��ات ف��ي 
ق��درات. وتعتم��د الخط��ة  وم��ا ی��رتبط بھ��ا م��نمج��ال الت��دریب والتم��رین 

متعددة السنوات نھج العناصر األساسیة حی�ث ترك�ز أنش�طة الت�دریب ال
 والتمرین على قدرات خاصة في دورة من التعقید المتزاید. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 األشخاص
والزبائن والبائعون  الموظفون

 والمتعاقدون
 

 متلكاتالم
البنیة التحتیة البریدیة 

قبول الخاصة ب/المركبات والمعدات
 البرید ومعالجتھ ونقلھ وتوزیعھ

 
 اتالمنتج

 البریدیة البرید والطوابع
 والمخزونات

یسھل استخدام التقاریر سو
جمیع في  األوضاعالمعیاریة بشأن 

المنظمة تقییم اآلثار  مستویات
الزمة وتحدید أولویات المساعدة ال

 طبیعتلالدعم تقدیم والعمل من أجل 
 العملیات إثر وقوع كارثة

 

  

 الثالث البریدیة الركائز
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داألساس���یة ی االحتیاج���اتوباالس���تناد إل���ى اس���تعراض تقی���یم  ن���وع  ح���دَّ

التم��ارین ال��ذي یلب��ي متطلب��ات المنظم��ة خی��ر تلبی��ة م��ن خ��الل تحلی��ل 
الق��درات والتم��ارین الس��ابقة الت��ي أنج��زت والم��وارد المتاح��ة للتخط��یط 

 للنشاط وتنفیذه وتقییمھ.
 

ك��امال والحك��م  فھم��االك��وارث  فھ��موال ب��د م��ن ت��دریب الم��وظفین بغی��ة 
بص�ورة ص�حیحة. وم�ن المتوق�ع أن ت�تم  لھ�اعلیھا بوض�وح والتص�دي 

 حلق��ات الدراس��یةوال المحاض��راتالت��دریبات م��ن خ��الل تم��ارین تش��مل 
وتس����ھیل  والتص����دي للك����وارثعملی����ات اإلج����الء الت����دریبات عل����ى و

أن یش��مل  ویج��ب. الش��املةوالت��دریبات وت��دریبات المحاك��اة المناقش��ات 
ألساس��یة برن��امج الت��دریب ع��دة مراح��ل وأن یلج��أ إل��ى نھ��ج العناص��ر ا

دورة م�ن الت�دریبات والتم�ارین الس�نویة  ف�ين والمش�ارك حیث ینخ�رط
الت�ي یتزای�د تعق�دھا حی�ث یص�مم ك��ل تم�رین عل�ى نح�و یس�تند فی�ھ إل��ى 
التمرین السابق فیما یتصل بالمستوى وبالموضوع. ویمك�ن أن تنط�وي 

العناصر األساسیة على سبیل المثال على حلق�ة دراس�یة تمارین سلسلة 
 .الشاملةوصوال إلى التدریبات  محاكاةتنظیم تدریبات  تؤدي إلى

 
 

وصف وجیز لكل ن�وع م�ن  ۲۹في الصفحة  ویرد أدناه
 متمركزة ح�ولتمارین  إلى. وھي تنقسم مارینالتأنواع 
 متمرك��زة ح��ول أكث��ر تعق��دیاوتم��ارین  اتالق��راراتخ��اذ 

 العملیات:
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 القرارات المتمركزة حولالتمارین 
 

لج��أ إل��ى الحلق��ات الدراس��یة عموم��ا لتوجی��ھ یُ  :الدراس��یةالحلق��ات 
و/أو االس���تراتیجیات  فیم���ا یخ���ص الس���لطاتالمش���اركین 

و/أو الخطط و/أو السیاسات العامة و/أو اإلجراءات و/أو 
الم�����وارد المخصص�����ة للتص�����دي البروتوك�����والت و/أو 

نظ���رة  تق���دیمو/أو المف���اھیم واألفك���ار أو بغی���ة للك���وارث 
 ھا.شاملة عن

 

بمظھ��رین  الدراس��یة حلق��اتتختل��ف عموم��ا ع��ن ال :حلق��ات العم��ل
تفاع��ل المش��اركین ویق��وم التركی��ز  فیھ��ا ھ��امین إذ ی��زداد

عل���ى إنج���از من���تج أو إع���داده (مث���ل مش���روع خط���ة أو 
یحب أن تركز  فعالة، العمل حلقات تكون حتىوسیاسة). 

دةبدرج��ة عالی��ة عل��ى مس��ألة  ف كم��ا یج��ب أن یع��رِّ  مح��دَّ
 النتیجة المنشودة أو الھدف المنشود.بوضوح كل من 

 

یتناقش��ون  نتش��مل الم��وظفین الرئیس��یین ال��ذی :المحاك��اة ت��دریبات
افتراض�یة ف�ي بیئ�ة غی�ر رس�میة ة حول مخططات محاكا

ا تس��ھیل اس��تیعاب المف��اھیم وتحدی��د م��كم��ا تس��تھدف عمو
تغیی����رات ف����ي  وإح����داث وأوج����ھ القص���ورنق���اط الق����وة 

إل��ى فئت��ین  المحاك��اة ت��دریباتالتص��رفات. ویمك��ن تقس��یم 
 الت�دریباتمتقدمة. وف�ي وتدریبات  أساسیةتدریبات : ھما

م����واد المخط����ط  ف����يالمح����دد  المنظ����راألساس����یة یظ����ل 
م�ا  ح�دث وھي تص�فاالفتراضي على حالھ دون تغییر. 

 لوض�����ع(أي مخط�����ط افتراض�����ي)  ط�����ارئ ح�����دثأو 
ف���ي ج���و الواق���ع ال���ذي تج���ري المش���اركین ف���ي النق���اش 

عل��ى  مومھ��اراتھ ممع��ارفھ المش��اركونویطب��ق . محاكات��ھ
قائم��ة م��ن المش��اكل الت��ي یعرض��ھا الرئیس/الموج��ھ، ث��م 

مجموعة وی�تم التوص�ل عموم�ا إل�ى ال فيالمشاكل  تناقش
 التدریبات أما فيحل یقوم الرئیس بتلخیصھ.  بشأناتفاق 

 مكتوب��ةتتمح��ور العملی��ة ح��ول توزی��ع رس��ائل ف المتقدم��ة
بتغیی��ر المخط��ط  وم��ونالل��ذین یق المش��اركینمس��بقا عل��ى 

االفتراضي األص�لي. ویع�رض الموج�ھ عموم�ا المش�اكل 
(م���دخالت) أو  ةمكتوب��� رس���الةم���رة واح���دة عل���ى ش���كل 

أو بوس����ائل أخ����رى. وین����اقش  ةھاتفی���� محاك����اة لمكالم����ة
 اةالمحاك��� ةطرحھ���ا المش���كلتالمش���اركون المس���ائل الت���ي 

 ویطبقون الخطط واإلجراءات المالئمة.

محاكاة للعملیات التي غالبا ما تنط�وي  عن رةعبااللعبة ھي  األلعاب:
 یس�تخدمونعلى فریقین أو أكثر في بیئ�ة تنافس�یة عموم�ا 

 وض��عٍ  ش��رحالقواع��د والبیان��ات واإلج��راءات المص��ممة ل
 إل�ى األلع�اب وتھ�دففعلي أو مفترض من صمیم الحیاة. 

 استكشاف عملیات صنع القرارات والنتائج الناجمة عنھا.
 

 النج�احالعملی�ات الخط�وة التالی�ة بع�د  حول المتمركزةوتشكل التمارین 
 ھ��ذهف��ي اس��تكمال التم��ارین المتمرك��زة ح��ول الق��رارات. وستس��تخدم 

التم����ارین بغی����ة إق����رار ص����الحیة الخط����ط والسیاس����ات واالتفاق����ات 
التم�ارین القائم�ة عل�ى المناقش�ات. وتش�مل  ع�نواإلج�راءات المتبل�ورة 

والتم���ارین الوظیفی���ة  ت���دریباتالعملی���ات ال ح���ول المتمرك���زةالتم��ارین 
. وبإمك�����ان ھ�����ذه التم�����ارین أن توض�����ح األدوار الش�����املةوالتم�����ارین 

ال��نقص ف��ي الم��وارد الض��روریة لتنفی��ذ الخط��ط  وتب��ینوالمس��ؤولیات 
واإلج��راءات وتحس��ین األداء الف��ردي وأداء الفری��ق. وتتمی��ز التم��ارین 

لتص��دي المحاك��اة وا األح��داثم��ع المتمرك��زة ح��ول العملی��ات بالتفاع��ل 
 والت�زام مع�داتوتعبئة األجھزة و/أو الموارد و/أو ال ةألوضاع الطارئل

 .طویلة عادة الموظفین خالل فترة زمنیة

 العملیات المتمركزة حولالتمارین 
 

نشاطا منسقا خاضعا لإلشراف یس�تخدم  تدریباتتشكل ال التدریبات:
نق��ل  ف��ي إط��ار مح��ّددةالختب��ار عملی��ة أو وظیف��ة وحی��دة و

عموم��ا الختب��ار السیاس��ات أو  ت��دریباتوتس��تخدم ال البری��د.
المھ����ارات  وص����یانةاإلج����راءات أو الممارس����ات الجدی����دة 

 :تدریباتالحالیة. وتشمل السمات النمطیة لل
 ؛التركیز قیاسا بالمعاییر المحددةدقة  •
 ؛نياآل التعقیب •
 ؛ةیواقعالبیئة ال •
 األداء بصورة منعزلة. •

 
الوظیفی��ة الختب��ار وتقی��یم  تص��مم التم��ارین :الوظیفی��ة التم��ارین

نش��طة ف��ي إط��ار ت الفردی��ة والوظ��ائف المتع��ددة واألالق��درا
 وظیفة أو مجموع�ات وظ�ائف متوقف�ة عل�ى بعض�ھا بعض�ا.

حی�ث تمرین�ي وتنظم األحداث على شكل مخط�ط افتراض�ي 
ح��داث الت��ي ت��دفع بالنش��اط عل��ى الص��عید اإلداري. تح��ین األ

في مجال وظیف�ي  ویحاكي التمرین الوظیفي حقیقة العملیات
 أنش��طةم��ن خ��الل ع��رض مش��اكل معق��دة وواقعی��ة تتطل��ب 

من جانب موظفین م�دربین ف�ي ظ�ل بیئ�ة للتصدي لھا فعالة 
التع�افي ب الخاص�ةعصیبة للغایة. وتركز التمارین الوظیفی�ة 

عموما على إجراء تمرین�ات ف�ي مج�ال الخط�ط والسیاس�ات 
جھ�ة مواواإلجراءات والموظفین تحت إدارة المس�ؤول ع�ن 

ت����تم محاك����اة حرك����ة ووفری����ق إدارة الط����وارئ. الح����دث 
 . معداتالموظفین وال

 
التم�ارین األكث�ر تعقی�دا.  الش�املةالتم�ارین  ع�دت: الش�املةالتمارین 

عدة وكاالت وعدة نظم قانونیة  عموماوتشمل ھذه التمارین 
وعدة منظمات حیث تختبر مختلف مظاھر إدارة األخط�ار. 
وترك��ز التم��ارین عل��ى تنفی��ذ وتحلی��ل الخط��ط والسیاس��ات 

ف���ي إط���ار  تع���دواإلج���راءات واالتفاق���ات التعاونی���ة الت���ي 
ف�ي إط�ار  تش�حذوالت�ي  المناقش�اتعل�ى  التي تق�ومالتمارین 

د إل��ى العملی��ات. وف��ي تم��ارین س��ابقة وأض��یق نطاق��ا تس��تن
یمثل واقع العملیات في المجاالت الوظیفیة  الشاملةالتمارین 

المتعددة مشاكل معقدة وواقعیة تتطلب التفكی�ر النق�دي وح�ل 
م�ن  بفعالی�ة للك�وارث والتصديالمشاكل على وجھ السرعة 
ف�ي التم�ارین  لألح�داثیخط�ط وجانب الموظفین الم�دربین. 

یتس�م  مكت�وب تمرین�ياض�ي م�ن خ�الل مخط�ط افتر الشاملة
لتمك���ین التحیین���ات م��ن ال���دفع بالنش���اط. وتج���رى  بالمرون��ة

 عص��یبةآنی��ة التمرین��ات ف��ي الوق��ت الفعل��ي وف��ي ظ��ل بیئ��ة 
 ة عن كثب.یالواقع األحداثتعكس 
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 للكوارث التصدي ٤-٤
 

الت�ي تھ�دد  الظ�روفمباش�رة بع�د ھ�دوء  التصدي للك�وارثمرحلة  أتبد
لفت��رة المرحل��ة ھ��ذه تمت��ّد الك��وارث الطبیعی��ة. والناجم��ة ع��ن واألرواح 

) وتش�مل األنش��طة الح�دثس�اعة بع�د  ٤۸-ص�فرزمنی�ة قص�یرة نس�بیا (
الم��وظفین وتقی��یم  وتع��داد الت��ي ترك��ز عل��ى البح��ث واإلنق��اذ واإلج��الء

تش��مل ھ��ذه والنق��ل واالتص��االت بص��ورة مؤقت��ة.  واس��تعادة ض��راراأل
توفیر اإلمدادات األساس�یة واح المرحلة المساعدة اإلنسانیة إلنقاذ األرو

الكوارث مباش�رة. وترك�ز ھ�ذه المرحل�ة ك�ذلك عل�ى الوقای�ة وقوع بعد 
ف�ي بع�ض الح�االت یمك�ن أن تتس�بب الك�وارث فمن الكوارث الثانوی�ة. 

كوارث ثانویة من قبیل اندالع الحرائ�ق إث�ر وقوع في الطبیعیة الكبیرة 
أو المواد  رف الصحيالص بمیاهوقوع زلزال أو تلوث میاه الفیضانات 

ائیة الس�امة. ویك�ون تف�ادي وق�وع ك�وارث ثانوی�ة أساس�یا لتف�ادي یالكیم
، س�اعة إث�ر وق�وع كارث�ة ٤۸خ�الل أول المزید من األضرار. ووقوع 

الت�دابیر التالی�ة من ب�ین ولویة األ بریدیونینبغي أن یحدد المستثمرون ال
 ):الركائز البریدیة الثالث(

 األشخاص •
o ف���ي ك���ل م���ن المق���ر  ارة الط���وارئفری���ق إد تنش���یط)

 والوحدات المیدانیة)
o  ت��وفیر الس��المة للم��وظفین وللزب��ائن ف��ي المق��ام األول

 اإلجالء واإلسعافات األولیة إن دعت الحاجة)تسھیل (
o الوقایة من األضرار الثانویة أو الجانبیة 

 متلكاتالم •
o ص�ول البریدی�ة (البری�د والمركب�ات والطواب�عتأمین األ 

 موال)واأل البریدیة
o  ضرارأللإجراء تقییم أولى 

 اتالمنتج •
o  المتض�ررة  المراف�قالتخطیط لحجز البرید الموجھ إلى

 خطة استمرار األعمال وتفعیل
o  المغلقة بالمرافقإبالغ الموظفین والزبائن 

 
ت�تمكن الخ�دمات  ك�يفترة زمنی�ة إث�ر وق�وع كارث�ة یستغرق األمر قد و

ذل��ك إل��ى ع��دم  یع��زىالبریدی��ة م��ن الع��ودة إل��ى وض��عھا الطبیع��ي. وق��د 
التص��دي الوق��ت لتنظ��یم أفرق��ة الحاج��ة إل��ى أو  الوص��ول إلیھ��اتیس��ر 

طل��ق . ویُ مع��داتللحص��ول عل��ى الالمس��تغرق وق��ت ط��ول الأو للكارث��ة 
 للكارثة للتصدينشطة األولیة األھذه الفترة التي تبدأ بعد استكمال  على

قد التي األولى الفترة  ة،البریدی ، وفقا للمصطلحاتوھي، بفترة التعافي
 یت�احن أس�وى الخ�دمات البریدی�ة األساس�یة. ویمك�ن مبدئیا فیھا  تقدمال 

صندوق الطوارئ والتضامن لالتحاد البریدي العالمي خالل ھذه الفترة 
 الخدمات األساسیة. استعادةللمساعدة على 

 

 التعافي ٥-٤
 

 المراف�ق ف�يتستھدف أنشطة التعافي استعادة الظ�روف الطبیعی�ة نس�بیا 
البریدی���ة المتض���ررة والمجتمع���ات المحلی���ة. وتنط���وي األنش���طة عل���ى 

العملی�ات  ئنافإصالح المباني والبنیة التحتی�ة بص�ورة مؤقت�ة بغی�ة اس�ت
وتق��دیم ال��دعم فیم��ا یتص��ل بالخ��دمات  ةاالجتماعی�� التوعی��ةفض��ال ع��ن 

 سكان المتضررین. لإلى ایة الماد
 

فض�ال المتض�رر  المرف�قتعق�د وفقا لم�دى األعمال  ئنافخطط استوتوضع 
مكت��ب توزی��ع وحی��د تك��ون الخط��ة وج��ود . وف��ي حال��ة حج��م الخس��ائرع��ن 

التخط�یط المس�بق. وف�ي حال�ة وق�وع  وم�ع ذل�ك فھ�ي تقتض�ي ،بسیطة نسبیا
 لھ�ا التص�ديمس�توى  ، فإنبریدیة مرافقؤثر على عدة یإقلیمي بارز  حدث

 .امشابھ ایمثل بدون شك تحدیا أكبر بید أنھ یعتمد منطق
 

 التص�دي للك�وارثوتنطبق بع�ض المب�ادئ األساس�یة الخاص�ة بأنش�طة 
وال ب�د م�ن  البری�د.مؤسس�ة أو حج�م  انقطاع الخدماتبمعزل عن مدى 

االض�طالع الش�روع ف�ي  یتع�ینضمان سالمة الموظفین والزبائن، كما 
وفي حین أنھ لیس م�ن الواج�ب أن تعم�ل ك�ل الوظائف الحاسمة أوال. ب

یج�ب أن وألداء. ل� فیل�زم تحدی�د ح�د أدن�ى ،٪۱۰۰ھذه الوظائف بنسبة 
التواص�ل  ، ویع�دّ على درایة بالخطة ونیكون كبار المسؤولین والموظف

المتواتر والواضح مع أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین حاسما 
 .بنجاح األنشطة ئنافستال
 

عداد استراتیجیة التعافي الق�درة عل�ى إج�راء إل األساسیة ومن العناصر
البریدی�ة فض�ال ع�ن إج�راء تقی�یم ب�المرافق  لألض�رار الت�ي تلح�قتقی�یم 
 والمیاه(المرافق من قبیل الكھرباء األساسیة وضع البنیة التحتیة لدقیق 

 ).وما إلى ذلكوالطرق والمطارات 
 

بعد وق�وع كارث�ة  تعافيالویطلب إلى المستثمرین البریدیین خالل فترة 
یطل�ب إل�یھم  كماالعملیات البریدیة على وجھ السرعة،  ئنافضمان است

تغیی�ر  أي، اإلشراف على الحدثفي العدید من الحاالت، تبعا لخطورة 
 البریدی��ة أو إع��ادة بنائھ��ا أو االستعاض��ة عنھ��ا.المراف��ق مك��ان محتم��ل ل

عملی�ات مؤقت�ة مث�ل وقد ینطوي بعض م�ن ھ�ذه الخی�ارات عل�ى إع�داد 
أو ق�د  ریثما یعاد تأھیل المرفقم أو إقامة الوحدات الجوالة انصب الخی

آخ�ر لمعالج�ة كمی�ة البری�د ال�ذي بمرف�ق ینطوي على إلحاق الم�وظفین 
المتض����ررة المراف����ق وغالب����ا م����ا تش����كل إع����ادة بن����اء  .إلی����ھ حول����ت

ة خی�ارا طوی�ل الم�دى ینبغ�ي أن یعتم�د عملی�ة "أع�اد ھاواالستعاضة عن
ف�ي المخ�اطر وینطوي ذلك على مراعاة تقییم  البناء على نحو أفضل".

م�ا كم�ا ك�ان قب�ل  بن�اء ھیك�لوفھ�م أن إع�ادة  س�ابقةالمنطقة والبیانات ال
 ھ�ذا الھیك�ل ع�انيیتمام�ا غالب�ا یعن�ي أن م�ن المحتم�ل أن  وقوع الحدث

إع�ادة البن�اء إث�ر وق�وع كارث�ة فرص�ة  وتتیح .ھانفسأوجھ الضعف من 
البن��اء المحین��ة بالمقارن��ة بالھیك��ل مع��اییر د االتص��میم واعتم�� تحس��ینل

البری�دي عل�ى المقاوم�ة عموم�ا. المرف�ق األصلي مما یحسن م�ن ق�درة 
وغالب�ا م��ا ی��درج ف�ي عملی��ة إع��ادة البن��اء عل�ى نح��و أفض��ل اس��تعراض 

وال��دروس المستخلص��ة الواج��ب  وق��وع األح��داثالتق��اریر المع��دة إث��ر 
مواطن على  اجیددلیال وتقدم ھذه المستندات  إعدادھا بعد وقوع كارثة.

م��ن  ب��ذلك یغ��دو التخفی��فو الض��عف الواج��ب مراعاتھ��ا.مك��امن الق��وة و
  جزءا ال یتجزأ من التعافي بعد الكارثة. آثار الكوارث
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 الخمس الكوارث مخاطر إدارة مراحل على سریعة نظرة ٦-٤
 

 : مراحل إدارة مخاطر الكوارث الخمس۱الجدول 
 

 األنشطة األھداف المرحلة

الوقای�����ة م�����ن 
 مخاطرال

تنط������وي ھ������ذه المرحل������ة عل������ى 
االس�������تراتیجیات واالس�������تثمارات 

 ح��دوثواألنش��طة الت��ي تق��ي م��ن 
 مخ��اطرال مخ�اطر الك��وارث وتف�اقم

أن تكون الوقای�ة  وینبغيالمعروفة. 
ج�������زءا م�������ن  مخ�������اطرالم�������ن 

یات وعملی��ات االس��تثمار اس��تراتیج
 التنظیمي.

الك�وارث  مخ�اطروتتم الوقای�ة م�ن 
ق��وع الك��وارث أو  ف��ي ظ��ل غی��اب

 حاالت الطوارئ.

الك�وارث وتحلیلھ�ا بص�ورة  مخ�اطر حدی�دتعلى  مخاطرالتدابیر الوقایة من تنطوي 
دوری��ة واس��تخدام ھ��ذه المعلوم��ات لتوجی��ھ سیاس��ات المنظم��ة ف��ي مج��ال االس��تثمار 

مخ�اطر ف�ي بب وسلسلة اإلمدادات والعملیات. وتقي ھ�ذه الت�دابیر المنظم�ة م�ن التس�
مث��ل  لمخ��اطرلتع��رض الك��وارث جدی��دة عل��ى نح��و مقص��ود أوغی��ر مقص��ود أو 

توجی��ھ ص��نع ج��ل أاالس��تثمار ف��ي تقی��یم مخ��اطر الك��وارث واس��تخدام النت��ائج م��ن 
الق��رارات بش��أن تش��یید البنی��ة التحتی��ة وتص��میم سلس��لة اإلم��دادات وموق��ع األص��ول 

 ف��يالت��دابیر  ھ��ذه وتحس��ن. وت��دریبھا حت��ى توظی��ف الم��وارد البش��ریة ب��ل والمراف��ق
 المبن�ى تع�رض احتم�المخ�اطر الك�وارث وتح�ول دون بمن وعي المنظمة  مجملھا

تع���رض رأس مالھ���ا وأص���ولھا وعملیاتھ���ا لآلث���ار الس���لبیة  تمن���عو المخ���اطر ھ���ذهل
 الكارثة في المقام األول.عن  تنجمن أالمحتمل 

م����ن  التخفی���ف
 الكوارث آثار

الوقای���ة م���ن آث���ار 
الطارئ��ة الح��االت 

مس�����������������تقبال أو 
 الح��دإل��ى  ھ��اتخفیف

 دنىاأل

تنط����وي ھ����ذه المرحل����ة عل����ى أي 
أنش��طة تح��ول دون وق��وع ح��االت 

م����ن إمكانی����ة  تح����دالط����وارئ أو 
حدوث األخطار الت�ي ال مف�ر منھ�ا 

وینبغ�ي  .الھدام�ة ھامن آثار تحدأو 
م���ن  التخط���یط ألنش���طة التخفی���ف

 قب��ل وق��وع الحال��ة الطارئ��ة اآلث��ار
 بفترة طویلة.

م�ن اآلث��ار وت�نظم أنش�طة التخفی�ف 
   بعدھاحاالت الطوارئ و قبل

ورف�ع المب�اني  س�المةالعلى التقید بمعاییر  آثار الكوارثمن  التخفیف تدابیرتنطوي 
م���ن قبی���ل مول���دات الطاق���ة  مع���داتالالمعرض���ة للفیض���انات/تغییر موقعھ���ا ونق���ل 

تخف�ف ولواح الكھربائیة إلى طوابق أعلى ونقل المركب�ات إل�ى أراض مرتفع�ة. واأل
عل�ى ھ�ذه خ�رى األمثل�ة األ وم�ن ھذه التدابیر من خطر الفیضانات وآثارھا الھدامة.

قوى الكوارث (مثل السدود للوقای�ة م�ن الفیض�انات أو  صدّ لتركیب حواجز التدابیر 
مث�ل  فعال�ةالوت�دابیر الوقای�ة  ،العاتی�ة)مصراعي النوافذ للوقایة من ریاح األعاصیر 

م��ن الس��دود أو إزال��ة الثل��وج المتراكم��ة لتف��ادي االنھی��ارات الثلجی��ة)  المی��اهتس��ریب 
للك�وارث (إع�ادة البن�اء  الھیاك�لأكث�ر ص�رامة لتحس�ین مقاوم�ة بناء  معاییرواعتماد 

 ھ��اللح��د م��ن اآلث��ار المالی��ة الناجم��ة عن والت��أمین ض��د الك��وارثعل��ى نح��و أفض��ل) 
). ویمك���ن أن تك���ون إج���راءات وم���ا إل���ى ذل���ك ال���زالزل(الحرائ���ق والفیض���انات و

وھ�ي تس�تند عموم�ا مقتصرة عل�ى خط�ر بعین�ھ عامة أو  من آثار الكوارث التخفیف
 .ةالمحلی الضعف أوجھإلى 

 التأھب
لمواجھ���ة  التأھ���ب

 حالة طارئة 

تنط��وي ھ��ذه المرحل��ة عل��ى إع��داد 
الخطط وتحضیر ما ینبغ�ي إنج�ازه 
أو تحدی��د الوجھ��ة الواج��ب س��لوكھا 
أو األش���خاص الواج���ب االتص���ال 
بھ���م لطل���ب المس���اعدة قب���ل وق���وع 

ما والتدابیر الت�ي تحس�ن م�ن  حدث
الف����رص المتاح����ة للتوص����ل إل����ى 
معالج�����ة حال�����ة طارئ�����ة وإنق�����اذ 

التص�دي األرواح والمساعدة عل�ى 
 عملی����اتتحس����ین و حال����ةلھ����ذه ال
 اإلغاثة.

قب��ل أن یق��ع  التأھ��بوت��نظم أنش��طة 
 الوضع الطارئ.

 
 
 
 
 

النمطی���ة عل���ى التخط���یط للك���وارث (خط���ة إدارة مخ���اطر  التأھ���بتنط���وي ت���دابیر 
 ع�ونالتب�ادل ) وإع�داد اتفاق�ات وخطط الط�وارئالكوارث وخطة استمرار األعمال 

 مع�داتوالومذكرات التفاھم وتدریب الموظفین وإعداد المیزانیات لشراء المركب�ات 
وصیانة اإلمدادات لحاالت الطوارئ وبناء مركز لعملی�ات الط�وارئ وتط�ویر نظ�م 

حاالت الك�وارث بغی�ة ت�دریب لجالء وتمارین اإل على تدریباتاالتصاالت وإجراء 
 الموظفین واختبار القدرات.
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۲۸ 

 األنشطة األھداف المرحلة

 التص����������������دي
 للكوارث

 الم��أمونلتص��دي ا
 لكارثة ما

عل�ى اعتم�اد  ھ�ذه المرحل�ة نط�ويت
تكب�د تدابیر إلنق�اذ االرواح وتف�ادي 

المزی���د م���ن الخس���ائر الت���ي تلح���ق 
بالممتلك��ات ف��ي ح��االت الط��وارئ. 

 للك��وارث أنش��طة التص��دي تش��ملو
موض����ع  التأھ����ب طط����خوض����ع 

 س��المتكمیتوق��ف ك��ل م��ن و .التنفی��ذ
ورف���اھكم ف���ي ح���االت الط���وارئ 
عل���ى درج���ة اس���تعدادكم وطریق���ة 

زم�������ات. ویك�������ون أللتص�������دیكم 
بإمك��انكم حمای��ة أنفس��كم وزمالئك��م 

م����ن التص����رف عن����دما تتمكن����ون 
 بمسؤولیة وبصورة آمنة.

 التص��دي للك��وارثوت��نظم أنش��طة 
 وقوع الوضع الطارئ. خالل

عن�د وق�وع  ب�ھ والتش�بث بس�اتر االحتم�اءبص�ورة آمن�ة التصدي للك�وارث أمثلة  من
وإج��راء تع��داد یش��مل ك��ل  زواب��عف��ي ح��ال وق��وع  القب��وواالنتق��ال إل��ى  زل��زال،

مص�ادر الطاق�ة (إن أمك�ن)  م�ن معداتال صلوفالغاز  صماماتالموظفین وإغالق 
تنط��وي بع��د وق��وع كارث��ة. وق��د المرف��ق وض��ع لقب��ل اإلج��الء وإج��راء تقی��یم آم��ن 

ت���دابیر إنق���اذ األرواح م���ن قبی���ل مكافح���ة ك���ذلك عل���ى للك���وارث التص���دي أنش���طة 
نق��اذ وتق��دیم العنای��ة الطبی��ة ف��ي ح��االت الط��وارئ وعملی��ات البح��ث الحرائ��ق واإل

 ویقوم بھذه األعمال أول المتصدین للكوارث.واإلنقاذ في المناطق الحضریة. 

 التعافي
التع��افي م��ن حال��ة 

 طارئة 

الت�دابیر تنطوي ھذه المرحل�ة عل�ى 
للع�����ودة إل�����ى الوض�����ع  المتخ�����ذة

الطبیعي بل حت�ى إل�ى وض�ع أكث�ر 
إث�ر و .طارئ�ةحال�ة وقوع أمانا إثر 

وقوع حالة طارئة وبمجرد تالش�ي 
 س��المتكمالخط��ر یتوق��ف ك��ل م��ن 

ورف���اھكم ال���دائمین عل���ى ق���درتكم 
ومباش�رة  الح�دثعلى التع�افي م�ن 
 األعمال العادیة.
وق��وع  بع��د ع��افيالتوت��نظم أنش��طة 
 .الحالة الطارئة

أنش��طة التع��افي عل��ى إزال��ة الرك��ام إث��ر وق��وع كارث��ة وإع��ادة التأھی��ل والبن��اء ترك��ز 
ویك��ون الحص��ول عل��ى المس��اعدات المالی��ة ھام��ا بغی��ة تس��دید  األنش��طة. ئنافواس��ت

تكالیف التصلیحات. وینبغي خالل فت�رة التع�افي ك�ذلك مراع�اة جھ�ود التخفی�ف م�ن 
 .حدة آثار الكوارث المستقبلیة ووضعھا موضع التنفیذ
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 الواجب إلجراءاتل المرجعیة وائمقال ۷-٤
 الطوارئ حاالت في تنفیذھا

 
األخطار المتصلة المرجعیة بقوائم الینطوي التذییل باء على سلسلة من 

ج�ل مق�ر المس�تثمر البری�دي والوح�دات أبالعوامل الطبیعی�ة المع�دة م�ن 
ص��یانة المركب��ات  ومراف��قالمعالج��ة ومكات��ب البری��د  مراف��قالمیدانی�ة (

ل�ى األنش�طة قب�ل وق�وع الك�وارث ). وتركز ھذه الق�وائم عوما إلى ذلك
الت��دابیر بق��وائم  وتش��ملبع��دھا (دورة حی��اة إدارة مخ��اطر الك��وارث) و

دة والق��وائم الخاص��ة ب كاف��ةً  الحاس��مة المتص��لة باألخط��ار أخط��ار مح��دَّ
لھ��ا) الحاس��مة (قب��ل الك��وارث وخال لت��دابیر األولی��ةم��ن ا والت��ي تت��ألف
س��اعة بع��د وق��وع الكارث��ة)  ٤۸(أول  التص��دي للك��وارثوإج��راءات 

كارث�ة). الوق�وع م�ن س�اعة  ٤۸انقضاء أكثر م�ن بعد وتدابیر التعافي (
 ھ��اواعتماد ھ��ذه الق��وائم تكیی��فعل��ى  بری��دیونویش��جع المس��تثمرون ال

المحدق�ة بھ�م فیم�ا  مخ�اطروال أوج�ھ الض�عفإل�ى نت�ائج تقی�یم  باالستناد
 بكل منھم التشغیلیة الخاصة ةبیئالالطبیعیة و ارألخطیتصل با

 

 
 

 الوضع
 

 التدابیر
األولیة 

 الحاسمة 
 

 (قبل الحدث وخاللھ)
 

 الزوابعقائمة مرجعیة للطوارئ في حاالت   ۱-۱ باء 
 المقار  

 
 المھام 
 

ینبغ�ي توجی�ھ إن�ذار إل�ى ف، ب�المقر منھا تحذیر أوزوبعة إشعار برصد  یتعلقأن إذا كان من المحتمل 
وینبغ�ي التأھ�ب لالحتم�اء . لالحتم�اء داخ�ل المبن�ي المح�ددة األم�اكنالموظفین في المق�ر للتوج�ھ إل�ى 

 صافرة اإلنذار الخاصة باألحوال الجویةمباشرة بعد إطالق  بساتر

الموظفین إلى إذا أُمر بالتوجھ إلى أماكن االحتماء داخل المبنى، فینبغي التأكد من أمن وصول جمیع  
 األماكن المحددة وعدھم (إحصاء عددھم). واتباع خطة اإلجالء في حاالت الطوارئ الخاصة بالمقر

 الوضع
 

إجراءات 
 للكوارث التصدي

 
 ساعة) ٤۸أول (

  
 

 المھام 
فری�ق إدارة الط�وارئ تفعی�ل المق�ر، ینبغ�ي  بن�ىأو ریاح عاتی�ة الض�رر بم زوبعة تألحقأن في حال  

 لدعم جھود التقییم واالتصالعند االقتضاء،  ،عملیات الطوارئومركز 

األش�خاص الرك�ائز البریدی�ة ال�ثالث (تحضیر التقاریر عن األوضاع بصورة منتظم�ة وتبی�ان وض�ع  
 والممتلكات والمنتجات

 الوضع
 

 تدابیر التعافي
 
 )ساعة ٤۸أكثر من انقضاء (

  
 

 المھام 
ر ق�لبیان ما إذا ك�ان مبن�ى الم المرافقمع السلطات المحلیة والشرطة البریدیة وفریق صیانة  التنسیق 

  دخولھ مرة أخرىقبل  ھ/تنظیفالمبنى تطھیرالخدمة أو ما إذا كان من الضروري  ئنافآمنا الست

 ینص�بأن  وینبغ�يالدعم في مجال تقی�یم المق�ر والتص�لیحات.  طلبل المرافقبفریق صیانة االتصال  
  التركیز األولي لعملیات التعافي على إزالة الحطام واستعادة المرافق ثم إعادة التأھیل وإعادة البناء
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۳۰ 

 ٥الفصل 
 

 الكوارث وقوع إثر واالحتیاجات األضرار تقییم
 

حی��ث تق��وم ب ،تك��ون بیئ��ة م��ا بع��د وق��وع الك��وارث معق��دة وش��دیدة التطل��ب
اإلنس�انیة عل�ى وج�ھ الس�رعة  االحتیاج�اتعل�ى تقی�یم  إلحاحا األكثرالمھمة 

وتق��دیم المس��اعدات إلنق��اذ أرواح المتض��ررین. ویتع��رض القط��اع البری��دي 
بانتظ��ام إل��ى الك��وارث الطبیعی��ة بص��ورة مباش��رة وغی��ر مباش��رة عل��ى ح��د 

حاس�مة األھمی�ة لعملیات�ھ. الالبنیة التحتی�ة بتلحق  التيثار اآلسواء من جراء 
للك��وارث  التص��ديدلیل، تتطل��ب أنش��طة ف��ي ھ��ذا ال�� ون��وقش س��بقوكم��ا 

ألض���رار لالك���وارث إج���راء تقی���یم  وق���وعالت���ي تنف���ذ بع���د  منھ���ا والتع���افي
مستفیض��ة تعی��د  تع��افٍ  الناجم��ة ع��ن الك��وارث وإع��داد خط��ة واالحتیاج��ات

اعتم�اد وبخط�ر مواجھ�ة الك�وارث.  صراحةً  وتراعيعملیة النمو المستدام 
 س��یاق ف��يالك��وارث  وق��وع رإث��االحتیاج��ات وبروتوك��ول تقی��یم األض��رار 

یض��من المس��تثمرون المعین��ون  ،دارة مخ��اطر الك��وارثإل الع��امبرن��امج ال
 القطاع البریدي المالیة. احتیاجاتمراعاة 

 

الھ�������دف م�������ن تقی�������یم األض�������رار  ۱-٥
واالحتیاج���ات إث���ر وق���وع الك���وارث عل���ى 

 الصعدي الوطني
 

الك�وارث آلی�ة إلج�راء  إث�ر وق�وعاالحتیاج�ات و األضرارویشكل تقییم 
التقی��یم المش���ترك والتخط���یط للتع���افي إث��ر وق���وع كارث���ة م���ا. وتس���عى 

كارث��ة وتحدی��د الإل��ى تقی��یم أث��ر  ھ��ام��ن خالل اآللی��ة ھ��ذه ف��ياألط��راف 
لم��وارد المالی��ة ل دیرتق�� وض��عبم��ا ف��ي ذل��ك  منھ��ا، لتع��افيل اس��تراتیجیةٍ 

جتماعی�ة الجوان�ب اال بش�أنالضروریة. وتجمع ھ�ذه اآللی�ة المعلوم�ات 
واالقتصادیة لألضرار ولآلثار (الخس�ائر االقتص�ادیة والتغیی�رات الت�ي 
تط���رأ عل���ى خدم���ة التوزی���ع م���ن ج���راء الك���وارث واإلدارة الرش���یدة 

على أولویات الضوء كما تسلط  ،واالحتیاجات واألضرار ،)مخاطروال
تقری�ر ع�ن  وك�ل ھ�ذه األم�ور تس�فرتعافي األفراد.  منظورالتعافي من 

 .المقاومةقادرة على  استراتیجیة تعافٍ عد على اعتماد ساموحد ی
 

 إث���ر وق���وعاالحتیاج���ات األض���رار وتقی���یم ل الرئیس���ي ھ���دفال تمث���لوی
الكارث�ة  نط�اق آث�ارمس�اعدة الحكوم�ات عل�ى تقی�یم كام�ل  فيالكوارث 

 تع��اف اس��تراتیجیةإع��داد ف��ي ھ��ذه النت��ائج  واس��تناداً إل��ى ،عل��ى البل��د
قنی��ة، وإن دع��ت تلتعبئ��ة الم��وارد المالی��ة وال تطبی��قمس��تدامة وقابل��ة لل

ط�راف الخارجی�ة الحاجة، طلب المزید م�ن التع�اون والمس�اعدة م�ن األ
موضع التنفیذ بالنظر إل�ى الق�درات المالی�ة والفنی�ة االستراتیجیة لوضع 

 تقییم بصورة أخص ما یلي:ال. وتشمل أھداف المتضررة والمؤسسیة
 

دع��م عملی��ات التقی��یم الت��ي تق��وم بھ��ا البل��دان والش��روع ف��ي  •
عملی��ة التخط��یط المنس��ق للتع��افي م��ن خ��الل منص��ة تنس��یق 

فیم��ا ب��ین المؤسس��ات تش��مل الجھ��ود المبذول��ة ف��ي مش��تركة 
منظوم��ة األم��م المتح��دة واالتح��اد األوروب��ي والبن��ك ال��دولي 
وس��ائر الم��انحین ال��دولیین المش��اركین والمؤسس��ات المالی��ة 

 ؛لمنظمات غیر الحكومیةوا

 
تقییم أثر الكارثة على اإلدارة الرشیدة والعملیات االجتماعیة  •

السلع والخدمات عبر كل القطاعات بما ف�ي  والحصول على
 ؛ونوعیتھاھذه السلع والخدمات  ذلك تیسر

 المادی�ة تقییم األضرار والخسائر الت�ي لحق�ت بالبنی�ة التحتی�ة •
على یم اآلثار یوالقطاعات المنتجة واالقتصاد، بما في ذلك تق

 ؛االقتصاد الكلي
لتع���افي وإع���ادة البن���اء ل االحتیاج���ات الالزم���ةتحدی���د ك���ل  •

الكامن�ة بغی��ة الح��د م��ن  وأوج��ھ الض��عف مخ��اطرال ومواجھ�ة
 ؛وإعادة البناء على نحو أفضل مخاطرال

ذات  تاالجتیاج��االمس�اھمة ف�ي اس��تراتیجیة التع�افي وتحدی�د  •
األولویة وعملیات التعافي والنت�ائج المتوقع�ة وتكلف�ة التع�افي 

 ؛وإعادة البناء
وإع�ادة البن�اء  تع�افيتوفیر أساس لتعبئة الم�وارد م�ن أج�ل ال •

 من خالل المصادر المحلیة والوطنیة والدولیة.
 

كل قدم  ،الكوارث إثر وقوعاالحتیاجات األضرار وباإلضافة إلى تقییم 
 والبن�ك ال�دولي   مجموعة األمم المتحدة اإلنمائیة وروبي ومن االتحاد األ

ع�داد إط�ار التع�افي م�ن الك�وارث ال�ذي یس�تند إل�ى المعلوم�ات إل الدعم
إط�ار التع�افي م�ن ویحدد عبر تقییم االحتیاجات بعد الكوارث.  ستقاةالم

ھ��داف وعملی��ات د األلتع��افي كم��ا یح��دِّ فیم��ا یخ��ص االك��وارث الرؤی��ة 
وھ��و یش��كل  الكارث��ة. متض��ررة م��نالت��دخل لك��ل قط��اع ولك��ل منطق��ة 

 ھ���اوالتخط���یط ل يالتع���اقبتسلس���لھا والتع���افي وس���یلة لتحدی���د أولوی���ات 
ویس��تھدف ض��م أص��حاب المص��لحة عل��ى الص��عیدین ال��وطني  اوتنفی��ذھ

 والدولي في إطار جھد موحد للتعافي یتم بقیادة الحكومة. 
 

االحتیاج����ات إث����ر تقی����یم األض����رار و ۲-٥
 وقوع الكوارث وقطاع البرید

 
 -التحتی�ة  ىالبن� اتتكون العملی�ات البریدی�ة مدرج�ة ف�ي قطاع�عادة ما 

 الك�وارث. إث�ر وق�وعاالحتیاج�ات األضرار وتقییم  مجال اتصاالت في
تقی��یم معلوم��ات خاص��ة متص��لة الوم��ن وجھ��ة النظ��ر البریدی��ة یتطل��ب 
الذي یتعرض إلیھ القطاع البریدي مباشرة باألثر (األضرار والخسائر) 

المط�ار ومراك�ز  مراف�قمن قبیل األضرار التي تلحق بالبنی�ة التحتی�ة (
 ف�يالتوزیع والمركبات البریدیة) وبالمنتجات. وت�درج ھ�ذه المعلوم�ات 

 إال أن�ھ ینبغ�ي القط�ريص�عید التقییم األضرار اإلجمالیة الذي یتم على 
ویكتس��ي ھ��ذا  بری��دي الع��المي.تجمیعھ��ا ورفعھ��ا إل��ى االتح��اد ال أیض��ا

لمستثمرین البریدیین الذین یسعون إلى الحصول لالجانب أھمیة خاصة 
وس��یكون  عل��ى أم��وال تس��اعدھم عل��ى اإلغاث��ة ف��ي ح��االت الط��وارئ.

وص��ل ویس�اعد عل��ى تجمی�ع الم��وارد الاالتح�اد البری�دي الع��المي ھم�زة 
ع�ادة البن�اء والمساھمات من البلدان المانحة للمساعدة عل�ى التص�لیح وإ

 إثر وقوع كارثة ما.
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لق��د نش��ر االتح��اد البری��دي الع��المي قواع��د م��ن أج��ل إدارة ص��ندوق و

الطوارئ والتض�امن بغی�ة م�د األعض�اء ف�ي االتح�اد بطرائ�ق ووس�ائل 
إضافیة للتص�دي مباش�رة للك�وارث الطبیعی�ة و/أو األوض�اع الخاص�ة. 

النط��اق (الفیض��انات الك��وارث الطبیعی��ة واس��عة تن��اول  م��ن المناس��بو
واألعاصیر والحرائق) ف�ي إط�ار قواع�د ص�ندوق الط�وارئ زالزل وال

والتضامن. ویتوقف حق الحصول على المساعدة في حاالت الطوارئ 
بصورة خاص�ة عن�د ھ�دم  وینطبق ھذا الحقكذلك على مدى األضرار 

تع��رض لخس��ائر فادح��ة و/أو الالش��بكة التحتی��ة البریدی��ة ھ��دما ك��امال أو 
ویس��تخدم  تش��غیل الخ��دمات البریدی��ة األساس��یة لخط��ر كبی��ر.تع��رض 

صندوق الطوارئ والتضامن أساسا لألنشطة على المدى القصیر الت�ي 
تستھدف إعادة الخدمات البریدیة األساسیة ولتحضیر الخط�ط م�ن أج�ل 

البل���دان األعض���اء  وتت���ولى التحتی���ة المتض���ررة. البنی���ة تش���ییدإع���ادة 
ى الم��دى المتوس��ط لبن��اء (األنش��طة عل��ة ع��ن أنش��طة إع��ادة ایمس��ؤولال

 والمدى الطویل).
 

ألض���رار لوینبغ���ي لك���ل مص���لحة بری���د عض���و أن تع���د تقییم���ا ك���امال 
الك�وارث یفص�ل األض�رار والخس�ائر الناجم�ة  إثر وق�وعاالحتیاجات و

عن وقوع كارثة طبیعیة تؤثر في العملیات البریدیة، فضال عن الخطط 
األولی��ة إلع��ادة البن��اء بالتنس��یق م��ع منس��ق المش��اریع اإلقلیم��ي لالتح��اد 

عل���ى المكت���ب ال���دولي لالتح���اد  التقی���یمع���رض البری���دي الع���المي، ث���م 
 البریدي العالمي بغیة استعراضھ.

 
ف��ي التقی��یم مفی��دة ك��ذلك للمس���تثمرین ال��واردة وق��د تك��ون المعلوم��ات 

المعینین إن تیسرت موارد لھم في الحساب الخاص بھ�م ل�دى ص�ندوق 
ویم�ول ھ�ذا الص�ندوق  .تحسین نوعیة الخدمة لالتحاد البریدي الع�المي

م��ن خ��الل تخصیص��ات النفق��ات الختامی��ة اإلض��افیة الت��ي تج��رى عل��ى 
ص�ندوق تحس�ین  أمناءلدان والتي یدیرھا مجلس الحسابات الخاصة بالب

نوعیة الخدمة من خالل وح�دة ص�ندوق تحس�ین نوعی�ة الخدم�ة التابع�ة 
ویمك�ن للمس�تثمر البری�دي أن  للمكتب الدولي لالتحاد البریدي العالمي.

یحصل على معلومات من وحدة صندوق تحس�ین نوعی�ة الخدم�ة ح�ول 
ة ب�ھ وخی�ار تق�دیم طل�ب رصیده وتیسر األم�وال ف�ي الحس�ابات الخاص�

إلص�الح البنی�ة التحتی�ة باتب�اع "مس�ار س�ریع" للحص�ول عل�ى األم�وال 
البریدی��ة الدولی��ة حاس��مة األھمی��ة الت��ي تعرض��ت لألض��رار م��ن ج��راء 

إل�ى اإلمكانی�ة المتاح�ة للمس�تثمرین  "المسار الس�ریع"ویشیر  كارثة ما.
الس��رعة البری��دیین الم��ؤھلین لطل��ب موافق��ة مجل��س األمن��اء عل��ى وج��ھ 

عل��ى مش��روع م��ن مش��اریع ص��ندوق تحس��ین نوعی��ة الخدم��ة إلص��الح 
وعل�ى  .البریدی�ة أو المركب�ات مع�داتالمتضررة أو استبدال ال المرافق

غ��رار ص��ندوق الط��وارئ والتض��امن، ثم��ة أنظم��ة خاص��ة بص��ندوق 
تحسین نوعیة الخدمة لالستعانة بھ بید أن المكتب الدولي على اس�تعداد 

 لبریدي في العملیة.ة المستثمر المساعد
 

أخ��رى غی��ر أو دولی��ة وق��د تتیس��ر م��وارد محلی��ة أو إقلیمی��ة أو وطنی��ة 
ق���د تت���اح عل���ى ال���رغم م���ن ذل���ك  امتص���لة بالقط���اع البری���دي إال أنھ���

للمس��تثمرین البری��دیین الس��تعمالھا ف��ي قط��اع األنش��طة المتص��لة ب��إدارة 
ھ�ذه  ع�نویقدم الفصل التالي المزید م�ن المعلوم�ات  مخاطر الكوارث.

 .المسألة
 

األضرار معلومات تقییم 
الكوارث وقوع  إثراالحتیاجات و

التي یحتاج االتحاد البریدي 
 العالمي إلیھا

 
قب�ل  لماإعداد بیانات/معلومات أساسیة  -۱

البری�د، بم�ا  مكتب عنوقوع الكوارث 
المش�غولة  المراف�قفي ذلك عدد وحجم 

 .معداتواألصول وال
 تحدی��د م��دى اآلث��ار عل��ى الم��وظفین -۲

والعملی��ات البریدی��ة والبنی��ة التحتی��ة 
) بم��ا ف��ي الرك��ائز البریدی��ة ال��ثالث(

ذل���ك تق���دیر األض���رار الناجم���ة ع���ن 
الكارث��ة والخس��ائر المتص��لة بانقط��اع 

 األعمال.
إع���داد اس���تراتیجیة تع���اف م���ن أج���ل  -۳

األص����ول المادی����ة والبنی����ة التحتی����ة 
 الخدمة. ئنافواست
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 ٦الفصل 
والموارد من أج�ل إدارة االستعانة بالشركاء 

 مخاطر الكوارث
 

عل���ى اس���تخدام ش���بكة م���ن الم���وارد  بری���دیونیش���جع المس���تثمرون ال
والشركاء لدى إعداد برنامج جدی�د إلدارة مخ�اطر الك�وارث أو تعزی�ز 

لم��وارد ل مقاط��بوثم��ة ع��دة  إدارة المخ��اطر.منظم��تھم عل��ى ق��درات 
 .عالميلي والوطني واإلقلیمي والالمتیسرة على الصعید المح

 

 الموارد المحلیة والوطنیة ۱-٦
 

یش��مل الش��ركاء والم��وارد عل��ى المس��توى المحلي/ال��وطني ف��ي الع��ادة 
وأقس��ام  اإلنم��ائيوك��االت إدارة الك��وارث الوطنی��ة وس��لطات التخط��یط 

(الش��رطة، رج��ال  المتص��دینوأول  عل��ى مس��توى البل��دیاتالتخط��یط 
وتش��مل الفئ��ة األول��ى م��ن  .ح��االت الط��وارئ)ل والمتص��دوناإلطف��اء 

 مخ��اطرفیم��ا یتص��ل بالتنمی��ة الت��ي تش��كل  اتالش��ركاء ص��ناع الق��رار
األط�راف  األخرى.  وتشكل الفئة أصیال ال یتجزأ منھاالكوارث جزءا 

ال��ذین بإمك��انھم تق��دیم الع��ون فیم��ا یتص��ل بإن��ذارات التح��ذیر والتخط��یط 
عید وعل���ى الص��� الء وتس���ھیل عملی���ات البح���ث واإلغاث���ة.ج���لط��رق اإل

والش��ؤون الوطنی��ة أال��وطني یمك��ن أن ی��وفر ك��ل م��ن وزارة الداخلی��ة 
الدراس��ات االستقص��ائیة  إدارةوالفنی��ة م��ن قبی��ل ألكادیمی��ة والمنظم��ات ا

عملیات الوقایة  من أجلموارد الالجیولوجیة واألحوال الجویة الوطنیة 
 ف�ي الوق�ت المناس�بالدقیقة  تحذیرعملیات الووالحد منھا  مخاطرمن ال

االس���تعدادات لح���االت الط���وارئ والتعل���یم والت���دریب بوعي ال��� ذك���اءوإ
 ./التعافي إثر وقوع كارثة ماالستجابةوعملیات ا

 
 للبل�دان،م�ن البنی�ة التحتی�ة  اج�زءبوص�فھ وغالبا ما ی�درج القط�اع البری�دي 

الك�وارث وتنفی�ذ  مقاوم�ةالسیاس�ات بش�أن مع كما من المتوقع أن یبین تكیفھ 
والحد منھا ودعم عملیات الغ�وث إث�ر وق�وع  مخاطرإجراءات الوقایة من ال

. ویت��یح ذل��ك )XXXالص��فحة  انظ��ر( ك��وارث طبیعی��ة عل��ى نط��اق واس��ع
للتفاع��ل وت��دریب وك��االت أخ��رى تنخ��رط  بری��دیینفرص��ا للمس��تثمرین ال

رة اإلداالمعنی���ة ب���س���لطات وال العواق���ب،ش���طة إدارة أنف���ي بطبیع���ة الح���ال 
 ،والح��د منھ��امخ��اطر الرش��یدة والتنمی��ة عل��ى ح��د س��واء ف��ي ح��ال تف��ادي ال

 .فضال عن السلطات المدنیة والعسكریة
 
 

 الموارد اإلقلیمیة والعالمیة ۲-٦
 

باإلضافة إلى الموارد المحلی�ة والوطنی�ة، ینبغ�ي أن یفك�ر المس�تثمرون 
والعالمی�ة الت�ي البریدیون في موارد إضافیة تقدمھا المنظمات اإلقلیمی�ة 

وغالب��ا م��ا تعتب��ر  ترك��ز عل��ى دع��م مب��ادرات إدارة مخ��اطر الك��وارث.
المنظمات اإلقلیمیة بمثابة جسر فعال یربط النظم الوطنیة والدولیة كم�ا 

لمعلوم��ات والخب��رة المحلی��ة. وتك��ون لوفر مص��درا أكب��ر ت��غالب��ا م��ا 
 ،مم المتحدةالمنظمات اإلقلیمیة، بما في ذلك اللجان اإلقلیمیة لمنظمة األ

في موقع فرید یتیح لھا مساعدة البلدان والمنظم�ات عل�ى االس�تفادة م�ن 
والمع��اییر اإلقلیمی��ة وتقاس��م الممارس��ات الفض��لى والقواع��د السیاس��ات 

وي ف��ي مج��ال التع��اون ولتك��ون منص��ات للتعبی��ر ع��ن ص��وت إقلیم��ي ق��
قلیمی�ة م�ن ب�ین جمل�ة أم�ور المنظم�ات اإلوغ وتص� قلیم�ي.العالمي واإل

مع�اییر اإلقلیمی�ة الت�ي غالب�ا م��ا تس�تعین بھ�ا الحكوم�ات الوطنی�ة الت��ي ال
وتس�ھل الوطنی�ة  سیاس�اتھاإع�داد  عن�دتسعى للحصول على التوجیھات 

الش�بكات والمنت�دیات اإلٌقلیمی�ة وت�نظم مب�ادرات الت�دریب  الوصول إل�ى
اإلقلیمیة فضال عن إع�داد البروتوك�والت المش�تركة م�ن أج�ل اس�تخدام 

 عسكریة للتصدي للكوارث الطبیعیة.األصول ال
 

 ومن بین المنظمات الدولیة یشكل كل من مكتب األمم المتحدة للحد م�ن
الكوارث والمرفق العالمي لمخ�اطر الك�وارث وإع�ادة اإلعم�ار  مخاطر

واالتح��اد ال��دولي لجمعی��ات الص��لیب األحم��ر والھ��الل والبن��ك ال��دولي 
ب�إدارة مخ�اطر الك�وارث  أكثر الھیئات نشاطا في إذكاء ال�وعي األحمر

وتت�وفر  ف�ي ح�االت الك�وارث.لإلغاث�ة وبرامج الت�دریب وتق�دیم ال�دعم 
 واحتیاج���اتخص��ائص ب��ي لتل��دى المنظم��ات اإلقلیمی��ة ك���ذلك م��وارد 

تس��توعب  ھ��ذه المنظم��ات كم��ا أن ،ھ��ایلإالمن��اطق الت��ي تق��دم خ��دماتھا 
الك�وارث  مخ�اطرالتحدیات الت�ي تواجھھ�ا البل�دان ف�ي مج�ال الح�د م�ن 

وی���وفر العدی���د م���ن المنظم���ات معلوم���ات  وإدارتھ���ا اس���تیعابا أفض���ل.
ومنش��ورات وم��واد تدریبی��ة وأدوات أخ��رى قیم��ة یمك��ن للمس��تثمرین 

ھ�ذه ى ل�عالتذییل واو بعض األمثل�ة  تضمنوی االستفادة منھا. بریدیینال
للحص�ول  االتصال بھاحسب المناطق والتي یمكن المقسمة بالمنظمات 
 د من المعلومات.على المزی

 
ووقع االتحاد البریدي العالمي م�ؤخرا عل�ى م�ذكرة تف�اھم م�ع المنظم�ة 

المس�ؤولة المتخصص�ة العالمیة لألرصاد الجویة، وكال�ة األم�م المتح�دة 
ع���ن األرص���اد الجوی���ة (الطق���س والمن���اخ) والھی���درولوجیا التش���غیلیة 

لمنظم��ة ا الش��راكة ب��ینس��تھدف توالعل��وم الجیوفیزیائی��ة المتص��لة بھ��ا. و
االتح����اد البری����دي الع����المي مس����اعدة والعالمی����ة لألرص����اد الجوی����ة 

الك�وارث  مخاطر من حدعلى مواجھة تحدیات ال بریدیینالمستثمرین ال
المن�اخ والطق�س  ع�نم�ن خ�الل نش�ر معلوم�ات  تأھبھموزیادة مستوى 

توج��ھ وتخص��ص بص��ورة أفض��ل بغی��ة مواجھ��ة الك��وارث الطبیعی��ة. 
 مقاوم��ةعل��ى  بری��دییندرة المس��تثمرین الھ��ذا التع��اون م��ن ق�� وسیحس��ن

 لكوارث الطبیعیة ویساعدھم على التخط�یط لعملی�اتھم بص�ورة أفض�ل.ا
ك��ذلك ب��دور ھ��ام ف��ي تس��ھیل  ی��ةالبرید المؤسس��اتویمك��ن أن تض��طلع 

وفي إعداد معلومات األرصاد الجویة على المجتمعات المحلیة  حصول
 نظم اإلنذار المبكر.  
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 إیطالیاخطر البراكین في 
 
یشكل البرید اإلیطالي عضوا نشیطا  •

ن خط���ة یف���ي اللجن���ة الوطنی���ة لتحی���
وتض�م ھ�ذه طوارئ جبل الفی�زوف. 

دائ������رة الحمای������ة المدنی������ة  اللجن������ة
والجامع�����ات والس�����لطات المحلی�����ة 

ومزودي المتصدین واإلقلیمیة وأول 
 المرافق.

لقد شاركت ھ�ذه األط�راف ف�ي ع�دة  •
الء وھمی�ة ج�تمارین وف�ي عملی�ات إ

 .۱۹۹٥منذ العام 
ویش��غل البری��د اإلیط��الي ف��ي منطق��ة  •

جبل الفیزوف الحمراء، أي المنطقة 
 الث����وراتاألكث����ر تعرض����ا لخط����ر 

مبن�ى كم�ا ی�دیر أكث�ر  ٤۱البركانیة، 
حس����اب مص����رفي  ۳۰۰ ۰۰۰م����ن 

كم��ا یس��دد  بفوائ��دس��ند  ٥۰۰ ۰۰۰و
 شھریا. یاتقاعد امعاش ٥۸ ۲٥۰

وتشمل خطة الطوارئ نق�ل العملی�ات  •
القائم���ة عل���ى خط���ة انتق���ال  البریدی���ة

الس���كان المنك���وبین المح���ددة مس���بقا. 
 فوتشمل خطة ط�وارئ جب�ل الفی�زو

ش�خص  ٦۰۰ ۰۰۰ارب ـانتقال ما یق
 .أیام سبعةخالل 
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 مجموعة األدوات/التذییالت
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 ألف التذییل
 الكوارث الطبیعیة

 

 الجویة الھیدرولوجیة األحداث   ۱-ألف
 تیفونالمداریة/أعاصیر ال عاصیراألعاصیر/األ ۱-۱-لفأ
 
األعاص��یر وأعاص��یر التیف��ون واألعاص��یر المداری��ة أس��ماء مختلف��ة  مث��لت

الت�ي تتش��كل ف��ي المن��اطق المداری��ة  العنیف��ة ل�نفس ن��وع ال��نظم اإلعص��اریة
م��یال ف��ي  ۷٤كل��م ف��ي الس��اعة ( ۱۲۰حی��ث تص��ل س��رعة الری��اح إل��ى 

أمط��ار غزی��رة ف��ي ھط��ول  أیض��ا الس��اعة) أو أكث��ر. وغالب��ا م��ا تتس��بب
 م��ا ق��د ی��ؤدي إل��ى ،عواص��ف ف��ي المن��اطق الس��احلیةال ع��راموت��ؤدي إل��ى 

م�ع  طبیعی�ةالالبح�ر إل�ى درج�ة تف�وق مس�تویات الم�د  منسوب میاهارتفاع 
 تشكل العواصف المداریة وبینما  المناطق الساحلیة. اقتراب النظام من

 ،تلك المصاحبة لألعاصیرلمشابھة  آثارا حدثقد تفإنھا نظما أقل شدة 
وتع��رف أح��د الطرائ��ق  تك��ون أش��د ف��ي بع��ض الح��االت. ق��دب��ل ال 

م�ن قبی�ل  المداری�ة /أعاص�یرالتیفون لتصنیف األعاصیر/األعاصیر
 ق�وة الری�اح بحس�بالجدول الوارد أدن�اه ع�دة فئ�ات م�ن األعاص�یر 

خصص�ة ت). وثمة مراكز أخرى إقلیمیة مSaffir-Simpson( المقاسة
ألرص�اد الجوی�ة م�ن قبی�ل لفي مجال األرص�اد الجوی�ة أو وك�االت 

ع��دلت  مق��اییسف��ي الیاب��ان وأس��ترالیا تس��تخدم  الموج��ودةالوك��االت 
 شدة الریاح.تعدیال طفیفا لقیاس 

 

 اآلثار الریاح سرعة الفئة

 كلم في الساعة  ۱٥۲إلى  ۱۱۹من  واحد
 میال في الساعة) ۹٥إلى  ۷٤(من 

األضرار في المق�ام األول بالمن�ازل  بل َتلحق ،أضرار فعلیة بھیاكل المباني ال َتلحق
تضرر كذلك بعض الطرقات الساحلیة تغیر المثبتة والشجیرات واألشجار. و المتنقلة

 تعرض الرصیف ألضرار طفیفة. یمن جراء الفیضانات كما 

 اثنان
 كلم في الساعة ۱۷۷إلى  ۱٥٤من 

أمی�����ال ف�����ي  ۱۱۰إل�����ى  ۹٦(م�����ن 
 الساعة)

أض��رار جس��یمة  وَتلح��ق. ھاونواف��ذ ھ��االمب��اني وأبواب أس��قفعض م��واد بأض��رار ب��َتحل��ق 
تع�رض الطرق�ات الس�احلیة وط�رق النج�اة وتبالمزروعات والمنازل المتنقل�ة واألرص�فة. 

وص�ول ع�ین المنخفضة للفیضانات خالل فترة تت�راوح ب�ین س�اعتین وأرب�ع س�اعات قب�ل 
 .عن المرساةصغیرة الزوارق ، تنفك المحمیةاللمراسي غیر وفي ا. اإلعصار

 ثالثة
 الساعةكلم في  ۲۰۷إلى  ۱۷۸من 

م����یال ف����ي  ۱۲۹إل����ى  ۱۱۱(م����ن 
 الساعة)

وتنھ�ار الص�غیرة ومب�اني المراف�ق  یةمب�اني الس�كناللحق بع�ض األض�رار الھیكلی�ة بت
 الفیض�اناتوت�ؤدي تحطم المن�ازل المتنقل�ة. وت� س�اترة.ال أجزاء صغیرة من الج�دران

كب�ر حجم�ا وتتع�رض الھیاك�ل األ ،الھیاكل الص�غیرةإلى انھیار ساحللا قبالة التي تقع
تقع عل�ى األراضي التي  وقد تغمر میاه الفیضانلألضرار من جراء الركام الطافي. 

أمی�ال أو  ۸ إل�ى تص�ل مسافة امتداد البحر على سطحأقدام فوق  ٥من  أدنى مستوى
 .الداخلیة األراضي في أكثر

 ربعةأ
 كلم في الساعة ۲٥۱إلى  ۲۰۹من 

م����یال ف����ي  ۱٥٦إل����ى  ۱۳۰(م����ن 
 الساعة)

تنھار أجزاء أكبر من الج�دران الس�اترة وتح�دث بع�ض ح�االت االنھی�ار الت�ام لھیك�ل 
للش�اطئ. ویلح�ق السقف فوق بعض المباني السكنیة الصغیرة. وتحدث تعریة كبی�رة 

 وق�د تغم�ر می�اه الفیض�انضرر كبیر بالطوابق الدنیا للھیاكل القائم�ة ق�رب الش�اطئ. 
، مم�ا یقتض�ي البح�ر س�طح ف�وقأقدام  ۱۰ التي تقع على مستوى أدنى مناألراضي 

أمی��ال ف��ي  ٦ھائل��ة للمن��اطق الس��كنیة عل��ى امت��داد مس��افة تص��ل إل��ى عملی��ة إج��الء 
 .األراضي الداخلیة

كل��م ف��ي الس��اعة ف��أكثر  ۲٥۲م��ن  خمسة
 میال في الساعة فأكثر) ۱٥۷(من 

یح��دث انھی��ار ت��ام ألس��قف العدی��د م��ن المب��اني الس��كنیة والمب��اني الص��ناعیة. وتح��دث 
وُتقتلع بعض مباني المرافق الصغیرة أو یعص�ف بعض حاالت االنھیار التام للمباني 

بھا بعیداً. وَیلَحق ضرر كبیر بالطوابق الدنیا لجمی�ع الھیاك�ل الت�ي تق�ع عل�ى مس�توى 
. یاردة من الش�اطئ ٥۰۰على مسافة ال تتجاوز  قدماً فوق سطح البحر ۱٥أدنى من 

وقد یقتضي األمر القیام بعملیة إجالء ھائلة من المناطق السكنیة الواقع�ة عل�ى أرض 
 أمیال من الشاطئ.  ۱۰و ٥منخفضة تبعد ما بین 
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 الفیضانات  ۲-۱-ألف
 

عموما. ویمك�ن أن  قاحلةإلى أرض للمیاه تدفق مفرط  الفیضان ھو
الفیض�انات خ�الل فت�رات األمط�ار الغزی�رة ح�ین تص�ل أم�واج  تقع

بسرعة كبیرة یتعذر فیھ�ا  الجلیدالمحیط إلى الشاطئ أو حین یذوب 
ف���ي الناجم���ة ع���ن ھ���ذا ال���ذوبان عل���ى األنھ���ار نق���ل كمی���ات المی���اه 

المجاري المائیة العادیة أو حین تتحطم الس�دود والح�واجز. ویمك�ن 
بعض ل��� المی���اه منس���وب الفیض���انات ح���ین یص���ل ارتف���اع تق���عأن 

أو حین تغمر المیاه بیتا ما لتصل إلى مستوى سقفھ. فقط البوصات 
الفیضانات على وجھ الس�رعة أو خ�الل فت�رة زمنی�ة  تقعن ویمكن أ

طویلة كما قد تدوم أیاما أو أسابیع أو حت�ى أكث�ر. والفیض�انات ھ�ي 
الجوی����ة جمی����ع الك����وارث ب����ین األكث����ر ش����یوعا وانتش����ارا م����ن 

 .الھیدرولوجیة
 

الفیض�انات ب�ین ھي الفئة األكثر خط�ورة م�ن  الخاطفةوالفیضانات 
دون س��ابق إن��ذار أو خ��الل مھل��ة زمنی��ة قص��یرة  تق��عإذ یمك��ن أن 

س��رعة غی��ر والللغای��ة وھ��ي تجم��ع ب��ین الق��وة التدمیری��ة للفیض��ان 
الخاطف�ة الفیض�انات تق�ع معقولة وعدم القدرة على التنبؤ بھا. وقد ال

في أي مكان بعد ھطول األمط�ار بكمی�ة تف�وق ق�درة نظ�م الص�رف 
مط�ار می�اه األ تم�ألأیض�ا عن�دما تقع وربما  .تصریفھا المحلیة على

ت��دفق وتالعواص��ف الرواف��د أو مج��اري األنھ��ار الجاف��ة عموم��ا  وأ
المی�اه منس�وب س�ریع ف�ي ارتف�اع ف�ي الروافد واألنھار مم�ا یتس�بب 

 .خالل فترة زمنیة قصیرة
 

 خاطف�ةفیض�انات  وق�وعكثیف�ة الس�كان لخط�ر الوتتعرض المن�اطق 
یعة والطرق�ات تشیید المب�اني والطرق�ات الس�ر ویزیدبدرجة عالیة. 

قل�ص إنھ�ا تإذ  ةجاریال المیاهالمخصصة للقیادة والمرائب من كمیة 
المی�اه م�ن احتم�ال  جریانكمیة المیاه التي تمتصھا األرض. ویزید 

في المتدفقة،  تیارات المیاه وتصرف .الخاطفة التعرض للفیضانات
مص��ارف ف��ي عن��دما تم��ر عب��ر الم��دن والبل��دات  األحی��ان،بع��ض 
  .تحت األرض لألمطار

 
المی�اه مم�ا  م�ن جری�انوتسرع كل من الجبال والمرتفع�ات ال�وعرة 

. وال تت���یح الص���خور مس���توى األنھ���ار س���ریعای���ؤدي إل���ى ارتف���اع 
 إلى األرض، المیاهوالترب الصلصالیة من ترشح كمیة كبیرة من 

. خاطفة سریعافیضانات  وقوعویمكن أن تؤدي التربة المشبعة إلى 
 الش��دیدة الغ��زارة ف��ي وق��وع فیض��اناتألمط��ار ویمك��ن أن تتس��بب ا

 جافة.حتى وإن كانت التربة 
 

 العواصف االستوائیة  ۳-۱-ألف
 

تشكل العواص�ف االس�توائیة نوع�ا م�ن نظ�م الطق�س الت�ي تنش�أ ف�ي 
التیف���ون أو أعاص���یر م���ع البیئ���ات االس���توائیة. وتتش���ابھ ص���فاتھا 

تكون أقل ش�دة. وتت�راوح  لكنھا األعاصیرأو  ةاالستوائی األعاصیر
 ۷۲ب�ین میال ف�ي الس�اعة ( ۷۳و ۳۹ بین عموما فیھاالریاح ة سرع

ریاح أعاصیر وھي سرعة تقل عن سرعة  في الساعة) كلم ۱۳٥و
. بی��د أن��ھ یمك��ن أن األعاص��یرأو  ةاالس��توائی األعاص��یر أو التیف��ون
كم��ا یمك��ن أن تراف��ق  ،أض��راروق��وع  ف��يش��دة ھ��ذه الری��اح  تتس��بب

وال سیما إذا ما ضربت الیابسة خالل فترة الم�د.  واصف،بعرام الع
غزی��رة  ویمك��ن أن تص��احب العواص��ف االس��توائیة ك��ذلك أمط��ارٌ 

فیض�ان ف�ي أو  خ�اطففیضان في وقوع بسھولة  یتسببللغایة مما 
االرتف�اع ف�ي أو وثمة تصنیف آخ�ر یق�وم عل�ى االنخف�اض األنھار. 

وإذا استوائي،  ضمنخف :سرعة منخفضةإذا كانت ال( سرعة الریاح
 إعصار). :مرتفعةسرعة كانت ال

 من عاملین رئیسیین ھماستوائیة االعاصفة الألضرار خالل ا وتنشأ
 الریاح والمیاه.

 
ری��اح عاتی��ة وحط��ام  -الناجم��ة ع��ن الری��اح  األض��رار •

 . وما إلى ذلك متطایر
وع��رام  أمط��ار غزی��رة -الناجم��ة ع��ن المی��اه  األض��رار •

والموج����ات الكبی����رة والموج����ات الطویل����ة  العواص����ف
 . انھیاالت الطميو

 
لعواص���ف إل���ى ا الت���ي یمك���ن أن تتع���رضوم���ن أكث���ر المن���اطق 

والمح��یط الھن��دي والمح��یط األطلس��ي االس��توائیة المح��یط الھ��ادئ 
 العرب. وبحروجنوب المحیط الھادئ (بالقرب من أسترالیا) 
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 الزوابع  ۲-ألف
 

دوام��ة ھوائی��ة متحرك��ة وم��دمِّرة وعنیف��ة ف��ي ھیئ��ة الزواب��ع عب��ارة ع��ن 
سحابة مخروطیة تندفع أسفل نظام عاص�فة رعدی�ة ھائ�ل. وتق�اس ش�دة 

 :وھي ُتصنَّف إلى الفئات التالیة (Fujita)الزوابع بمقیاس فوجیتا 

 

 

 اآلثار الریاح سرعة الفئة

كلم في الس�اعة  ۱۱٥إلى  ٦٤من  صفر -ف
 تحدث أضراراً خفیفة، وتلحق أضراراً بالمداخن، وتتسبب في سقوط فروع األشجار الساعةمیالً في  ۷۲إلى  ٤۰(من 

 ۱ -ف
كل����م ف����ي  ۱۸۰إل����ى  ۱۱۷م����ن 

م��یالً  ۱۱۲إل��ى  ۷۳الس��اعة (م��ن 
 في الساعة)

 .انقالبھاتحدث أضراراً معتدلة، وتتسبب في اقتالع المنازل المتنقلة من أسسھا أو 

 ۲ -ف
كل����م ف����ي  ۲٥۲إل����ى  ۱۸۱م����ن 

م�یالً  ۱٥۷إلى  ۱۱۳الساعة (من 
 في الساعة)

تح��دث أض��راراً كبی��رة، وتتس��بب ف��ي انھی��ار المن��ازل المتنقل��ة واق��تالع األش��جار م��ن 
 جذورھا.

 ۳ -ف
كل����م ف����ي  ۳۳۱إل����ى  ۲٥٤م����ن 

 ۲۰٦إل�����ى  ۱٥۸الس�����اعة (م�����ن 
 أمیال في الساعة)

وانق��الب القط��ارات  تح��دث أض��راراً بالغ��ة، وتتس��بب ف��ي انھی��ار األس��قف والح��وائط
  واقتالع السیارات عن األرض

 ٤ -ف
كل����م ف����ي  ٤۱۸إل����ى  ۳۳۳م����ن 

م�یالً  ۲٦۰إلى  ۲۰۷الساعة (من 
 في الساعة)

 تحدث أضراراً مدمرة، وتتسبب في تسویة الحوائط المتینة باألرض

كل����م (م����ن  ٥۱۱إل����ى  ٤۲۰م����ن  ٥ -ف
 میالً في الساعة) ۳۱۸إلى  ۲٦۱

في اقتالع المن�ازل م�ن أسس�ھا والعص�ف بھ�ا بعی�داً،  تحدث أضراراً عنیفة، وتتسبب
 متر. ۱۰۰واإلطاحة بالسیارات إلى مسافات تمتد إلى 

 

 الزالزل  ۳-ألف
 

الزلزال عبارة عن ھزة أرض�یة مفاجئ�ة وعنیف�ة تتس�بب ف�ي بع�ض 
ك��ات ف��ي القش��رة األرض���یة  األحی��ان ف��ي دم��ار كبی��ر نتیج��ة لتحرُّ

عل�ى أو لنش�اط برك�اني. وتق�اس ش�دة ال�زالزل  والصفائح التكتونی�ة
 :مقیاس ریختر وُتصنَّف إلى الفئات التالیة

 

 
 األضرار الناجمة عنھ قوة الزلزال بحسب مقیاس ریختر تصنیف الزلزال

 ال یشعر بھ أحد، لكن یمكن قیاسھ بجھاز قیاس الزالزلفي العادة  ۳٫۹< ضعیف
 لكن یحدث ضرراً طفیفاً فقطفي العادة یشعر بھ الناس،  ٤٫۹-٤ خفیف
 السائبةُیلحق ضرراً خفیفاً بالمباني والھیاكل األخرى واألجسام  ٥٫۹-٥ معتدل

 ٦٫۹-٦ قوي
ق�د یتس��بب ف��ي إض�رار كثی��رة ف��ي المن��اطق األكث�ر اكتظاظ��اً بالس��كان، ویمك��ن أن 

��م یقل��ب المركب��ات؛ ویمك��ن أن ی��ؤدي إل��ى تش��قق الج��دران  وس��قوط الج��بس وتحطُّ
 األنابیب

 ۷٫۹-۷ قوي جداً 
ُیحِدث ضرراً كبیراً ویتسبب في انھیار المباني وخط�وط الس�كك الحدیدی�ة انھی�اراً 
تام��اً، ویمك��ن أن ی��ؤدي إل��ى مزی��د م��ن األض��رار بم��ا فیھ��ا االنھی��االت األرض��یة 

 والفیضانات
 ُیحِدث دماراً كامالً في البنیة التحتیة، ویمكن مشاھدة األرض ترتفع وتھبط أو أكثر ۸ عنیف
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 حرائق الغابات  ٤-ألف
 

رة تش�تعل ف�ي الب�راري أو  حرائق الغاب�ات عب�ارة ع�ن حرائ�ق م�دمِّ
المن��اطق الریفی��ة وتتع��ذر الس��یطرة علیھ��ا. وھ��ي خطی��رة ل��ذا یج��ب 
عل��ى الن��اس ف��ي المن��اطق المعرض��ة لھ��ذا الن��وع م��ن الحرائ��ق أن 

ح�دوثھا. یتأھبوا لھا ویلتمس�وا المش�ورة م�ن الس�لطات المعنی�ة عن�د 
وھ��ي ع��ادة م��ا ُتق��اس باالس��تناد إل��ى ش��دة الحری��ق ومق��دار الوق��ت 

  المطلوب الستعادة الغطاء النباتي.
 

 موجات التسونامي  ٥-ألف
 

الم�وانئ". وع��ادة م��ا  موج��اتالتس�ونامي كلم��ة یابانی��ة ُتت�رجم إل��ى "
البركانی����ة،  والث����وراتالتس����ونامي ب����الزالزل،  موج����اترتبط ت����

ك العم��ود تأن  الت��ي یمك��نواالنھی��االت األرض��یة،  تس��بب ف��ي تح��رُّ
ك ت��الم��ائي ف��ي المح��یط بش��كل مف��اجئ، و  الموج��اتؤدي إل��ى تح��رُّ

یمكنھ��ا أن  الموج��اتس��ریعاً. والتس��ونامي عب��ارة ع��ن سلس��لة م��ن 
عن��دما تض��رب الب��ر.  ھ��اتتس��بب ف��ي غم��ر األراض��ي وف��ي دمار

ع م��ن یعیش��ون ف��ي المن��اطق المعرض��ة  التس��ونامي  لموج��اتوُیش��جَّ
 بموج�اتیكونوا عل�ى عل�م ودرای�ة ب�النظم المحلی�ة لإلن�ذار على أن 

التس�ونامي  موج�اتالتسونامي. وُیوجد مصدر جید للمعلومات ع�ن 
للفری���ق االستش���اري األس���ترالي الت���الي الموق���ع اإللكترون���ي  عل���ى

 التسونامي: بموجاتالمعني 
https://www.emknowledge.gov.au/connect/tsunam-
the-ultimate-guide/#/ 

 

 العواصف الشتویة  ٦-ألف
 

العواصف الشتویٌة الشدیدة أیام�اً عدی�دة وربم�ا تص�حبھا ری�اح  تدوم
أمط���ار ثلجی���ة أو َب���َرد، وس���قوط ثل���وج بش���كل كثی���ف،  وأ، عاتی���ة

وق��د یبق��ى الن��اس محتج��زین ف��ي وانخف��اض ف��ي درج��ات الح��رارة. 
من��ازلھم ب��ال من��افع أو غیرھ��ا م��ن الخ��دمات. وق��د یتس��بب التس��اقُط 
الكثیف للثلوج والعواصف الثلجیة في بقاء سائقي السیارات داخلھا. 
وربما تكون محاولتھم المشي لطلب المساعدة أثناء العاصفة الثلجیة 

 .قراراً قاتالً 
 

ساقط للثلوج بش�كل معت�دل عل�ى وتتفاوت العاصفة الشتویة ما بین ت
مدى سویعات قلیلة وبین عاصفة ثلجیة تحجب الرؤی�ة وت�دوم أیام�اً 
عدیدة. وربما تكون بعض العواصف الشتویة شدیدة بحیث تتضرر 
منھا منطق�ة شاس�عة، بینم�ا ثم�ة عواص�ف أخ�رى ال ُتح�ِدث ض�رراً 

العدی��د م��ن العواص��ف الش��تویة یص��حب . وواح��دمجتم��ع ف��ي س��وى 
درج�ات الح�رارة وس�قوط كثی�ف للثل�وج و/أو عاص�فة  انخفاض في

 تؤدي إلى انخفاض شدید في الرؤیة.ثلجیة، ویمكن أن 
 

واألمط��ار الثلجی��ة عب��ارة ع��ن أمط��ار تس��قط عل��ى س��طح درج���ة 
�د األمط�ار عل�ى  �د؛ وی�ؤدي ھ�ذا إل�ى تجمُّ حرارتھ دون درج�ة التجمُّ

لة طبقة من الجلی�د.  األسطح مثل األشجار والسیارات والطرق مشكِّ
ویتب��یَّن ح��دوث العاص��فة الجلیدی��ة عن��دما تس��قط األمط��ار الثلجی��ة 

؛ وربم�ا تنقط�ع االتص�االت والتی�ار األس�طحوتتجمد فور مالمستھا 
بالغ�ة عل�ى  أخط�ارالكھربائي ألیام، وربما یؤدي تراكُم الجلی�د إل�ى 

 .سائقي السیارات والمشاة
 

 البركانیةالثورات   ۷-ألف
 

البركانیة غازات ورماد وحمم وصخور ساخنة  الثوراتتنبعث من 
وخطی��رة ق��د تلح��ق دم��اراً وخراب��اً وتتس��بب ف��ي الوفی��ات بمع��دالت 

��ر  الث��وراتعالی��ة. وتق��اس  البركانی��ة بمقی��اس ُیس��مى بمؤش��ر التفجُّ
) وھ��ي تص��نَّف وفق��اً لحج��م المق��ذوفات، وارتف��اع VEIالبرك��اني (

. وتت���راوح فئ���ات االنفج���ارات الث���وراتس���حابة الث���وران، وت���واتر 
ب��ین ص��فر وثمانی��ة. وعن��دما یك��ون  VEIالبركانی��ة بحس��ب المؤش��ر 

 ۳مت�ر ۱۰ ۰۰۰صفراً یكون حجم المقذوفات أقل من  VEIالمؤشر 
الفئ�ة م�ن وھ�ذه ( مت�ر ۱۰۰ویكون ارتفاع سحابة الثوران أق�ل م�ن 

البرك�اني ال�ذي  الث�وران. أم�ا )البركانیة تحدث على الدوام الثورات
، ویزی��د ۳كل��م ۱ ۰۰۰ عل��ى، فیزی��د حج��م مقذوفات��ھ ۸یبل��غ مؤش��ره 

قب���ل  الث���ورانكل���م، وال یتك���رر  ٥۰ارتف���اع س���حابة الث���وران ع���ن 
 عام.  ۱۰ ۰۰۰انقضاء 

 
 البرك��اني أكثرھ��ا الث��ورانوثم��ة أس��باب عدی��دة للوف��اة م��ن ج��راء 

ض للرماد مؤذیاً. وقد یتعرض ھو شیوعاً  االختناق. فقد یكون التعرُّ
تنفس�یة  أم�راضاألطفال وكبار السن واألشخاص ممن یشكون م�ن 

مث��ل الرب��و والنف��اخ الرئ��وي وغی��ر ذل��ك م��ن األم��راض الرئوی��ة 
 ا ما استنشقوا الرماد البركاني.المزمنة لمشاكل إذ

 
 منھ��اإض�افیة مص�احبة  أخط�ارالبركانی�ة ف��ي  الث�وراتوق�د تتس�بب 

الفیض���انات، واالنھی���االت الوحلی���ة، وانقط���اع التی���ار الكھرب���ائي، 
ث  الش�رب، وحرائ�ق الغاب�ات. وتش�مل المش�اكل الص�حیة  می�اهوتلوُّ

الناجمة عنھا األم�راض المعدی�ة، واألم�راض التنفس�یة، والح�روق، 
واإلص��ابات بس��بب االنھی��ارات وح��وادث الس��یارات الناجم��ة ع��ن 

ضبابیة الرؤیة بسبب الرماد. لكن في حالة االستماع إلى االنزالق و
اإلن��ذارات، ت��نخفض احتم��االت ح��دوث آث��ار ص��حیة س��لبیة بس��بب 

 انخفاضاً كبیراً. البركاني الثوران
 

https://www.emknowledge.gov.au/connect/tsunam-the-ultimate-guide/#/
https://www.emknowledge.gov.au/connect/tsunam-the-ultimate-guide/#/
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 باء التذییل
الطارئ����ة الق����وائم المرجعی����ة لإلج����راءات 

الواج����ب اتخاذھ����ا ف����ي ح����االت الك����وارث 
 الطبیعیة

 

یش��مل ھ��ذا الت��ذییل سلس��لة م��ن الق��وائم المرجعی��ة لإلج��راءات الطارئ��ة 
الواجب اتخاذھا في حاالت الكوارث، وھي تھدف إل�ى تیس�یر مرحلت�ي 

) والتأھب لھا من آثار الكوارث التخفیفأنشطة الكوارث ( وقوعما قبل 
). وھي تشمل قائمة منھا والتعافي أنشطة التصدي للكوارثوما بعدھا (

الحاسمة (ال تخ�ص أخط�اراً مح�ددة) وسلس�لة م�ن  إلجراءاتبامرجعیة 
الق��وائم المرجعی��ة م��ن أج��ل المق��ر (اإلدارة العلی��ا) والوح��دات المیدانی��ة 

 مخصص��ةالتجزئ��ة) ب ونق��اط البی��عالمعالج��ة، ومكات��ب البری��د،  مراف��ق(
لخط��ر طبیع��ي مح��دد. وك��ل قائم��ة مرجعی��ة م��ن الق��وائم الت��ي تخ��ص 

زة باأل  لوان بغیة التمییز بین:أخطاراً محددة مرمَّ
 التدابیر الواجب اتخاذھا قبل وقوع الكارثة وخاللھا؛ •
إج��راءات التص��دي خ��الل أول ثم��اني وأربع��ین س��اعة بع��د  •

 وقوع الكارثة؛
 التعافي بعد انقضاء أول ثماني وأربعین ساعة.  تدابیر •

ویمك���ن أن تع���ّد ھ���ذه الق���وائم المرجعی���ة نموذج���اً أولی���اً یتع���یَّن تكییف���ھ 
ة تنقیحھ بحسب االحتیاجات الخاصة وقابلی�ة انطب�اق المخ�اطر ومواصل

الطبیعیة الواردة في دلیل إدارة مخاطر الك�وارث. وق�د اُس�تعین بأفض�ل 
الممارس��ات ف��ي القط��اع لتجمی��ع الق��وائم المرجعی��ة األولی��ة الت��ي یج��ب 

أو  التش����غیلیةاستعراض����ھا وتح����دیثھا بش����كل دائ����م بحس����ب التغی����رات 
والتوصیات الواردة في التق�اریر الص�ادرة  ألساسیةاالتغیرات في البنیة 

ع  بعد اتخاذ التدابیر عقب إجراء تمارین أو وق�وع أح�داث فعلی�ة. وُیش�جَّ
عل��ى اإللم��ام ب��القوائم المرجعی��ة ونش��رھا ب��ین  المس��تثمرون البری��دیون

موظفیھم. ویج�ب استعراض�ھا تأھب�اً لك�ل موس�م م�ن مواس�م األعاص�یر 
ل األس�اس ال�ذي  المداریة/األعاصیر/أعاصیر التیفون كما یجب أن تش�كِّ

ُیستند إلی�ھ ف�ي التخط�یط للتص�دي لألح�داث المعل�ن عنھ�ا وغی�ر المعل�ن 
 عنھا. 
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 القوائم المرجعیة  ۱-باء
 لإلجراءات الحاسمة

 المقر

  

   

 الموظفون   تقییم الوضع والتدابیر الواجب اتخاذھا

 جمیع الموظفین وعدم استثناء أحد منھممراعاة  •  یشمل الكارثة الطبیعیةإجراء تقییم أولي لمبنى المقر مباشرًة بعد حدوث 

الموظفین بالموقع على البقاء داخل المرافق إذا كان تشجیع  •  بنیة مبنى المقر •
 توّجھھم إلى منازلھم قد یعرضھم

 وعددھاالموظفین بالمقر ودرجة اإلصابات حال  •
االتصال بالموظفین الذین یعملون بعیداً عن المرفق البریدي  • 

في وقت الحدث لتزویدھم بالتعلیمات الخاصة بسالمتھم 
 وإطالعھم على الوضع واألضرار الناجمة عن الحدث

التش���غیلیة للمراف���ق، م���ع إی���الء اھتم���ام خ���اص الص���الحیة  •
 للھواتف وروائح الغازات أو الدخان

المعلومات على الموظفین كلما أُتیحت تحدیثات عبر نشر  • 
  اإلعالم والسلطات المحلیة/الوطنیة

بالمركز المحلي لإلسعافات األولیة في حال وج�ود االتصال  •
 مصابین وتقدیم تفاصیل عن اإلصابات

إذا تعّذر استمرار العملیات بالمقر، ینبغي إصدار تعلیمات  • 
إلى مرفق بدیل یحّدده إلى جمیع الموظفین بھ بالتوجھ 

المسؤول في حاالت الطوارئ. لمزید من التفاصیل، انظر 
 خطة استمرار األعمال

أحد الموظفین لرصد ما یبّثھ اإلع�الم المحل�ي (اإلذاع�ة تعین  •
والتلفزی��ون) بم��ا ف��ي ذل��ك التق��اریر الوطنی��ة ع��ن األح��وال 

 الجویة

تشجیع إذا طرأ الحدث خارج ساعات العمل العادیة، ینبغي  • 
الموظفین على االستعانة باإلعالم المحلي وخط االتصال 
المباشر الخاص بھم في حاالت الطوارئ، إذا ُوجد، لتلقي 

  تعلیمات اإلبالغ

فریق إدارة حاالت الط�وارئ ف�ي المق�ر بم�ا ف�ي ذل�ك تنشیط  •
اإلدارة العلیا والموظفون األساسیون. ووض�ع ج�دول زمن�ي 

 ألمرساعة إذا لزم ا ۲٤على مدار 

التنسیق مع المعنیین بالموارد الداخلیة (الموارد البشریة  • 
 خط االتصال المباشرواالتصاالت) لتحدیث رسائل 

الصادرة إلى الموظفین في حاالت الطوارئ على صعید 
  إجراءات اإلبالغ والمواقع عند االقتضاء

وتعی��ین ش��خص لمتابع��ة جمی��ع الق��رارات واالتص��االت تحدی��د  •
 مركز عملیات الطوارئ والواردة إلیھ وتسجیلھاالصادرة عن 

 المرافق 
توجیھ إنذار إلى الم�وظفین وإطالعھ�م عل�ى المس�تجدات ف�ي  •

 الوضع طیلة الحدث
تحدید حجم الضرر الذي لحق بمبنى المقر واإلصالحات  • 

  المطلوبة
ما إذا كان ھناك ما یبرر إخالء مبنى المق�ر بن�اًء عل�ى تحدید  •

 الحدث والظروف
تحدید الُنُظم الرئیسیة (الماء، التیار الكھربائي، الغاز،  • 

  الوقود) الواجب تأمینھا
یخ��ص األح��داث األوس��ع نطاق��اً، االتص��ال ب��المرافق فیم��ا  •

البریدی���ة داخ���ل المنطق���ة المتض���ررة بأس���رع وق���ت ممك���ن 
 باالستعانة بالبروتوكوالت المعمول بھا

#__) من أجل  االتصال بدائرة المرافق (ادخل رقم الھاتف • 
  تقییم الضرر واإلصالحات

م�ا إذا ك�ان ھن�اك احتم�ال أن یتف�اقم الح�دث أو یتس�بب تحدید  •
 في ضرر إضافي أو یشكل تھدیداً لألرواح

 السالمة/األمن 

ل��م یتض��رر مبن��ى المق��ر بس��بب الكارث��ة الطبیعی��ة، ینبغ��ي إذا  •
 الوحدات المیدانیةإجراء تقییم لتأثیرھا على 

مبنى المقر وأصولھ. االتصال بوكاالت إنفاذ ضمان أمن  • 
 القانون والشرطة المحلیة بحسب االقتضاء

بمبنى المقر قد تتسبب في  حاالتتحدید ما إذا كانت ھنالك  •  
 مشاكل تتعلق بسالمة الموظفین أو الجمھور أو صحتھم أو بیئتھم
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 الوضع
 

 التدابیر األولیة
 الحاسمة

 
 وخاللھ) الحدث (قبل

القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا ف��ي  ۱-۱-ب��اء 
 المقر -حالة الزوابع 

 المھام 

 

تح�ذیر  مح�لزواب�ع أو ل تعرض�ھ إلمكانیةإنذار  محل المقرمكتب  یكونإذا كان من المحتمل أن 
مواق��ع الك�ل الم��وظفین ف��ي المق��ر للتوج��ھ إل��ى ل ، ینبغ��ي توجی��ھ إن��ذارلزواب��عم�ن خط��ر تعرض��ھ 

ص��فارات اإلن��ذار  إذا دّوتمباش��رة االس��تعداد لالحتم��اء . لالحتم��اء داخ��ل المبن��ى نفس��ھ المح��ددة
 ةاألحوال الجویب بخطر ذي صلة

إذا ت��ّم توجی��ھ الم��وظفین نح��و مواق��ع لالحتم��اء داخ��ل المبن��ى، التأك��د م��ن أن جمی��ع الم��وظفین ق��د التحق��وا  
 تعداد لھم). التقّید بخطة إخالء المقر في حاالت الطوارئبالمواقع المحّددة دون استثناء (إجراء 

رصد تقاریر اإلذاعة والتلفزیون لتحدید التدابیر الت�ي یتع�ین اتخاذھ�ا ف�ي المق�ر لض�مان س�المة   
 الموظفین. التقّید بجمیع إرشادات الطوارئ المحلیة

إغ��الق جمی��ع المراف��ق  اتخ��اذ الت��دابیر المناس��بة بغی��ة ع��زل المن��اطق المتض��ررة م��ن المرف��ق.  
 )المتضررة إذا أمكن (الغاز، الماء

عن��دما یص��بح الوض��ع آمن��اً، ینبغ��ي تحدی��د م��ا إذا ك��ان ھن��اك موظف��ون مص��ابون أو مفق��ودون. االتص��ال   
 بالمركز المحلي لإلسعافات األولیة للحصول على الدعم الطبي والدعم في عملیات البحث

 الطوارئ الخاصة بالوحدات المیدانیةتحدیث دلیل ومعلومات اتصاالت   

 
إذا لم یتأثر مبنى المقر بالحدث، فینبغي تحدی�د م�ا إذا كان�ت ھن�اك مكات�ب میدانی�ة ق�د تض�ررت  

 وتطبیق ما ورد في القائمة المرجعیة الخاصة بحاالت الطوارئ المیدانیة

 الجویةواإلنذارات باألخطار ذات الصلة باألحوال   یةتقاریر اإلعالمال رصد  

 
وأي نش��رات إخباری��ة ص��ادرة ع��ن الدول��ة  غلق��ةالء والط��رق المج��اإلبط��رق الم��وظفین  إخط��ار 

 والحكومة المحلیة

 إطالع موظفي الوحدات المیدانیة على الوضع وتزویدھم بالمستجدات بحسب االقتضاء  

 الستعراضھا الحقاً تطبیق عملیة للتأكد من توثیق جمیع االجتماعات واالحتفاظ بجمیع الوثائق   

 
في حال تنشیط الوحدات المیدانیة خارج المنطقة التي من المحتمل أن تضربھا الزواب�ع، ینبغ�ي  

 التأكد من أنھا تطبق خططاً وإجراءات لتنفیذ عملیات تغییر العنوان بمواقع

 لحاالت الطوارئالمساعدة على إنشاء مواقع   

 
مركباتھم بغیة تخفیف الضرر (صف المركبة جوار األخرى أو تذكیر المكاتب المیدانیة بصف  

 صف المركبة خلف األخرى
 

التأك�د م�ن أن مراك�ز معالج�ة البری�د تطب�ق خط��ة للتزوی�د ب�الوقود ف�ي ح�االت الط�وارئ إذا ل��م  
 یتیسر الوقود في محطات الوقود المحلیة

 
م�ا إذا ك�ان الموظف�ون المحلی�ون ضمان اتص�ال الوح�دات المیدانی�ة بالس�لطات المحلی�ة لمعرف�ة  

 سیدعون إلى اإلجالء اإللزامي ومكانھ والظروف التي ستوجبھ
 

ضمان وضع الوح�دات المیدانی�ة (مراف�ق المعالج�ة، ومكات�ب البری�د)لخطط لنق�ل ب�رامج الف�رز  
 الخاصة بھا إلى مرافق بدیلة

 



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٤٥ 

 الوضع
 

إجراءات 
 التصدي

 
 )ساعة ٤۸أول (

القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا ف��ي  ۱-۱-ب��اء 
 المقر -حالة الزوابع 

 المھام 
 المق�ر، ینبغ�ي تنش�یط فری�ق إدارة بن�ىعاتیة الض�رر بمالریاح الأو  الزوابعت ألحقأن  وفي حال 

 لدعم جھود التقییم واالتصالعند االقتضاء  الطوارئ ومركز عملیات الطوارئ حاالت

إعداد تقاریر عن الوضع بشكل منتظم وإتاح�ة المس�تجدات عل�ى ص�عید األش�خاص والممتلك�ات  
 والمنتجات

 ضمان تسجیل تفاصیل الحدث الطارئ  

التباحث مع الفریق المحلي لإلسعافات األولیة من أجل تحدید حجم األضرار في المنطقة والمدة   
 بالحدث الطارئالتي قد یظل فیھا مبنى المقر متأثرا 

تحدید ما إذا كان ینبغي نق�ل عملی�ات المق�ر إل�ى مرف�ق ب�دیل. وق�د تس�تدعي الح�وادث الت�ي م�ن   
 ساعة أو أكثر تحدید موقع بدیل ۲٤المتوقع أن تدوم 

 ضمان سالمة الموظفین  

 

 

التالی�ة. المواظبة على إطالع الموظفین على الوضع ومراجع�ة م�ا ھ�و متوق�ع قب�ل فت�رة العم�ل 
إطالع الموظفین على أماكن استئناف العمل. توجیھ رسائل إلى الموظفین بشأن تدابیر الس�المة 
المتص��لة بھ���ذا الح��دث. تعم���یم رق��م خ���ط االتص��ال المباش���ر الخ��اص ب���الموظفین ف��ي ح���االت 

 الطوارئ، إذا ُوجد

 یلإخطار الوكاالت الوطنیة المعنیة في حال نقل عملیات المقر إلى مرفق بد  

 

 
إذا كان��ت األض��رار الت��ي لحق��ت ب��المرفق أو الت��أثیرات عل��ى المنطق��ة المتاخم��ة ش��دیدة، ینبغ��ي 
التخطیط لتنشیط خطة الستمرار أعمال المقر. في ح�ال نق�ل العملی�ات إل�ى مرف�ق ب�دیل، ینبغ�ي 

 إطالع الوحدات المیدانیة وأصحاب المصلحة الخارجیین بحسب

 
 

المیدانیة. وقد یكون الضغط عالی�اً عل�ى الش�بكات الخلوی�ة وخط�وط االتصال بموظفي الوحدات 
) وخدمات SMSالھواتف األرضیة، لذا ینبغي النظر في االستعانة بالرسائل النصیة القصیرة (

 االتصاالت ذات األولویة، إذا ُوجدت. استخدام الھواتف الساتلیة، إذا ُوجدت

 الحاجة إلى مولدات الطاقة/وقود لحاالت الطوارئتحدید حجم انقطاع التیار الكھربائي ومدى   

 
التخط��یط إلتاح��ة الوجب��ات الج��اھزة والم��اء المعب��أ ف��ي زجاج��ات م��ن أج��ل فری��ق إدارة ح��االت  

 الطوارئ أوالً، ومن أجل الموظفین إذا ما احتموا بمالجئ

 ضمان أمن األصول البریدیة (البرید، والطوابع، واألموال)  

أول��ي لألض��رار، ویمك��ن أن یض��طلع ب��ذلك فری��ق متع��دد التخصص��ات یت��ألف م��ن إج��راء تقی��یم   
 مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن

رصد تقاریر اإلذاعة والتلفزیون لتحدید التدابیر الت�ي یتع�ین اتخاذھ�ا ف�ي المق�ر لض�مان س�المة   
 وارئالموظفین. التقّید بجمیع اإلرشادات المحلیة في حاالت الط

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٤٦ 

 

 الوضع
 

 تدابیر التعافي
 
 ٤۸بعد انقضاء أكث�ر م�ن (

 )ساعة

القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا ف��ي  ۱-۱-ب��اء 
 المقر -حالة الزوابع 

 المھام 
التنسیق مع السلطات المحلیة وش�رطة البری�د وفری�ق ص�یانة المراف�ق لتحدی�د م�ا إذا ك�ان مبن�ى المق�ر  

 الستئنافھ العمل أم أن من الضروري إزالة التلوث/التنظیف قبل الدخول إلیھ مرة أخرىآمناً 

 
المق��ر حال��ة مبن��ى ال��دعم ف��ي مج��ال تقی��یم  للحص��ول عل��ى المراف��قاالتص��ال بفری��ق ص��یانة 

ینبغ�ي تركی�ز عملی��ات التع�افي أوالً عل�ى ال��تخلص م�ن الحط��ام . إلص�الحات الواج�ب تنفی��ذھاوا
 ومن ثم إعادة التأھیل وإعادةواستعادة المرافق 

تغطیة النوافذ المكسورة بغطاء بالستیك واألسقف المتشققة بمش�معات س�میكة لمن�ع تس�ّرب م�اء   
 األمطار داخل المبنى

متابعة م�دى تق�دم أعم�ال اإلص�الح واس�تئناف جمی�ع العملی�ات الض�روریة. االحتف�اظ بس�جالت   
 ألغراض التأمین دقیقة عن تكالیف استئناف العمل والتعافي

إذا ضربت الزوابع الوحدات المیدانیة، ینبغي تنسیق عملیات الدعم والمساعدة وتعبئة  الوحدات   
 المتنقلة لتجمیع البرید وتوزیعھ

توفیر الدعم للوحدات المیدانیة المتضررة م�ن ج�راء الزواب�ع م�ن أج�ل معالج�ة الزی�ادة الكبی�رة   
 العنوانالمتوقعة في طلبات تغییر 

 
، ینبغ�ي وض�ع خط�ة لع�ودتھم حالم�ا إذا صدرت تعلیمات لموظفي المقر للعمل في مرفق ب�دیل  

 یتم إصالح مبنى المقر

 ضمان إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ  

 

 

التنس��یق لعق��د اجتم��اع م��ع م��وظفي فری��ق إدارة ح��االت الط��وارئ بع��د اتخ��اذ الت��دابیر المطلوب��ة 
وتقدیم تقریر عنھا لتحدید ما إذا كان من الضروري تحدیث أو تغییر الخط�ط أو اإلج�راءات أو 
االتصاالت. أخذ التعلیقات ذات الصلة بعین االعتب�ار ف�ي التقری�ر النھ�ائي ال�ذي یعق�ب اتخ�اذ الت�دابیر 

 وفي خطة التدابیر التصحیحیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٤۷ 

 

 الوضع
 التدابیر األولیة

 الحاسمة 
 

 وخاللھ) الحدث (قبل
 
 

القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا ف��ي  ۲-۱-ب��اء 
 المقر -حالة الفیضانات/الفیضانات الخاطفة 

 المھام 
 ضمان تنفیذ جمیع التدابیر التصحیحیة  الواردة في التقاریر  الصادرة عن التدابیر المتخذة في الموسم السابق 

ذات الص��لة ب��األحوال الجوی��ة (المنظم��ة  العالمی��ة لألرص��اد الجوی��ة، والوك��االت الوطنی��ة)  رص��د اإلن��ذارات 
 والتقاریر اإلعالمیة

إذا كان من المحتم�ل أن ت�ؤثر الفیض�انات ف�ي مبن�ى المق�ر،  فینبغ�ي التأھ�ب إلخ�الء المرف�ق، وإج�راء  
 تعداد للموظفین، ونقل الواجبات الوظیفیة بحسب ما تقتضیھ الظروف

إذا لم یتأثر مبنى المق�ر بھ�ذا الح�دث، ینبغ�ي تحدی�د م�ا  إذا كان�ت الوح�دات المیدانی�ة ق�د ت�أثرت وتنفی�ذ  
 اإلجراءات الطارئة المیدانیة

 تحدیث دلیل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمقر 
إذا اجتاح��ت الفیض��انات مبن��ى المق��ر، فینبغ��ي إخ��الء المبن��ى أو ا  الحتم��اء بموق��ع داخل��ھ بحس��ب م��ا تقتض��یھ  

 الظروف. التقیُّد بخطة إخالء المقر في حالة الطوارئ. ویحّبذ اإلخالء قبل اجتیاح ماء الفیضانات المرفق

 بحسب االقتضاءإطالع موظفي الوحدات المیدانیة على الوضع وتزویدھم بالمستجدات  

 تطبیق عملیة للتأكد من توثیق جمیع االجتماعات واالحتفاظ  بجمیع الوثائق الستعراضھا الحقاً  

 إصدار تكلیف بالمھام والتأكد من أن موظفي المقر والوحدات المیدانیة قد أنجزوا المھام المتعلقة بالتأھب 

الت�ي م�ن المحتم�ل أن تجتاحھ�ا الفیض�انات، ینبغ�ي في ح�ال تنش�یط الوح�دات المیدانی�ة خ�ارج المنطق�ة  
 التأكد من أنھا تطبق خططاً وإجراءات لتنفیذ عملیات تغییر العنوان بمواقع المالجئ

 المساعدة على إنشاء مواقع بدیلة للمرافق المتضررة في حالة الطوارئ 

 المناطق المحتمل تضررھا من جراء الفیضاناتتكلیف الوحدات المیدانیة بتعطیل عمل صنادیق تجمیع البرید في  

 
نقل مركبات المقر إلى أراضي مرتفعة (مواقع محددة مسبقا) إذا سمح الوقت. ضمان نقل األصول بما 
فیھا البرید والطوابع واألموال والسجالت الرئیسیة والمعدات اإللكترونیة إلى مستوى ال یتوقع وصول 

 الماء إلیھ للحد من األضرار

 
رصد الطرق المغلقة والطرق البدیلة لإلجالء. رصد اإلعالم  المحلي لإلطالع على التق�اریر المتص�لة 
بالحدث. إخطار الموظفین بطرق اإلجالء وبالطرق المغلقة وبأي نشرات إخباری�ة ص�ادرة ع�ن الدول�ة 

 والحكومة المحلیة

یض��انات مواق��ع ص��ف الس��یارات، ووض��ع ض��مان قی��ام الوح��دات المیدانی��ة بتقی��یم  إمكانی��ة اجتی��اح  الف 
 الخطط لنقل المركبات إلى أراضي أكثر ارتفاعا، وتزوید جمیع المركبات بالوقود

ضمان وضع الوحدات المیدانیة لخطة لتزوید المركبات  ومولدات الطاقة بالوقود في حاالت الطوارئ  
 إذا لم یتوفر الوقود في المحطات المحلیة

المراف��ق بالس��لطات المحلی��ة لمعرف��ة م��ا إذا ك��ان  الموظف��ون المحلی��ون س��یدعون إل��ى ض��مان اتص��ال  
 اإلجالء اإللزامي ومكانھ والظروف التي ستوجبھ

 
الت�دفق المح�ددة بوض�ع الح�واجز  أماكن تدفق وتجمُّع الماء والحطام حول مبنى المقر وتحویل مجاري تحدید

، وأكیاس الحصى، ولفاف�ات األلی�اف، واألخش�اب، والخش�ب الرق�ائقي، ومش�معات البالس�تیك، الرمل(أكیاس 
 ، والحواجز الخرسانیة)المطاطیةوالسدادات 

 ضمان وضع المرافق لُخطط لنقل برامج الفرز الخاصة بھا  إلى مرافق بدیلة 



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٤۸ 

 

 الوضع
 

إجراءات 
 التصدي 

 
 ساعة) ٤۸(أول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا  ۲-۱-ب��اء

 المقر -في حالة الفیضانات/الفیضانات الخاطفة 
 المھام 
تنشیط فری�ق إدارة ح�االت الط�وارئ ومرك�ز عملی�ات  الط�وارئ بحس�ب االقتض�اء ل�دعم  

 جھود التقییم واالتصال. تعیین شخص لتسجیل القرارات ومتابعتھا

 
المج�اري والم�واد  ضمان سالمة الموظفین. وعادة ما تك�ون می�اه الفیض�انات ملوث�ة بمی�اه

�د ب�اإلجراءات المطبق�ة والكیمیائیة والحی انات البریة الخطرة مثل التماسیح والثع�ابین. التقیُّ
 فیما یخص معدات حمایة األفراد

ص��عید األش��خاص إع��داد تق��اریر ع��ن الوض��ع بش��كل من��تظم وإتاح��ة المس��تجدات عل��ى  
 والممتلكات والمنتجات

 

النظر في تنشیط خطة الستمرار أعمال المقر ونقل عملیاتھ إلى مرف�ق ب�دیل إذا أن كان�ت 
األضرار التي لحقت بمبنى المقر أو التأثیرات على المنطقة المتاخمة ش�دیدة. ق�د تس�تدعي 

الوح��دات المیدانی��ة س��اعة أو أكث��ر تنش��یط موق��ع ب��دیل. إب��الغ  ۲٤األح��داث الت��ي ت��دوم 
 وأصحاب المصلحة الخارجیین بحسب االقتضاء في حال نقل العملیات إلى مرفق بدیل.

 

االتص��ال بم��وظفي الوح��دات المیدانی��ة. وق��د یك��ون الض��غط عالی��اً عل��ى الش��بكات الخلوی��ة 
وخطوط الھواتف األرضیة،  ل�ذا ینبغ�ي النظ�ر ف�ي االس�تعانة بالرس�ائل النص�یة القص�یرة 

)SMSخ�دمات االتص�االت ذات األولوی��ة، إذا ُوج�دت. اس��تخدام الھوات�ف الس��اتلیة، إذا ) و
 ُوجدت

 تحدید حجم انقطاع التیار الكھربائي ومدى الحاجة إلى مولدات طاقة/وقود لحاالت الطوارئ 

التخطیط إلتاحة الوجبات جاھزة والماء المعبأ في  زجاجات من أجل فری�ق إدارة ح�االت  
 أوالً، ومن أجل الموظفین إذا ما احتموا بمالجئالطوارئ 

 ضمان أمن األصول البریدیة (البرید، والمركبات، والطوابع، واألموال) 

إجراء تقییم أولي لألضرار، ویمك�ن أن یض�طلع ب�ذلك  فری�ق متع�دد التخصص�ات یت�ألف  
 من مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن

 

عل�ى إط�الع الم�وظفین عل��ى الوض�ع ومراجع�ة م�ا ھ��و متوق�ع قب�ل فت�رة العم��ل المواظب�ة 
التالیة. إطالع الموظفین على  أماكن استئناف العمل. توجیھ رس�ائل إل�ى الم�وظفین بش�أن 
تدابیر السالمة المتصلة بھذا الحدث. تعمیم رقم خط االتصال المباشر الخ�اص ب�الموظفین 

 في حاالت الطوارئ، إذا ُوجد

د تقاریر اإلذاعة والتلفزیون لتحدی�د الت�دابیر الت�ي  یتع�ین اتخاذھ�ا ف�ي المق�ر لض�مان رص 
 سالمة الموظفین. التقّید بجمیع إرشادات الطوارئ المحلیة
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 الوضع
 

 تدابیر التعافي
 

 ٤۸(بعد انقضاء أكث�ر م�ن 
 )ساعة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا ف�ي  ۲-۱-باء

 المقر -حالة الفیضانات/الفیضانات الخاطفة 
 المھام 

التنسیق مع السلطات المحلیة وشرطة البرید وفریق صیانة المرافق لتحدید ما إذا كان مبنى المقر  
 قبل الدخول إلیھ مرة أخرىآمناً الستئنافھ العمل أم أن من الضروري إزالة التلوث/التنظیف 

 

انحس��ار می��اه الفیض��ان، ینبغ��ي تركی��ز الجھ��ود األولی��ة عل��ى ش��فط الم��اء م��ن المبن��ى مباش��رة بع��د 
ھ�ذا األم�ر م�راوح وم�زیالت رطوب�ة. وق�د یك�ون م�ن الض�روري  وس�یتطلب. محتویات�ھوتجفیف 

المبتلة. وقد یتطلب التخلص من میاه الفیضان والعف�ن ال�دعم م�ن  الحوائط وعوازلإزالة األبسطة 
س��اعة رھن�اً بمس��توى الرطوب��ة  ٤۸-۲٤العف��ن ف�ي النم��و ف��ي غض�ون  وس�یبدأمق�اول متخص��ص. 

 ودرجة الحرارة

متابعة مدى تقدم أعمال اإلصالح واستئناف جمیع العملیات الضروریة. االحتفاظ بس�جالت دقیق�ة  
 عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین  

في حال ما إذا اجتاحت میاه الفیضان الوحدات المیدانیة، ینبغي تنس�یق عملی�ات ال�دعم والمس�اعدة  
 یع البرید وتوزیعھوتعبئة  الوحدات المتنقلة لتجم

تقدیم توجیھات فیما یخص معالج�ة البری�د، واألم�وال، والطواب�ع، الت�ي لعلّھ�ا تك�ون ق�د تض�ررت  
 بمیاه الفیضان

توفیر الدعم للوحدات المیدانیة المتضررة من جراء الفیض�انات م�ن أج�ل معالج�ة الزی�ادة الكبی�رة  
 المتوقعة في طلبات تغییر العنوان

، ینبغي وضع خطة لعودتھم حالم�ا ی�تم إذا صدرت تعلیمات لموظفي المقر للعمل في مرفق بدیل  
 إصالح مبنى المقر

 ضمان إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ 

 

التنسیق لعقد اجتماع مع موظفي فریق إدارة حاالت الطوارئ بعد اتخاذ التدابیر المطلوب�ة وتق�دیم 
لتحدی���د م���ا إذا ك���ان م���ن الض���روري تح���دیث أو تغیی���ر الخط���ط أو اإلج���راءات أو تقری���ر عنھ���ا 

االتصاالت. أخذ التعلیقات ذات الصلة بعین االعتبار في التقریر النھائي الذي یعقب اتخاذ التدابیر 
 وفي خطة التدابیر التصحیحیة
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 التدابیر األولیة 
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القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا   ۳-۱-باء 
في حالة األعاصیر المداریة/األعاصیر/أعاصیر 

 المقر -التیفون 
 المھام 

 ضمان تنفیذ جمیع التدابیر التصحیحیة  الواردة في التقاریر الصادرة عن التدابیر المتخذة  في الموسم السابق 

اإلن��ذارات ذات الص��لة ب��األحوال الجوی��ة (المنظم��ة العالمی��ة لألرص��اد الجوی��ة، والوك��االت  رص��د 
 اإلعالمیة  والتقاریر الوطنیة)

 
على مبنى المقر، ینبغي تنشیط فریق  أعاصیر مداریة/أعاصیر/أعاصیر تیفونإذا تّم التنبؤ بوقوع 

و/أو مركز عملیات الطوارئ بحسب االقتضاء لتوفیر الدعم لجھود التقییم  الطوارئإدارة حاالت 
 واالتصال. تعیین شخص لتسجیل القرارات ومتابعتھا

 تحدیث دلیل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمقر  
المقر من جراء ھذا الحدث، فینبغي تحدید ما إذا كانت ھن�اك وح�دات میدانی�ة  مبنىإذا لم یتضرر  

 قد تضررت، وتنفیذ اإلجراءات المیدانیة الطارئة

 

األعاص����یر بالحال����ة، ینبغ����ي التخط����یط إلص����دار إخط����ار ب����إغالق المق����ر قب����ل ح����دوث رھن����اً 
ھوج��اء،  وعواص��فالمداریة/األعاصیر/أعاص��یر تیف��ون. وم��ن المحتم��ل أن تھ��ّب ری��اح م��دمرة، 

وتھط������ل أمط������ار غزی������رة، تتس������بب ف������ي فیض������انات داخلی������ة قب������ل ح������دوث األعاص������یر 
 المداریة/األعاصیر/أعاصیر تیفون وبعدھا 

إخطار الموظفین بطرق اإلجالء، والط�رق المغلق�ة، وأي نش�رات إخباری�ة ص�ادرة ع�ن الحكوم�ة  
 الوطنیة أو المحلیة

 بالمستجدات عند االقتضاءإطالع الموظفین على الوضع وتزویدھم  

 تطبیق عملیة للتأكد من توثیق جمیع االجتماعات واالحتفاظ بجمیع الوثائق الستعراضھا الحقاً  

 
ف��ي ح��ال تنش��یط الوح��دات المیدانی��ة خ��ارج المنطق��ة الت��ي م��ن المحتم��ل أن تض��ربھا األعاص��یر 

، ینبغي التأكد من أنھا تطبق خططاً وإجراءات لتنفیذ عملی�ات المداریة/األعاصیر/أعاصیر التیفون
  المالجئتغییر العنوان بمواقع 

 مواقع بدیلة للوحدات المیدانیة داخل المنطقة المتضررة  إنشاءالمساعدة على  

عملیة لتعطیل صنادیق تجمیع البرید في المناطق التي من المحتمل تضررھا من  تطبیقالتأكد من  
 جراء األعاصیر المداریة/األعاصیر/أعاصیر تیفون

 

�فھا ف�ي أرض أكث�ر ارتفاع�اً مح�ددة مس�بقا لتخفی�ف  المقرتزوید مركبات  بالوقود مرة أخ�رى وصَّ
. ضمان أمن األصول بما )األخرى أو صف المركبة خلف األخرى جوارالضرر (صف المركبة 

فیھا البرید والطوابع واألموال والسجالت الرئیس�یة والمع�دات اإللكترونی�ة ونقلھ�ا إل�ى مس�توى ال 
 یتوقع وصول الماء إلیھ للحد من األضرار

ص�ف الس�یارات، وتض�ع المیدانیة تقیَّم احتمال أن تجتاح الفیضانات مواقع  الوحداتالتأكد من أن  
د جمیع المركبات بالوقود  الخطط لنقل المركبات إلى أراضي أكثر ارتفاعاً، وتزوِّ

 
المیدانی��ة لخط��ة لتزوی��د المركب��ات ومول��دات الطاق��ة ب��الوقود ف��ي ح��االت  الوح��داتض��مان وض��ع 

 الطوارئ إذا لم یتوفر الوقود في المحطات المحلیة

المیدانی��ة بالس��لطات المحلی��ة لمعرف��ة م��ا إذا ك��ان الموظف��ون المحلی��ون ض��مان اتص��ال الوح��دات  
 سیدعون إلى اإلجالء اإللزامي ومكانھ والظروف التي ستوجبھ

 
�ع الم�اء والحط�ام ح�ول مبن�ى المق�ر و  تحوی�ل في حال التنبؤ بح�دوث فیض�انات، تحدی�د أم�اكن ت�دفق وتجمُّ

المحددة بوضع الحواجز (أكیاس الرم�ل، وأكی�اس الحص�ى، ولفاف�ات األلی�اف، واألخش�اب،  التدفقمجاري 
 والخشب الرقائقي، ومشمعات البالستیك، والسدادات المطاطیة، والحواجز الخرسانیة)

ض��مان وض��ع الوح��دات المیدانی��ة (منش��آت المعالج��ة ومكات��ب البری��د) لخط��ط لنق��ل ب��رامج الف��رز  
 بدیلة الخاصة بھا إلى مرافق
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إجراءات 
 التصدي

 
 ساعة) ٤۸أول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  ۳-۱-باء
 -حالة األعاصیر المداریة/األعاصیر/أعاصیر التیفون 

 المقر
 المھام 

أول األم�ر، ینبغ�ي تكلی�ف فری��ق إدارة  إث�ر وق�وع األعاص�یر المداریة/األعاصیر/أعاص�یر تیف��ون 
 حاالت  الطوارئ بالمقر بحصر حدود المناطق المتضررة

 ضمان سالمة الموظفین المشتركین في إجراءات التصدي 

إعداد تقاریر ع�ن الوض�ع بش�كل من�تظم وإتاح�ة المس�تجدات عل�ى ص�عید األش�خاص والممتلك�ات  
 والمنتجات

الط��ارئ، وض��مان إتاح��ة تح��دیثات للتق��اریر ع��ن الوض��ع بش��كل ض��مان تس��جیل تفاص��یل الح��دث  
 منتظم

 

النظ��ر ف��ي تنش��یط خط��ة الس��تمرار أعم��ال المق��ر ونق��ل عملیات��ھ إل��ى مرف��ق ب��دیل إذا أن كان��ت 
األض��رار الت��ي  لحق��ت بمبن��ى المق��ر أو الت��أثیرات عل��ى المنطق��ة المتاخم��ة ش��دیدة. ق��د تس��تدعي 

تنش��یط موق��ع ب��دیل. إب��الغ الوح��دات المیدانی��ة وأص��حاب س��اعة أو أكث��ر  ۲٤األح��داث الت��ي ت��دوم 
 المصلحة الخارجیین بحسب االقتضاء في حال نقل العملیات إلى مرفق بدیل.

 
االتصال بموظفي الوح�دات المیدانی�ة. وق�د یك�ون الض�غط عالی�اً عل�ى الش�بكات الخلوی�ة وخط�وط 

وخ�دمات ) SMS(الھواتف  األرضیة، لذا ینبغي النظر في االستعانة بالرس�ائل النص�یة القص�یرة 
 االتصاالت ذات األولویة، إذا ُوجدت. استخدام الھواتف الساتلیة، إذا ُوجدت

 ع التیار الكھربائي ومدى الحاجة إلى مولدات طاقة/وقود لحاالت الطوارئتحدید حجم انقطا 

التخط��یط إلتاح��ة الوجب��ات الج��اھزة والم��اء المعب��أ ف��ي زجاج��ات م��ن أج��ل فری��ق إدارة ح��االت  
 الطوارئ أوالً، ومن أجل الموظفین إذا ما احتموا بمالجئ

 ضمان أمن األصول البریدیة (البرید، والطوابع، واألموال)   

إج��راء تقی��یم أول��ي لألض��رار، و یمك��ن أن یض��طلع ب��ذلك فری��ق متع��دد التخصص��ات یت��ألف م��ن  
 مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن  

 

فت�رة العم�ل التالی�ة. المواظب�ة عل�ى إط�الع الم�وظفین عل�ى الوض�ع ومراجع�ة م�ا ھ�و متوق�ع قب�ل 
إطالع الموظفین على أماكن استئناف العمل. توجیھ رس�ائل إل�ى الم�وظفین بش�أن ت�دابیر الس�المة 
المتصلة بھذا الحدث. تعمیم رقم خط االتصال المباشر الخاص بالموظفین ف�ي ح�االت الط�وارئ، 

 إذا ُوجد

ي یتع�ین اتخاذھ�ا ف�ي المق�ر لض�مان مواصلة رصد تقاریر اإلذاعة والتلفزیون لتحدی�د الت�دابیر الت� 
 سالمة الموظفین. التقّید بجمیع إرشادات الطوارئ المحلیة
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القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا ف�ي  ۳-۱-باء
 -حالة األعاصیر المداریة/األعاصیر/أعاصیر التیف�ون 

 المقر
 المھام 

التنسیق مع السلطات المحلیة وشرطة البرید وفریق صیانة المرافق لتحدید ما إذا كان مبنى المقر  
 آمناً  الستئنافھ العمل أم أن من الضروري إزالة التلوث/التنظیف قبل الدخول إلیھ مرة أخرى

 

انحسار میاه الفیض�ان وھ�دوء الری�اح، تركی�ز الجھ�ود األولی�ة عل�ى ش�فط الم�اء م�ن المبن�ى مباشرة بعد 
ھذا مراوح ومزیالت رطوبة. وقد یكون م�ن الض�روري إزال�ة األبس�طة  وسیتطلبوتجفیف محتویاتھ. 

وعوازل الحوائط المبتلة. وقد یتطلب التخلص من میاه الفیضان والعفن دعم مقاول متخص�ص. وس�یبدأ 
 ساعة رھناً بمستوى الرطوبة ودرجة الحرارة ٤۸-۲٤في النمو في غضون  العفن

تغطیة النوافذ المكسورة بغط�اء بالس�تیك واألس�قف المتش�ققة بمش�معات س�میكة لمن�ع تس�ّرب م�اء  
 األمطار داخل المبنى

 موظفي مركز عملیات الطوارئ (على مدار الساعة) بتنسیق تدابیر التعافي   تكلیف 

متابعة مدى تقدم أعمال اإلصالح واستئناف جمیع العملیات الضروریة. االحتفاظ بسجالت دقیق�ة  
 عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین  

إذا ضربت األعاصیر مداریة/األعاصیر/أعاصیر تیفون الوحدات المیدانیة، ینبغي تنسیق عملیات  
 المتنقلة لتجمیع البرید وتوزیعھالدعم والمساعدة وتعبئة  الوحدات 

توفیر الدعم للوحدات المیدانیة المتضررة من جراء األعاصیر مداریة/األعاصیر/أعاصیر تیف�ون  
 من أجل معالجة الزیادة المتوقعة في طلبات تغییر العنوان

ی�تم  ، ینبغي وضع خطة لعودتھم حالم�اإذا صدرت تعلیمات لموظفي المقر للعمل في مرفق بدیل  
 إصالح مبنى المقر

 ضمان إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحادث الطارئ 

 

التنسیق لعقد اجتماع مع موظفي فریق إدارة حاالت الطوارئ بعد اتخ�اذ الت�دابیر المطلوب�ة لتق�دیم 
تقری��ر عنھ��ا وتحدی��د م��ا إذا ك��ان م��ن الض��روري تح��دیث أو تغیی��ر الخط��ط أو اإلج��راءات أو 

یر االتصاالت. أخذ التعلیقات ذات الصلة بعین االعتبار في التقریر النھائي الذي یعقب اتخاذ التداب
 وفي خطة التدابیر التصحیحیة  
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القائم�ة المرجعی�ة للت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا  ٤-۱-باء 
 المقر -في حالة الزالزل 

 المھام 
الصادرة عن التدابیر المتخ�ذة  ف�ي ضمان تنفیذ جمیع التدابیر التصحیحیة  الواردة في التقاریر  

 الموسم السابق

 
/أو تنش�یط فری�ق إدارة ح�االت الط�وارئ وإثر تضرر مكتب المقر م�ن ج�راء الزل�زال، ینبغ�ي 

. تعیین شخص لتس�جیل لدعم جھود التقییم واالتصال بحسب االقتضاء مركز عملیات الطوارئ
 القرارات ومتابعتھا

 

توجی��ھ م��وظفي المق��ر الموج��ودین داخ��ل المبن��ى باالحتم��اء بمواق��ع داخل��ھ، والبق��اء بعی��داً ع��ن  
 النوافذ، والنزول إلى األرض، واالحتماء واالنطواء.

یجب على الموظفین أال یغادروا المبنى مباشرًة بعد تراجع الھزات االرتدادیة، ما لم یكن ھناك 

وعن�د إخ�الء المبن�ى، ینبغ�ي أال تس�تخدم المص�اعد. ویج�ب رائحة غاز أو رائحة مادة كیمیائیة. 
على الموظفین الذین كانوا خارج المبنى البقاء خارجھ إل�ى أن تتوق�ف الھ�زات، والتح�رك نح�و 

 حیز مفتوح بعیداً عن المباني ولمبات اإلضاءة بالشارع، وأعمدة الخدمات وخطوط الكھرباء.

 
إج��راءات تع��داد الم��وظفین تحدی��د م��ا إذا ك��ان ھن��اك عن��دما یص��بح الوض��ع آمن��اً، ینبغ��ي تطبی��ق 

موظفون مصابون أو مفقودون. االتص�ال ب�المركز المحل�ي لإلس�عافات األولی�ة للحص�ول عل�ى 
 الدعم الطبي والدعم في عملیات البحث

رصد تقاریر اإلذاعة والتلفزیون لتحدید التدابیر التي یتع�ین اتخاذھ�ا ف�ي المق�ر لض�مان س�المة  
 . التقّید بجمیع إرشادات الطوارئ المحلیةالموظفین

اتخاذ التدابیر المناسبة بغیة عزل األجزاء المتضررة في المرفق. إغالق جمیع المراف�ق المتض�ررة (الغ�از،  
 من صمامات اإلغالق الخارجیة إذا أمكن ذلك. عدم دخول المبنى إال بعد إجراء تقییم ھیكلي )الماء

المق��ر م��ن ج��راء الزل��زال، تحدی��د م��ا إذا كان��ت ھن��اك وح��دات میدانی��ة ق��د إذا ل��م یتض��رر مبن��ى  
 تضررت، وتنفیذ اإلجراءات المیدانیة الطارئة

وب�أي نش�رات إخباری�ة ص�ادرة ع�ن الدول�ة  غلقةالموظفین بطرق اإلجالء وبالطرق الم إخطار 
 والحكومة المحلیة

 وتزویدھم بالمستجدات بحسب االقتضاءإطالع موظفي الوحدات المیدانیة على الوضع  

 تطبیق عملیة للتأكد من توثیق جمیع االجتماعات واالحتفاظ بجمیع الوثائق الستعراضھا الحقاً  

 
في حال تنشیط الوحدات المیدانیة خارج المنطقة التي من المحتمل أن تضربھا الزالزل، ینبغي 

 عملیات تغییر العنوان بمواقع المالجئالتأكد من أنھا تطبق خططاً وإجراءات لتنفیذ 

ضمان وضع الوحدات المیدانیة لخطة لتزوی�د المركب�ات ومول�دات الطاق�ة ب�الوقود ف�ي ح�االت  
 الطوارئ إذا لم یتوفر الوقود في المحطات المحلیة 

ضمان اتصال المرافق بالسلطات المحلیة لمعرفة ما إذا كان الموظفون المحلیون سیدعون إل�ى  
   اإلجالء اإللزامي ومكانھ والظروف التي ستوجبھ

ضمان وضع الوحدات المیدانیة (مرافق المعالجة، ومكاتب البرید) لخط�ط  لنق�ل ب�رامج الف�رز  
 الخاصة بھا إلى مرافق بدیلة

 تقییم أي إصابات الموظفین واالتصال برقم الطوارئ المحلي لطلب المساعدة الطبیة   

   الوحدات المیدانیة على الوضع وتزویدھم بالمستجدات بحسب االقتضاءإطالع موظفي  
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 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٥٤ 

 الوضع
 

إجراءات 
 التصدي

 
 ساعة) ٤۸أول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
القائمة المرجعی�ة للت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا  ٤-۱-باء

 المقر -في حالة الزالزل 
 المھام 

ینبغي إجراء تقییم أولي لألضرار، و یمكن أن یضطلع بذلك فریق متع�دد بعد آخر ھزة مرتدة،  
 التخصصات یتألف من مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن

تنش�یط فری�ق إدارة ح�االت الط�وارئ ومرك�ز ینبغ�ي المق�ر، بن�ى الضرر بم ت الزالزلألحقإذا  
  لدعم جھود التقییم واالتصال بحسب االقتضاء عملیات الطوارئ

إعداد تقاریر عن الوضع بشكل منتظم وإتاحة المس�تجدات عل�ى ص�عید األش�خاص والممتلك�ات  
 والمنتجات

 

النظ��ر ف��ي تنش��یط خط��ة الس��تمرار أعم��ال المق��ر ونق��ل عملیات��ھ إل��ى مرف��ق ب��دیل إذا أن كان��ت 
المنطق��ة المتاخم��ة ش��دیدة. ق��د تس��تدعي األض��رار الت��ي لحق��ت بمبن��ى المق��ر أو الت��أثیرات عل��ى 

ساعة أو أكثر تنش�یط موق�ع ب�دیل. إب�الغ الوح�دات المیدانی�ة وأص�حاب  ۲٤األحداث التي تدوم 
 المصلحة الخارجیین بحسب االقتضاء في حال نقل العملیات إلى مرفق بدیل.

 
خلوی�ة وخط�وط االتصال بموظفي الوحدات المیدانیة. قد یك�ون الض�غط عالی�اً عل�ى الش�بكات ال

وخدمات  )SMS(الھواتف األرضیة، لذا ینبغي النظر في االستعانة بالرسائل النصیة القصیرة 
 االتصاالت ذات األولویة، إذا ُوجدت. استخدام الھواتف الساتلیة، إذا ُوجدت

تحدی��د حج��م األض��رار الت��ي لحق��ت بالوح��دات المیدانی��ة والمس��اعدة عل��ى تنس��یق عملی��ات تقی��یم  
 األضرار وترتیبھا بحسب األولویة

 تحدید حجم انقطاع التیار الكھربائي ومدى الحاجة إلى مولدات الطاقة/وقود لحاالت الطوارئ 

 
تحدی��د م��ا إذا ك��ان ق��د ح��دث تس��ریب للغ��از أو أي ض��رر ف��ي الخ��دمات األخ��رى إث��ر ح��دوث 

مم�ا إذا كان�ت ھن�اك خ�ارج الزلزال. إخالء المرفق إذا اشتبھ في ح�دوث تس�ریب للغ�از. التأك�د 
 مبنى المقر خطوط كھرباء ساقطة أرضا

التخط��یط إلتاح��ة الوجب��ات الج��اھزة والم��اء المعب��أ ف��ي زجاج��ات م��ن أج��ل فری��ق إدارة ح��االت  
 الطوارئ أوالً، ومن أجل الموظفین إذا احتموا بمواقع داخل المبنى  

 واألموال)ضمان أمن األصول البریدیة (البرید، والطوابع،  

 

 

 

 

المواظبة على إطالع الموظفین على الوضع ومراجع�ة م�ا ھ�و متوق�ع قب�ل فت�رة العم�ل التالی�ة. 
إطالع الموظفین على أماكن استئناف العمل. توجیھ رسائل إلى الموظفین بشأن تدابیر السالمة 

ح��االت المتص��لة بھ��ذا الح��دث. تعم��یم رق��م خ��ط االتص��ال المباش��ر الخ��اص ب��الموظفین ف��ي 
 الطوارئ، إذا ُوجد

التدابیر الت�ي یتع�ین اتخاذھ�ا ف�ي المق�ر لض�مان س�المة  لتحدیدرصد تقاریر اإلذاعة والتلفزیون 
 الطوارئ المحلیة إرشاداتالموظفین. التقّید بجمیع 

  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٥٥ 

 الوضع
 

 تدابیر التعافي
 
بع��د انقض��اء أكث��ر م��ن (

 )ساعة ٤۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا  ٤-۱-باء

 المقر -في حالة الزالزل 
 المھام 

 
التنسیق مع السلطات المحلیة وشرطة البری�د وفری�ق ص�یانة المراف�ق لتحدی�د م�ا إذا ك�ان مبن�ى 

إلی�ھ م�رة المقر آمناً الستئنافھ العم�ل أم أن م�ن الض�روري إزال�ة التلوث/التنظی�ف قب�ل ال�دخول 
 أخرى. قد تتطلب عملیة التقییم الھیكلي للمبنى دعماً من مقاول متخصص

 

فور تراجع الھزات االرتدادیة (الت�ي ق�د ت�دوم أیام�اً عدی�دة بع�د توق�ف الزل�زال الق�وي)، ینبغ�ي 
تركیز الجھود األولیة على إزالة الحطام القائم داخل مبنى المقر وحولھ. وق�د تتطل�ب األض�رار 
الھیكلیة تحصین المبنى وتعزی�زه. وق�د تعل�ن الس�لطات المحلی�ة أن الھیاك�ل المتض�ررة تض�رراً 

 كبیراً غیر صالحة لالستخدام وال یمكن شغلھا مرة أخرى

متابعة مدى تق�دم أعم�ال اإلص�الح واس�تئناف جمی�ع العملی�ات الض�روریة. االحتف�اظ بس�جالت  
 ألغراض التأمیندقیقة عن تكالیف استئناف العمل والتعافي 

إذا ضرب الزلزال الوحدات المیدانیة، ینبغي تنسیق عملیات الدعم والمساعدة وتعبئة  الوحدات  
 المتنقلة لتجمیع البرید وتوزیعھ

توفیر الدعم للوحدات المیدانیة المتضررة من ج�راء الزل�زال م�ن أج�ل معالج�ة الزی�ادة الكبی�رة  
 المتوقعة في طلبات تغییر العنوان

إذا صدرت تعلیمات لموظفي المقر للعمل في مرفق بدیل ، ینبغ�ي وض�ع خط�ة لع�ودتھم حالم�ا  
 یتم إصالح مبنى المقر

 ضمان إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ 

التنس��یق لعق��د اجتم��اع م��ع م��وظفي فری��ق إدارة ح��االت الط��وارئ بع��د اتخ��اذ الت��دابیر المطلوب��ة  
عنھا وتحدید ما إذا كان من الضروري تحدیث أو تغییر الخط�ط أو اإلج�راءات أو  لتقدیم تقریر

االتص��االت. أخ��ذ التعلیق��ات ذات الص��لة بع��ین االعتب��ار ف��ي التقری��ر النھ��ائي ال��ذي یعق��ب اتخ��اذ 
 التدابیر وفي خطة التدابیر التصحیحیة

  

  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٥٦ 

 

 الوضع
 

 التدابیر األولیة 
 الحاسمة

 
 )قبل الحدث وخاللھ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا  ٥-۱-باء 
 المقر -في حالة حرائق الغابات 

 المھام 
ضمان تنفیذ جمیع التدابیر التصحیحیة  الواردة في التق�اریر الص�ادرة ع�ن الت�دابیر المتخ�ذة  ف�ي  

 الموسم السابق

 رصد اإلنذارات ذات الصلة  باألحوال الجویة (الوكاالت المحلیة والوطنیة) والتقاریر اإلعالمیة   

 
وتأثیرھا المحتمل على مبنى المقر. ورھناً بالمعلومات الغابات  لحرائقحصر الحدود الجغرافیة 

، ینبغ�ي تقی�یم  الواردة عبر مختلف وسائل اإلعالم اإلخباریة والوكاالت المعنیة بالتصدي األولي
 غالق مبنى مكتب المقر أو إخالئھمدى الحاجة إلى إ

إذا لم یتضرر مبنى المقر من جراء ھذا الحدث، فینبغي تحدید ما إذا كانت ھناك وحدات میدانیة  
 قد تضررت، وتنفیذ اإلجراءات المیدانیة الطارئة

ف��ي مقاب��ل س��المة عملی��ة اإلج��الء إذا ك��ان م��ن الض��روري اإلج��الء، ینبغ��ي تقی��یم س��المة المبن��ى  
 وطرقھ

إذا كانت عملیة اإلجالء مأمونة، ینبغي التقیُّد بإجراءات اإلج�الء ال�واردة ف�ي خط�ة إج�الء مبن�ى  
 المقر في حالة الطوارئ، بما في ذلك إجراءات تعداد الموظفین

البریدی�ة (البری��د، عن�د اإلج�الء، ینبغ��ي التأك�د م�ن إمكانی��ة الوص�ول إل��ى مبن�ى المق�ر واألص��ول  
 والمركبات، والطوابع، واألموال). إغالق الخط الرئیسي الذي یزود المبنى بالغاز

 نقل المركبات إلى منطقة آمنة إذا كان ذلك ممكناً ومأموناً   

 

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٥۷ 

 الوضع
 

إجراءات 
 التصدي

 
 ساعة) ٤۸أول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا  ٥-۱-باء

 المقر -في حالة حرائق الغابات 
 المھام 

 
ب�المقر  تنشیط فری�ق إدارة ح�االت الط�وارئرھناً باألضرار الناجمة عن حرائق الغابات، ینبغي 

. تعی��ین ش��خص ل�دعم جھ��ود التقی��یم واالتص��ال بحس��ب االقتض��اء مرك�ز عملی��ات الط��وارئ/أو و
 لتسجیل القرارات ومتابعتھا  

إعداد تقاریر عن الوضع بش�كل من�تظم وإتاح�ة المس�تجدات عل�ى ص�عید األش�خاص والممتلك�ات  
 والمنتجات

 

النظ��ر ف��ي تنش��یط خط��ة الس��تمرار أعم��ال المق��ر ونق��ل عملیات��ھ إل��ى مرف��ق ب��دیل إذا أن كان��ت 
الت��أثیرات عل��ى المنطق��ة المتاخم��ة ش��دیدة. ق��د تس��تدعي األض��رار الت��ي لحق��ت بمبن��ى المق��ر أو 

س�اعة أو أكث�ر تنش�یط موق�ع ب�دیل. إب�الغ الوح�دات المیدانی�ة وأص�حاب  ۲٤األحداث التي ت�دوم 
 المصلحة الخارجیین بحسب االقتضاء في حال نقل العملیات إلى مرفق بدیل.

 
عل�ى الش�بكات الخلوی�ة وخط�وط االتصال بم�وظفي الوح�دات المیدانی�ة. ق�د یك�ون الض�غط عالی�اً 

وخ���دمات  )SMS(الھوات��ف األرض��یة، ل��ذا ینظ��ر ف���ي االس��تعانة بالرس��ائل النص��یة القص��یرة 
 االتصاالت ذات األولویة، إذا ُوجدت. استخدام الھواتف الساتلیة، إذا ُوجدت

متع�دد بعد خمود الحرائق، ینبغي إج�راء تقی�یم أول�ي لألض�رار. ویمك�ن أن یض�طلع ب�ذلك فری�ق  
 التخصصات یتألف من مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن

 

المواظبة على إطالع الم�وظفین عل�ى الوض�ع ومراجع�ة م�ا ھ�و متوق�ع قب�ل فت�رة العم�ل التالی�ة. 
إطالع الموظفین على أماكن استئناف العمل. توجیھ رسائل إلى الم�وظفین بش�أن ت�دابیر الس�المة 

الحدث. تعمیم رقم خط االتصال المباشر الخاص بالموظفین في حاالت الط�وارئ،  المتصلة بھذا
 إذا ُوجد  

رصد تقاریر اإلذاعة والتلفزی�ون لتحدی�د الت�دابیر الت�ي یتع�ین اتخاذھ�ا ف�ي المق�ر لض�مان س�المة  
 الموظفین. التقّید بجمیع إرشادات الطوارئ المحلیة

  

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٥۸ 

 

 الوضع
 

 تدابیر التعافي
 
انقض��اء أكث��ر م��ن  بع��د(

 )ساعة ٤۸
 
 
 
 
 
 

 
القائمة المرجعیة للت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا ف�ي  ٥-۱-باء

 المقر -حالة حرائق الغابات 
 المھام 

 
إذا لحقت إضرار بالمبنى، ینبغ�ي التنس�یق م�ع الس�لطات المحلی�ة وش�رطة البری�د وفری�ق ص�یانة 

آمن��اً الس��تئناف العم��ل أم أن م��ن الض��روري إج��راء المراف��ق لتحدی��د م��ا إذا ك��ان مبن��ى المق��ر 
   إصالحات/إعادة بناء قبل الدخول إلیھ مرة أخرى

متابعة مدى تقدم أعمال اإلصالح واستئناف جمیع العملیات الضروریة. االحتفاظ بسجالت دقیقة  
 عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین  

المیدانیة بحرائق الغابات، ینبغي تنسیق عملیات ال�دعم والمس�اعدة وتعبئ�ة  إذا تضررت الوحدات  
 الوحدات المتنقلة لتجمیع البرید وتوزیعھ

توفیر الدعم للوحدات المیدانیة المتضررة من جراء ھذا الحدث من أجل معالج�ة الزی�ادة الكبی�رة  
 المتوقعة في طلبات تغییر العنوان

 ضمان إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ   

، ینبغي وضع خطة لعودتھم حالما یتم إذا صدرت تعلیمات لموظفي المقر للعمل في مرفق بدیل  
 إصالح مبنى المقر

 

التنسیق لعقد اجتماع مع موظفي فریق إدارة حاالت الطوارئ بعد اتخاذ التدابیر المطلوب�ة لتق�دیم 
تقری��ر عنھ��ا وتحدی��د م��ا إذا ك��ان م��ن الض��روري تح��دیث أو تغیی��ر الخط��ط أو اإلج��راءات أو 
االتص��االت. أخ��ذ التعلیق��ات ذات الص��لة بع��ین االعتب��ار ف��ي التقری��ر النھ��ائي ال��ذي یعق��ب اتخ��اذ 

 یر وفي خطة التدابیر التصحیحیة التداب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٥۹ 

 الوضع
 

 التدابیر األولیة 
 الحاسمة 

 
 )قبل الحدث وخاللھ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القائم��ة المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا  ٦-۱-باء 
 المقر -في حاالت موجات التسونامي 

 المھام 

 

عن��د إط��الق أول تح��ذیر م��ن موج��ة تس��ونامي تض��رب مبن��ى المق��ر، ینبغ��ي تنش��یط فری��ق إدارة 
حاالت الطوارئ والبدء في تنفی�ذ ت�دابیر طارئ�ة. وق�د تختل�ف ط�رق اإلج�الء الموص�ى بھ�ا ع�ن 
الطریق المعتاد المخطط لھ. وربما تقوم السلطات المحلیة بت�وجیھكم نح�و أراٍض أكث�ر ارتفاع�اً. 

 نصیحتھا.  ینبغي العمل ب

ضمان تنفیذ جمیع التدابیر التصحیحیة  الواردة في التقاریر الصادرة ع�ن الت�دابیر المتخ�ذة  ف�ي  
 الموسم السابق

 تحدیث دلیل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة بالمقر   

میدانی�ة ق�د إذا لم یتضرر مبنى المقر من جراء الحدث، فینبغي تحدید ما إذا كانت ھناك وحدات  
   تضررت، وتنفیذ اإلجراءات المیدانیة الطارئة

 رصد التقاریر اإلعالمیة واإلنذارات الوطنیة بموجات التسونامي   

الحكوم�ة وأي نش�رات إخباری�ة ص�ادرة ع�ن  غلق�ةاإلجالء والط�رق الم طرقالموظفین ب إخطار 
 و المحلیةأ الوطنیة

المركب�ات والمع�دات وس�ائر ممتلك�ات البری�د إل�ى مرف�ق أخ�رى أو تحدید ما إذا كان ینبغي نق�ل  
   )مرفق مؤقت (إذا سمح الوقت

إطالع موظفي الوحدات المیدانیة على الوض�ع وتزوی�دھم بالمس�تجدات عل�ى ص�عید األش�خاص  
 والممتلكات والمنتجات بحسب االقتضاء

 واالحتفاظ بجمیع الوثائق الستعراضھا الحقاً تطبیق عملیة للتأكد من توثیق جمیع االجتماعات  

 
ف��ي ح��ال تنش��یط الوح��دات المیدانی��ة خ��ارج المنطق��ة الت��ي م��ن المحتم��ل أن تض��ربھا موج��ات 
التسونامي، ینبغي التأكد من أنھا تطبق خططاً وإج�راءات لتنفی�ذ عملی�ات تغیی�ر العن�وان بمواق�ع 

 المالجئ

 دات المیدانیة داخل المنطقة المتضررة  المساعدة على إنشاء مواقع بدیلة للوح 

ضمان وضع الوحدات المیدانیة (مرافق المعالجة، ومكات�ب البری�د) لخط�ط  لنق�ل ب�رامج الف�رز  
 الخاصة بھا إلى مرافق بدیلة
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 الوضع
 

إجراءات 
 التصدي

 
 ساعة) ٤۸أول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا ف�ي  ٦-۱-باء

 المقر -حاالت موجات التسونامي 
 المھام 

إثر تراجع موجات التسونامي، ینبغ�ي تنش�یط فری�ق إدارة ح�االت الط�وارئ ب�المقر وتكلیف�ھ بحص�ر  
 حدود المناطق المتضررة  

. تعی��ین ل��دعم جھ��ود التقی��یم واالتص��ال عن��د االقتض��اء مرك��ز عملی��ات الط��وارئالنظ��ر ف��ي تنش��یط  
 شخص لتسجیل القرارات ومتابعتھا

 
ضمان سالمة الموظفین المشاركین في إجراءات التصدي. وعادة ما تكون میاه موجات التس�ونامي 
�د  ملوثة بمیاه المجاري والمواد الكیمیائیة وقد تتسبب في تراكم الحط�ام عل�ى مس�احات شاس�عة. التقیُّ

 دالمطبقة فیما یخص معدات حمایة األفراباإلجراءات 

إذا وقع مبنى المقر في طریق الموج، فینبغي إجراء تقییم لألضرار. یمك�ن أن یض�طلع ب�ذلك فری�ق  
 متعدد التخصصات یتألف من مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن  

 

عملیاتھ إلى مرفق ب�دیل إذا أن كان�ت األض�رار النظر في تنشیط خطة الستمرار أعمال المقر ونقل 
التي لحقت بمبنى المقر أو التأثیرات على المنطقة المتاخمة شدیدة. قد تس�تدعي األح�داث الت�ي ت�دوم 

س��اعة أو أكث��ر تنش��یط موق��ع ب��دیل. إب��الغ الوح��دات المیدانی��ة وأص��حاب المص��لحة الخ��ارجیین  ۲٤
 ق بدیل.بحسب االقتضاء في حال نقل العملیات إلى مرف

 
االتص��ال بم��وظفي الوح��دات المیدانی��ة. وق��د یك��ون الض��غط عالی��اً عل��ى الش��بكات الخلوی��ة وخط��وط 

وخ��دمات  )SMS(الھوات�ف األرض�یة، ل��ذا ینبغ�ي النظ��ر ف�ي االس��تعانة بالرس�ائل النص��یة القص�یرة 
 االتصاالت ذات األولویة، إذا ُوجدت. استخدام الھواتف الساتلیة، إذا ُوجدت

   تحدید حجم انقطاع التیار الكھربائي ومدى الحاجة إلى مولدات الطاقة/وقود لحاالت الطوارئ 

النظر في إتاحة الوجبات الجاھزة والماء المعبأ في زجاجات من أجل فریق إدارة حاالت الط�وارئ  
 أوالً، ومن أجل الموظفین إذا احتموا بمواقع داخل المبنى

   )البریدیة (البرید والمركبات والطوابع واألموالضمان أمن األصول  

 
المواظبة على إطالع الموظفین على الوضع ومراجعة ما ھو متوقع قبل فترة العمل التالی�ة. إط�الع 
الموظفین على أماكن استئناف العمل. توجیھ رس�ائل إل�ى الم�وظفین بش�أن ت�دابیر الس�المة المتص�لة 

 جد  بھذا الحدث. تعمیم رقم خط االتصال المباشر الخاص بالموظفین في حاالت الطوارئ، إذا وُ 

 
مواص��لة رص��د تق��اریر اإلذاع��ة والتلفزی��ون لتحدی��د الت��دابیر الت��ي یتع��ین اتخاذھ��ا ف��ي المق��ر لض��مان 

 سالمة الموظفین. التقّید بجمیع إرشادات الطوارئ المحلیة  
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 تدابیر التعافي
 

بع���د انقض���اء أكث���ر م���ن (
 )ساعة ٤۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
القائمة المرجعیة للتدابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا ف�ي  ٦-۱-باء

 المقر -حاالت موجات التسونامي 
 المھام 

التنسیق مع السلطات المحلیة وشرطة البرید وفریق صیانة المرافق لتحدی�د م�ا إذا ك�ان مبن�ى المق�ر  
 إلیھ مرة أخرىآمناً الستئنافھ العمل أم أن من الضروري إزالة التلوث/التنظیف قبل الدخول 

 

تركی�ز الجھ�ود األولی�ة عل�ى إزال�ة الحط�ام وش�فط الم�اء م�ن مباشرًة بعد انحسار میاه الموج، ینبغي 
ھذا مراوح ومزیالت رطوبة. وقد یكون من الضروري إزال�ة  وسیتطلبالمبنى وتجفیف محتویاتھ. 

المبتل��ة. وق��د یتطل��ب ال��تخلص م��ن الم��اء والعف��ن ال��دعم م��ن مق��اول  األبس��طة وع��وازل الح��وائط
س��اعة رھن��اً بمس��توى الرطوب��ة ودرج��ة  ٤۸-۲٤متخص��ص. وس��یبدأ العف��ن ف��ي النم��و ف��ي غض��ون 

 الحرارة

 تكلیف موظفي مركز عملیات الطوارئ (على مدار الساعة) بتنسیق تدابیر التعافي 

واس�تئناف جمی�ع العملی�ات الض�روریة. االحتف�اظ بس�جالت دقیق�ة متابعة مدى تقدم أعمال اإلصالح  
 عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین

التسونامي الوحدات المیدانیة، فینبغ�ي تنس�یق عملی�ات ال�دعم والمس�اعدة وتعبئ�ة  اتموجإذا ضربت  
 الوحدات المتنقلة لتجمیع البرید وتوزیعھ

، ینبغ�ي وض�ع خط�ة لع�ودتھم حالم�ا ی�تم إذا صدرت تعلیمات لموظفي المقر للعمل في مرف�ق ب�دیل  
 إصالح مبنى المقر

 ضمان إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ 

التنسیق لعقد اجتماع مع م�وظفي فری�ق إدارة ح�االت الط�وارئ بع�د اتخ�اذ الت�دابیر المطلوب�ة لتق�دیم  
تقری���ر عنھ���ا وتحدی���د م���ا إذا ك���ان م���ن الض���روري تح���دیث أو تغیی���ر الخط���ط أو اإلج���راءات أو 

یر االتصاالت. أخذ التعلیقات ذات الصلة بعین االعتبار في التقریر النھ�ائي ال�ذي یعق�ب اتخ�اذ الت�داب
 وفي خطة التدابیر التصحیحیة  
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 الوضع
 

 التدابیر األولیة
 الحاسمة

 
 )قبل الحدث وخاللھ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القائمة المرجعیة للت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا  ۷-۱-باء 
 المقر -في حالة العواصف الشتویة 

 المھام 
التصحیحیة  الواردة في التقاریر الصادرة عن التدابیر المتخذة  في ضمان تنفیذ جمیع التدابیر  

 الموسم السابق

رصد اإلنذارات ذات الصلة باألحوال الجویة (المنظمة العالمیة لألرصاد الجوی�ة، والوك�االت  
 الوطنیة) والتقاریر اإلعالمیة  

إذا كان ثمة احتمال أن یتأثر مكتب المقر بالعواصف الشتویة، فینبغي إع�داد الم�وظفین بتعم�یم  
 احتیاطات السالمة والمعلومات ذات الصلة باألحوال الجویة قبل وصول العاصفة  

إذا لم یتضرر مبنى المقر من جراء الحدث، فینبغي تحدید م�ا إذا كان�ت ھن�اك وح�دات میدانی�ة  
 وتنفیذ اإلجراءات المیدانیة الطارئةقد تضررت، 

 تحدیث دلیل ومعلومات االتصاالت الطارئة الخاصة بالمقر  

 مرك�ز عملی�ات الط�وارئ/أو وب�المقر  فریق إدارة ح�االت الط�وارئل محدود تنشیطالنظر في  
 . تعیین شخص لتسجیل القرارات ومتابعتھا  لدعم جھود التقییم واالتصال بحسب االقتضاء

 تزوید مركبات المقر بالوقود ومأل خزانات مولدات الطوارئ 

ضمان وضع الوحدات المیدانیة لخطة لتزوید المركبات ومول�دات الطاق�ة ب�الوقود ف�ي ح�االت  
 الطوارئ إذا لم یتوفر الوقود في المحطات المحلیة

النظر في األضرار التي قد تصاحب العاصفة (انقطاع التیار الكھربائي والقیود عل�ى الس�فر).  
 تھیئة الظروف لتقدیم الدعم الطارئ من أجل استعادة الخدمات المتوقفة  

 
ض��مان وض��ع الوح��دات المیدانی��ة (مراف��ق المعالج��ة، ومكات��ب البری��د) الواقع��ة ف��ي طری��ق 

  الفرز الخاصة بھا إلى مرافق بدیلةالعاصفة لخطط  لنقل برامج 
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القائمة المرجعی�ة للت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا  ۷-۱-باء 
 المقر -في حالة العواصف الشتویة 

 المھام 

للتق�اریر ع�ن الوض�ع بش�كل ضمان تسجیل تفاصل الحدث الط�ارئ، وض�مان إتاح�ة تح�دیثات  
 منتظم

 
مواصلة رصد تقاریر وسائل اإلعالم واإلنذارات ذات الص�لة ب�األحوال الجوی�ة عل�ى الص�عید 
الوطني  لتحدید التدابیر التي یتعین اتخاذھا في المقر لض�مان س�المة الم�وظفین. التقّی�د بجمی�ع 

 إرشادات الطوارئ المحلیة

تس��ییر عملی��ات المق��ر ب��أدنى ع��دد  م��ن الم��وظفین أو بتطبی��ق تحدی��د م��ا إذا ك��ان م��ن الممك��ن  
 إمكانیات العمل عن ُبْعد. إبالغ موظفي المقر بالقرارات ذات الصلة

 

المواظبة على إطالع الموظفین على الوضع ومراجعة ما ھو متوق�ع قب�ل فت�رة العم�ل التالی�ة. 
إط��الع الم��وظفین عل��ى أم��اكن اس��تئناف العم��ل. توجی��ھ رس��ائل إل��ى الم��وظفین بش��أن ت��دابیر 
السالمة المتصلة بھذا الحدث. تعمیم رقم خط االتصال المباشر الخاص بالموظفین في ح�االت 

 جد الطوارئ، إذا وُ 
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 تدابیر التعافي
 

بع��د انقض��اء أكث��ر م��ن (
 )ساعة ٤۸

 
 
 
 
 
 
 

 
القائمة المرجعی�ة للت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا  ۷-۱-باء

 المقر -في حالة العواصف الشتویة 
 المھام 

 
وشرطة البرید وفریق صیانة إذا لحقت أضرار بالمبنى، فینبغي التنسیق مع السلطات المحلیة 

الحات المرافق لتحدید ما إذا كان مبنى المقر آمناً الس�تئنافھ العم�ل أو تنس�یق عملی�ة تقییم/إص�
 قبل الدخول إلیھ مرة أخرى

متابعة مدى تقدم أعمال اإلص�الح واس�تئناف جمی�ع العملی�ات الض�روریة. االحتف�اظ بس�جالت  
   والتعافي ألغراض التأمیندقیقة عن تكالیف استئناف العمل 

التنسیق لعق�د اجتم�اع م�ع م�وظفي فری�ق إدارة ح�االت الط�وارئ بع�د اتخ�اذ الت�دابیر المطلوب�ة  
لتقدیم تقریر عنھا وتحدید ما إذا كان من الضروري تحدیث أو تغییر الخطط أو اإلجراءات أو 
االتصاالت. أخذ التعلیق�ات ذات الص�لة بع�ین االعتب�ار ف�ي التقری�ر النھ�ائي ال�ذي یعق�ب اتخ�اذ 

  یر وفي خطة التدابیر التصحیحیة التداب
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 الوضع
 

 التدابیر األولیة
 الحاسمة

 
 )قبل الحدث وخاللھ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائمة مرجعیة بالت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا  ۸-۱-باء 
 المقر -في حالة الثورات البركانیة 

 المھام 
رصد اإلنذارات ذات الصلة باألحوال الجویة (المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة، والوكاالت  

 الوطنیة) والتقاریر اإلعالمیة  

 
تنفیذ تدابیر طارئة لدى إط�الق أول إن�ذار باحتم�ال ت�أثُّر مبن�ى المق�ر باالنفج�ارات البركانی�ة. 

بھ�ا لإلج�الء بعی�داً ع�ن مبن�ى المق�ر مختلف�ة ع�ن الطری�ق المعت�اد  وقد تكون الطرق الموصى
 المخطط لھ  

دراسة خیارات االحتماء بمواقع داخل المبنى نفسھ أو اإلجالء بحسب مسافة االنفجار ونوعھ  
  (الھار، أو تدفق صخري، أو تدفق الحمم). العمل بنصیحة المسؤولین المحلیین

 

إذا ت��ّم ت��وجیھكم ب��اإلجالء تح��ذیراً م��ن ث��وران برك��اني وش��یك، فینبغ��ي مغ��ادرة مبن��ى المق��ر 
مباش��رًة. یمك��ن اس��تخدام مركب��ة وت��رك األب��واب والنواف��ذ مغلق��ة أثن��اء القی��ادة، وإغ��الق نظ��ام 
تكییف الھواء، والقیادة متجاوزاً منطقة الخطر، ما أمكن ذلك، أما إذا تعذر ذلك، فبعی�داً عن�ھ. 

نة المخاطر غیر المعتادة على طول الطری�ق، م�ن قبی�ل الص�خور المنبعث�ة م�ن االنفج�ار معای
البركاني. وینبغي تجنب القیادة في المنطقة التي یس�قط فیھ�ا الرم�اد البرك�اني بش�كل كثی�ف إذ 

 یمكنھ سد المحرك وتعطیل المركبة  

 

می�ع النواف�ذ واألب�واب. ینبغ�ي إذا ُسمح باالحتماء بمواقع داخل المبنى نفسھ، فینبغي إغ�الق ج
إیقاف جمیع المراوح وُنظم التدفئة والتھویة. وقد یكون م�ن المتع�ذر البق�اء ف�ي مالج�ئ لفت�رة 
ممتدة من الزمن أثن�اء س�قوط الرم�اد البرك�اني نظ�راً لخط�ورة ت�راكم الرم�اد مم�ا یش�كل ثق�ال 

ارت�داء قمص�ان على سقف المبنى. فإذا كان من الضروري الخ�روج، فینبغ�ي الح�رص عل�ى 
 بأكمام طویلة، وسراویل طویلة، واس�تخدام نظ�ارات واقی�ة وكمام�ات مض�ادة للم�واد الدقیق�ة

غیر قابلة إلعادة االستعمال، وذلك خالل سقوط الرماد البركاني. وإذا أُص�یبت عین�اك وأنف�ك 
 منطقة  وحلقك بالتھیج بسبب الغازات واألبخرة البركانیة، فیجب أن تتحرك فوراً بعیداً عن ال

 
إذا كن��ت موج��وداً ب��القرب م��ن مج��رى م��ائي أو نھ��ر، انتب��ھ الرتف��اع مس��توى الم��اء وإمكانی��ة 

منطق�ة مرتفع�ة ف�ي أس�رع  حدوث انھیاالت طینیة في المناطق المنخفضة. ینبغي التحرك إلى
 وقت ممكن

 
 بحس�ب االقتض�اء مرك�ز عملی�ات الط�وارئ/أو و ب�المقر تنشیط فریق إدارة حاالت الطوارئ

  . تعیین شخص لتسجیل القرارات ومتابعتھالدعم جھود التقییم واالتصال
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قائمة مرجعی�ة بالت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا  ۸-۱-باء

 المقر -في حالة الثورات البركانیة 
 المھام 

البرك��اني، ینبغ��ي تكلی��ف فری��ق إدارة ح��االت الط��وارئ ب��المقر بحص��ر  الث��ورانإث��ر ح��دوث  
 حدود المناطق المتضررة  

 
التأكد من سالمة الموظفین المشاركین في إجراءات التص�دي. إن التع�رض للرم�اد البرك�اني 
�د ب�اإلجراءات المطبق�ة  یشكل خطراً على الصحة، وال سیما للجھ�از التنفس�ي، ل�ذا ینبغ�ي التقیُّ

 فیما یخص معدات حمایة األفراد  

ضمان تسجیل تفاصیل الحدث الطارئ، وضمان إتاحة تحدیثات للتقاریر ع�ن الوض�ع بش�كل  
 منتظم  

 

النظر في تنش�یط خط�ة الس�تمرار أعم�ال المق�ر ونق�ل عملیات�ھ إل�ى مرف�ق ب�دیل إذا أن كان�ت 
األضرار الت�ي لحق�ت بمبن�ى المق�ر أو الت�أثیرات عل�ى المنطق�ة المتاخم�ة ش�دیدة. ق�د تس�تدعي 

ساعة أو أكثر تنشیط موقع بدیل. إبالغ الوحدات المیدانی�ة وأص�حاب  ۲٤لتي تدوم األحداث ا
 المصلحة الخارجیین بحسب االقتضاء في حال نقل العملیات إلى مرفق بدیل.

 
االتصال بموظفي الوحدات المیدانیة. وقد یكون الضغط عالیاً على الشبكات الخلویة وخطوط 

 )SMS( النظ��ر ف��ي االس��تعانة بالرس��ائل النص��یة القص��یرةالھوات��ف األرض��یة، ل��ذا ینبغ��ي 
 وخدمات االتصاالت ذات األولویة، إذا ُوجدت. استخدام الھواتف الساتلیة، إذا ُوجدت  

تحدی��د حج��م انقط��اع التی��ار الكھرب��ائي وم��دى الحاج��ة إل��ى مول��دات الطاق��ة/وقود لح��االت  
 الطوارئ

النظر في إتاحة الوجبات الج�اھزة والم�اء المعب�أ ف�ي زجاج�ات م�ن أج�ل فری�ق إدارة ح�االت  
 الطوارئ أوالً، ومن أجل الموظفین إذا ما احتموا بمواقع داخل المبنى  

 ضمان أمن األصول البریدیة (البرید والمركبات والطوابع واألموال)   

یضطلع ب�ذلك فری�ق متع�دد التخصص�ات یت�ألف م�ن إجراء تقییم أولي لألضرار، و یمكن أن  
   مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن

 

المواظبة على إطالع الموظفین على الوضع ومراجعة ما ھو متوقع قبل فت�رة العم�ل التالی�ة. 
إط��الع الم��وظفین عل��ى أم��اكن اس��تئناف العم��ل. توجی��ھ رس��ائل إل��ى الم��وظفین بش��أن ت��دابیر 
السالمة المتصلة بھذا الحدث. تعمیم رقم خط االتصال المباشر الخاص بالموظفین في حاالت 

 جد  الطوارئ، إذا وُ 

 

 

 

مواص��لة رص��د تق��اریر اإلذاع��ة والتلفزی��ون لتحدی��د الت��دابیر الت��ي یتع��ین اتخاذھ��ا ف��ي المق��ر 
 لضمان سالمة الموظفین. التقّید بجمیع إرشادات الطوارئ المحلیة  
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 الوضع
 

 تدابیر التعافي
 

(بع��د انقض��اء أكث��ر م��ن 
 ساعة) ٤۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قائمة مرجعی�ة بالت�دابیر الطارئ�ة الواج�ب اتخاذھ�ا  ۸-۱-باء

 المقر -في حالة الثورات البركانیة 
 المھام 

 
التنسیق مع السلطات المحلیة وشرطة البرید وفریق صیانة المرافق لتحدید م�ا إذا ك�ان مبن�ى 

إلی�ھ م�رة المقر آمناً الستئنافھ العمل أم أن من الضروري إزالة التلوث/التنظیف قب�ل ال�دخول 
   أخرى

الثوران البركاني، ینبغي وضع خطة عمل إلزالة الرماد البركاني المت�راكم بمبن�ى إثر توقف  
 المقر وحولھ. وربما یتطلب ذلك االستعانة بمقاولین مختصین  

   تكلیف موظفي مركز عملیات الطوارئ (على مدار الساعة) بتنسیق تدابیر التعافي 

تقدم أعمال اإلصالح واستئناف جمی�ع العملی�ات الض�روریة. االحتف�اظ بس�جالت متابعة مدى  
 دقیقة عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین

إذا ت��أثرت الوح��دات المیدانی��ة ب��الثوران البرك��اني، فینبغ��ي تنس��یق عملی��ات ال��دعم والمس��اعدة  
 وتعبئة  الوحدات المتنقلة لتجمیع البرید وتوزیعھ

، فینبغ��ي وض��ع خط��ة لع��ودتھم إذا ص��درت تعلیم��ات لم��وظفي المق��ر للعم��ل ف��ي مرف��ق ب��دیل  
 حالما یتم إصالح مبنى المقر

   ضمان إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ 

التنسیق لعقد اجتماع مع م�وظفي فری�ق إدارة ح�االت الط�وارئ بع�د اتخ�اذ الت�دابیر المطلوب�ة  
تقریرعنھا وتحدید ما إذا كان من الضروري تحدیث أو تغییر الخطط أو اإلجراءات أو لتقدیم 

االتصاالت. أخذ التعلیقات ذات الصلة بع�ین االعتب�ار ف�ي التقری�ر النھ�ائي ال�ذي یعق�ب اتخ�اذ 
 التدابیر وفي خطة التدابیر التصحیحیة  

  

 



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

٦۸ 

 المیدانیة الوحدات  ۲-باء
 المیدانیة الوحدات - الحاسمة للتدابیر المرجعیة القائمة ۱-۲-باء

تقی�����یم الوض�����ع والت�����دابیر الواج�����ب 
 اتخاذھا

 الموظفون 

وتأثیرھ���ا عل���ى مرفق���ك  الكارث���ة الطبیعی���ةتحدی��د حج���م 
 والمجتمع المحیط

 

تحدید وض�ع الم�وظفین. وإج�راء عملی�ة تع�داد لھ�م ف�ي ح�ال إجالئھ�م أو  
 بقائھم في مواقع داخل المبنى

المقر من أجل إجراء تقییم أولي لمرفق�ك طلب الدعم من 
 عقب وقوع الحدث، ویشمل ھذا الدعم:

 بنیة مبنى المقر •
 

التواصل مع الم�وظفین ب�أي وس�یلة م�ن الوس�ائل المتاح�ة كلم�ا ت�ّم تحدی�د  
 األوضاع

البری��د ف��ي وق��ت االتص��ال ب��الموظفین ال��ذین یعمل��ون بعی��داً ع��ن مرف��ق   حال موظفي المقر ومستوى اإلصابات وعددھا •
 الحدث إلتاحة تعلیمات بشأن سالمتھم وإبالغھم بالوضع واألضرار

الص��الحیة التش��غیلیة للمراف��ق، م��ع إی��الء اھتم��ام  •
 خاص للھواتف وروائح الغازات أو الدخان

ث للرس��ائل عب��ر خ��ط االتص��ال المباش��ر   تزوی��د الم��وظفین بنظ��ام مح��دَّ
 ومواقعھللطوارئ، بما في ذلك إجراءات اإلبالغ 

االتص��ال ب��المركز المحل��ي لإلس��عافات األولی��ة ف��ي ح��ال 
 وجود مصابین وتقدیم تفاصیل عن اإلصابات

 البرید 
تقییم سالمة المبنى وإمكانیة اللجوء داخلھ مقابل اإلجالء 

 المأمون وسالمة طرق اإلجالء
 أم�ن. المرف�ق داخ�ل البریدی�ة واألص�ول بالبرید المتصلة المسائل دراسة 

 المتضرر البرید ، البرید

أح��د الم��وظفین لرص��د م��ا یبّث��ھ اإلع��الم المحل��ي  تعی��ین
(اإلذاعة والتلفزیون) بما في ذلك التق�اریر الوطنی�ة ع�ن 

 األحوال الجویة  

 من غیرھا أو المصدر مرافق مواقع في البریدإمكانیة "حجز"  في النظر 
 بالحدث مرافقك تضررت ما إذا المقر من بمساعدة المواقع،

تنش��یط فری��ق إدارة ح��االت الط��وارئ ومرك��ز عملی��ات 
الطوارئ إذا اس�تدعى األم�ر. وض�ع ج�دول زمن�ي عل�ى 

 ساعة إذا لزم األمر ۲٤مدار 
 

 المرافق 

تحدی�����د وتعی�����ین ش�����خص لمتابع�����ة جمی�����ع الق�����رارات 
واالتص��االت الص��ادرة ع��ن مرك��ز عملی��ات الط��وارئ 

 والواردة إلیھ وتسجیلھا

یمكن/یتعین مواصلة العملیات البریدی�ة ب�الموقع المعن�ي.  كانما إذا  تقییم 
یجب ع�دم ش�غل مبن�ى متض�رر م�رة أخ�رى إل�ى ح�ین أن یتق�رر س�المة 

فض�ال ع�ن  المرف�قالعودة إلیھ. النظر في تنش�یط خط�ة اس�تمرار أعم�ال 
 الموقع البد

توجیھ إنذار إلى الموظفین وإطالعھ�م عل�ى المس�تجدات 
 في الوضع طیلة الحدث

 خض���وع إمكانی���ة ف���ي النظ���رینبغ���ي  ب���اإلجالء، ص���درت توجیھ���ات إذا 
 عملی�ات مرك�زالمباش�رة ل للس�لطة الط�وارئ ح�االت إدارة فریق موظفي

 العملیات إلدارة الموقع خارج الطوارئ
تحدی��د م��ا إذا ك��ان ھن��اك احتم��ال أن یتف��اقم الح��دث أو 

 یتسبب في ضرر إضافي أو یشكل تھدیداً لألرواح
 أج��ل م��ن المتض��رر المرف��ق وم��وظفي المحل��ي الص��یانة فری��ق م��ع التع��اون 

 أخرى مرة شغلھ قبل) أولویة ذات منشأة اعتبارھا(یمكن  للمبنى تقییم إجراء

االتص��ال باإلس��عافات األولی��ة المحلی��ة إذا ل��زم األم��ر، و 
 العمل بالتوجیھات التي یقدمھا عناصرھا

 

 /النقلالشبكة 

الس���لطات المحلی���ة إلنف���اذ االتص���ال بش���رطة البری���د أو 
 القوانین لتقدیم التوجیھ والتصدي للحدث عند االقتضاء

 

 إلى األخرى والممتلكات والمعدات المركبات نقل یتعین كان إذا ما تحدید 
 بذلك القیام ووقت مؤقت موقع أو آخر مرفق
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المباش���رین ف���ي العم���ل ع���ن الوض���ع   الرؤس���اءإب���الغ 
�د ب�البروتوكوالت المحلی�ة ف�ي اإلب�الغ  واألضرار، والتقیُّ

 عن الحوادث
 

. والنظ�ر ف�ي إلی�ھأو  المرفقفي المسائل التي تؤثر على النقل من  النظر 
 التأثیرات على الطرق/المطارات المحلیة واإلقلیمیة 

  الزبائن

 وق�ت ف�ي ب�المرفق ك�انوا ربم�ا ال�ذین الزب�ائن م�ن أي استثناء عدم
 الزبائن سالمة تحقُّق من التأكد. الحدث

 

ق�د تض�رروا تض�رراً  لعلّھ�موسائل اتصاالت للزب�ائن ال�ذین  إتاحة
مباش��راً م��ن ج��راء الح��دث. والعم��ل م��ن أج��ل تحدی��د مواق��ع بدیل��ة 

 المس�اعدة لطل�ب ب�المقر االتص�ال. بالجمل�ة البری�د وإدخ�الللزبائن 
 الزبائنب االتصال أجل من

 

 

  /األمنالسالمة

 إنف�اذ وك�االت أو البری�د ش�رطة مع التنسیق. المرفق أصول تأمین
 االقتضاء بحسب المحلیة القانون

 

 توفیر أجل من بالمقر/البیئة بالسالمة المعنیین بالموظفین االتصال
 الطبیعیة للكوارث التصدي یخص فیما والتوجیھ المساعدة
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 الوضع
 

 األولیة التدابیر
 الحاسمة

 
 )وخاللھ الحدث قبل(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الواج����ب الطارئ����ة للت����دابیر المرجعی����ة القائم����ة ۲-۲-اءب 
 المیدانیة الوحدات - الزوابع حالة في اتخاذھا

 المھام 
(المنظم���ة العالمی���ة لألرص���اد الجوی���ة، رص���د اإلن���ذارات ذات الص���لة ب���األحوال الجوی���ة  

 والوكاالت الوطنیة) والتقاریر اإلعالمیة  

 
من الزوابع إلى أن ثمة أوضاعاً تنبئ بتكوین زوابع وش�یكة. ینبغ�ي االحتف�اظ  اإلنذار یشیر

 اإلن��ذار ص��فاراتبدرج��ة عالی��ة م��ن الیقظ��ة والتأھ��ب التخ��اذ ت��دابیر فوری��ة إذا م��ا أُطلق��ت 
  المحلیة

الم��وظفین باالحتم��اء (البق��اء بال��داخل) ب��المواقع المح��ددة وع��دم اس��تثناء أح��د م��نھم  توجی��ھ 
 (إجراء تعداد لھم)

 من إنجاز أنشطة التأھب ذات الصلة وإبالغ المقر بأي ثغرات   التأكد 

بالس��لطات المحلی��ة لتحدی��د م��ا إذا كان��ت س��تدعو إل��ى اإلج��الء اإللزام��ي ومكان��ھ  االتص��ال 
 والظروف التي ستوجبھ  

   بالمرفقدلیل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة  تحدیث 

بشرطة البرید أو وكاالت إنفاذ القانون المحلیة لطل�ب ال�دعم والمس�اعدة م�ن أج�ل  االتصال 
   المرفقتأمین أو إخالء 

من تطبیق عملیة لتعطیل عمل صنادیق تجمیع البرید في المناطق التي م�ن المحتم�ل  التأكد 
 تضررھا من جراء الزوابع  

   بالمرفقمخزون المعدات القائم حالیا  تحدیث 

 
 ذلك یكون عندما التأكد،إجراءات فصل المعدات ونظم الدعم من مصادر الطاقة.  مراجعة
 مص��ادر م��ن ال�دعم وُنُظ��م المع��دات جمی�ع بفص��ل المحل�ي الص��یانة فری��ق قی�ام م��ن مناس�باً،
   الطاقة

 بدیلة لنقل برامج الفرز   مرافق تحدید 

عملیة للتأكد من توثیق جمی�ع االجتماع�ات واالحتف�اظ بجمی�ع الوث�ائق الستعراض�ھا  تطبیق 
 الحقاً 

مكان ما ھو مطلوب من معدات نقل البرید واالحتف�اظ بھ�ا لنق�ل البری�د م�ن المن�اطق  تحدید 
 المتوقع تضررھا إلى منطقة آمنة  

 معلومات االتصال الخاصة بشركات الطاقة والخدمات   تحدیث 

 
عن���د االنطب���اق، م���ن أن جمی���ع مول���دات الط���وارئ عامل���ة/مزودة ب���الوقود وأن  التأك���د،

اإلصالحات قد أُجریت على النحو المطلوب للتأكد من الجاھزیة. التأكد من وجود تعلیمات 
 تشغیل لجمیع مولدات الطاقة  

 األحوال الجویة  ب ذات الصلةالعاصفة عن طریق التقاریر اإلعالمیة واإلنذارات  رصد 

 أو األخ�رى ج�وار المركب�ة(صف  الضرر لتخفیف المركبات بصف االنطباق، عند القیام، 
 )  األخرى خلف المركبة صف

 من قیام مراكز معالجة البرید بدراسة احتمال تضرر مناطق صف المركبات التأكد 

 ل�م إذا الطوارئ حاالت في بالوقود للتزوید خطة تطبق البرید معالجة مراكز أن من التأكد 
 المحلیة الوقود محطات في الوقود یتیسر
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 الوضع
 األولیة التدابیر

 الحاسمة
 
 )وخاللھ الحدث قبل(
 

 
 اتخاذھا الواجب الطارئة للتدابیر المرجعیة القائمة ۲-۲-اءب

 المیدانیة الوحدات - الزوابع حالة في

 المھام 

 

 والنظ�ر ب�الموقع للم�وظفین تع�داد إج�راء. بالمرفق المعینین الموظفین من أحد استثناء عدم
 ب�اإلعالم االس�تعانة. الزواب�ع ح�دوث خ�الل الخدم�ة خ�ارج ب�الموظفین لالتصال وسائل في

 لإلب�الغاالتصال المباشر الوطني للطوارئ الخاص بھ�م  خطبب باالتصال الموظفین إلبالغ
 المباشر بالرئیس االتصال تعذرإذا 

 جمیع الموظفین بالبقاء بعیداً عن النوافذ واألبواب الخارجیة توجیھ 

، ینبغ��ي أن یج��ري الفری��ق المعن��ي ب��اإلجالء الط��ارئ فحص��اً للمخ��ارج المرف��ق تض��رر إذا 
 التي یحتمون بھا داخل المبنى المواقعاآلمنة قبل إخراج الموظفین من 

ین أو اإلجالء بحسب ما بالرقم المحلي للطوارئ لطلب المساعدة من أجل المصاب االتصال 
 ھو مطلوب

 الوضع
 

 إجراءات
 التصدي

 
 ساعة) ٤۸ أول(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 المھام 
نشرات اإلذاعة الوطنیة عن األحوال الجویة، أو األخبار المحلی�ة، أو غی�ر ذل�ك م�ن  رصد 

 التطبیقات للحصول على أحدث المعلومات المتصلة بالحدث الطارئ  

 سالمة الموظفین   ضمان 

 األصول البریدیة (البرید والمركبات والطوابع واألموال)   تأمین 

 لتس�جیل ش�خص تعی�ینتنشیط فریق إدارة حاالت الطوارئ لدعم جھود التقی�یم واالتص�ال.  
 ومتابعتھا القرارات

إتاحة تحدیثات للتقاریر عن الوضع بشكل  وضمان ،تسجیل تفاصل الحدث الطارئ ضمان 
 منتظم وإتاحة المستجدات على صعید األشخاص والممتلكات والمنتجات  

 سالمة الموظفین أولویًة في جمیع التدابیر المتخذة التي تعقب حدوث الزوابع   جعل 
یمكن أن یضطلع بذلك فریق متعدد التخصصات یتألف من  و لألضرار، أولي تقییم إجراء 

مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن (م�وارد داخلی�ة أو مق�اولون) قب�ل 
 إعادة شغل المكان  

 من المقر إذا لزم األمر   للمرفقمولد كبیر  طلب 

 

مرف�ق عام�ل م�ا إذا كان�ت العملی�ات تتطل�ب تحوی�ل البری�د الص�ادر والم�وظفین إل�ى  تحدید
بناًء على األضرار الناجمة ع�ن الح�دث. التنس�یق م�ع ال�رئیس المباش�ر لتحدی�د م�ا إذا  بدیل

سمح بذلك فری�ق اإلس�عافات جمیع أو بعض أنواع البرید (إذا ما  إلفراغكانت ھناك حاجة 
األخ��رى بحس��ب  المراف��ق). طل��ب المس��اعدة م��ن المق��ر م��ن أج��ل عملی��ات إب��الغ األولی��ة

 االقتضاء

 
عل��ى إط��الع الم��وظفین عل��ى الوض��ع ومراجع��ة م��ا ھ��و متوق��ع قب��ل فت��رة العم��ل  المواظب��ة

 المباش��ر االتص�ال خ�طالتالی�ة. إط�الع الم�وظفین عل��ى أم�اكن اس�تئناف العم�ل. تعم��یم رق�م 
 الخاص بالموظفین في حاالت الطوارئ، إذا ُوجد

 المغلقة  بالمرافقالموظفین والزبائن  إبالغ 



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۷۲ 

 الوضع
 

 التعافي تدابیر
 

 م��ن أكث��ر انقض��اء(بع��د 
 )ساعة ٤۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الواجب الطارئة للتدابیر المرجعیة القائمة ۲-۲-اءب

 المیدانیة الوحدات - الزوابع حالة في اتخاذھا

 المھام 

 
لتحدی�د م�ا إذا ك�ان  المراف�ق ص�یانةم�ع الس�لطات المحلی�ة وش�رطة البری�د وفری�ق  التنسیق

الس�تئناف العم�ل أم أن م�ن الض�روري إج�راء إص�الحات/تنظیف قب�ل آمنا المرفق البریدي
 مرة أخرى إلیھالدخول 

 إلى الخدمة   المرفقینبغي وضع خطة إلعادة ف، بدیل عامل مرفقتّم إفراغ البرید في  إذا 

ال�دعم م�ن الم�وارد المحلی�ة واإلدارة ف�ي المس�توى األعل�ى مباش�رًة لتس�ریع عملی�ات  طلب 
   المرافقإصالح 

أو  بمرف��ق ب��دیلالم��وظفین بخط��ط العملی��ات البدیل��ة وت��وجیھھم إل��ى اس��تئناف العم��ل  إب��الغ 
 ، عند االنطباق  النقاباتالبقاء في المنزل بحسب ما یناسب. إبالغ 

 المباش��ر االتص��ال خ��طعن��د االقتض��اء، بتح��دیث المعلوم��ات المس��جلة بش��أن رق��م  القی��ام، 
 مساعدة المقر فیما یخص ھذا األمر   طلبالوطني للطوارئ الخاص بالموظفین. 

متابع��ة م��دى تق��دم أعم��ال اإلص��الح واس��تئناف جمی��ع عملی��ات معالج��ة البری��د الض��روریة.  
 العمل والتعافي ألغراض التأمین   االحتفاظ بسجالت دقیقة عن تكالیف استئناف

 إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ    ضمان 

 

بعد اتخ�اذ الت�دابیر المطلوب�ة  الطوارئ حاالت إدارة فریقلعقد اجتماع مع موظفي  التنسیق
لتق���دیم تقری���ر عنھ���ا وتحدی���د م���ا إذا ك���ان م���ن الض���روري تح���دیث أو تغیی���ر الخط���ط أو 
اإلجراءات أو االتص�االت. أخ�ذ التعلیق�ات ذات الص�لة بع�ین االعتب�ار ف�ي التقری�ر النھ�ائي 

 علیاوتعمیمھا على اإلدارة ال الذي یعقب اتخاذ التدابیر وفي خطة التدابیر التصحیحیة
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المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب  القائمة ۳-۲-اءب 
 - الخاطفةاتخاذھا في حالة الفیضانات/الفیضانات 

 الوحدات المیدانیة
 المھام 
اإلنذارات ذات الصلة باألحوال الجویة (المنظمة العالمیة لألرص�اد الجوی�ة/المقر،  رصد 

 والوكاالت الوطنیة) والتقاریر اإلعالمیة  

 
ل�م یك�ن ف�ي األم�ر  إذاالفیض�انات  ع�ن الن�اجم الضرر من ستخفف التي التدابیركل  اتخاذ

أرض أكث�ر ونق�ل المركب�ات إل�ى  المرفقخطورة. نقل البعائث إلى مناطق مرتفعة داخل 
 ارتفاعاً محددة مسبقاً 

 ثغرات   وإبالغ المقر بأيمن إنجاز أنشطة التأھب ذات الصلة  التأكد 

 اإلج�الء إل�ى س�تدعو السلطات كانت إذا ما لمعرفة المحلیة بالسلطات االتصال من التأكد 
 ستوجبھ التي والظروف ومكانھ اإللزامي

 بالمرفقدلیل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة  تحدیث 

بشرطة البرید أو وكاالت إنفاذ القانون المحلیة لطلب الدعم والمساعدة من أج�ل  االتصال 
 المرفقتأمین أو إخالء 

 م��ن الت��ي المن��اطق ف��ي البری��د تجمی��ع ص��نادیق عم��ل لتعطی��ل عملی��ة تطبی��ق م��ن التأك��د 
 أن تتأثر بالفیضان  المحتمل

   بالمرفق حالیا القائم المعدات مخزون تحدیث 

 
عن�دما یك�ون  التأك�د،إجراءات فصل المعدات ونظم ال�دعم م�ن مص�ادر الطاق�ة.  مراجعة

الدعم القائمة م�ن  ذلك مناسباً، من قیام فریق الصیانة المحلي بفصل جمیع المعدات ونظم
 مصادر الطاقة 

 بدیلة لنقل برامج  الفرز مرافق تحدید 

 عملیة للتأكد من توثیق جمیع االجتماعات واالحتفاظ بجمیع الوثائق الستعراضھا الحقاً  تطبیق 

 المن�اطق م�ن البرید لنقل بھا واالحتفاظ البرید نقل معدات من مطلوب ھو ما مكان تحدید 
 آمنة منطقة إلى تضررھا المتوقع

 والخدمات الطاقة بشركات الخاصة االتصال معلومات تحدیث 

عند االنطباق، من أن جمی�ع مول�دات الطاق�ة عامل�ة/مزودة ب�الوقود وأن اإلص�الحات ق�د أُجری�ت  التأكد، 
 على النحو المطلوب للتأكد من الجاھزیة. التأكد من وجود تعلیمات تشغیل لجمیع المولدات

 الجویة باألحوال الصلة ذات واإلنذارات اإلعالمیة التقاریر طریق عن العاصفة رصد 

أجزاء المبنى القائمة تحت األرض التي من المحتمل أن یضربھا الفیضان فُیحتجز  إخالء 
 شاغلوھا داخلھا  

 المطلوبة المساعدة طلب أو المصابین أجل من المحلي الطوارئ برقم االتصال 

 ص��ف أم��اكن الفیض��ان یجت��اح أن احتم��ال بدراس�ة البری��د معالج��ة مراك��ز قی��ام م��ن التأك�د 
   ارتفاعاً  أكثر أرض إلى المركبات لنقل خطط ووضع المركبات،

 إذا الط�وارئ ح�االت ف�ي ب�الوقود للتزوید خطة تطبق البرید معالجة مراكز أن من التأكد 
 المحلیة الوقود محطات في الوقود یتیسر لم

 

. وإج��راء تع��داد للم��وظفین ب��الموقع ب��المرفقاس��تثناء أح��د م��ن الم��وظفین المعین��ین  ع��دم
والنظر في االستعانة بوسائل لالتصال بالموظفین خارج الخدمة خالل ح�دوث الفیض�ان. 

الوطني للط�وارئ  المباشر االتصال خطبواالستعانة باإلعالم إلبالغ الموظفین باالتصال 
 المباشر   بالرئیس االتصال تعذرالخاص بھم لإلبالغ إذا 

 مطلوب ھو ما بحسب اإلجالء في المساعدة أو المصابین أجل من المحلي الطوارئ برقم االتصال 
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المرجعی���ة للت���دابیر الطارئ���ة الواج���ب  القائم���ة ۳-۲-اءب
اتخاذھ������ا ف������ي حال������ة الفیضانات/الفیض������انات 

 الوحدات المیدانیة - الخاطفة
 المھام 
 من ذلك غیر أو المحلیة، األخبار أو الجویة، األحوال عن الوطنیة اإلذاعة نشرات رصد 

   الطارئ بالحدث المتصلة المعلومات أحدث على للحصول التطبیقات

 
المج�اري والم�واد  ضمان سالمة الموظفین. وعادة ما تكون میاه الفیض�انات ملوث�ة بمی�اه

الكیمیائیة والحیوانات البریة الخطرة مثل التماسیح والثعابین. التقیُّد ب�اإلجراءات المطبق�ة 
 فیما یخص معدات حمایة األفراد

 األصول البریدیة (البرید والمركبات والطوابع واألموال)   تأمین 

 لتس�جیل شخص تعیینتنشیط فریق إدارة حاالت الطوارئ لدعم جھود التقییم واالتصال.  
 ومتابعتھا القرارات

إتاح��ة تح��دیثات للتق��اریر ع��ن الوض��ع  وض��مان ،تس��جیل تفاص��ل الح��اث الط��ارئ ض��مان 
 بشكل منتظم وإتاحة المستجدات على صعید األشخاص والممتلكات والمنتجات  

 سالمة الموظفین أولویًة في جمیع التدابیر المتخذة عقب حدوث الفیضانات جعل 

 
یمكن أن یض�طلع ب�ذلك فری�ق متع�دد التخصص�ات یت�ألف  و لألضرار، أولي تقییم إجراء

مق�اولون)  من مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن (موارد داخلیة أو
 قبل إعادة شغل المكان

 من المقر إذا لزم األمر للمرفقمولد كبیر  طلب 

 

بن�اًء  مرف�ق عام�ل ب�دیلما إذا كانت العملیات تتطلب تحویل البرید الصادر والموظفین إل�ى  تحدید
على األضرار الناجمة عن الحدث. التنسیق مع الرئیس المباشر لتحدی�د م�ا إذا كان�ت ھن�اك حاج�ة 

). طل�ب المس�اعدة األولی�ة اإلسعافات فریق بذلك سمحجمیع أو بعض أنواع البرید (إذا ما  إلفراغ
 األخرى بحسب االقتضاء المرافقمن المقر من أجل عملیات إبالغ 

 
على إط�الع الم�وظفین عل�ى الوض�ع ومراجع�ة م�ا ھ�و متوق�ع قب�ل فت�رة العم�ل  المواظبة

 المباش�ر االتص�ال خ�طالتالیة. إطالع الموظفین على أم�اكن اس�تئناف العم�ل. تعم�یم رق�م 
 الخاص بالموظفین في حاالت الطوارئ، إذا ُوجد

 المغلقة   بالمرافقالموظفین والزبائن  إبالغ 

فریق الصیانة إلى إغالق المرافق من المنطقة المتضررة إذا كان القیام بذلك ممكناً  دعوة 
 ومأموناً  

 
. وس�یكون التص�ديللشروع في تدابیٍر  المرفقبفریق الصیانة المحلي وموظفي  االتصال

الفیض�ان وإزالت�ھ قب�ل ش�غل  می�اهمن الضروري االستعانة بمقاولین مرخص لھم لحص�ر 
 المكان مرة أخرى  

 التص��ديوالمق��ر ف��ي ت��دابیر  ب��المرفقمش��اركة المختص��ین ف��ي الس��المة/البیئة  ض��مان 
 وعملیات إبالغ الموظفین  

لم یتیسر ماء الشرب، ینبغي شراء الماء المعبأ ف�ي زجاج�ات وإتاحت�ھ (والوجب�ات الج�اھزة  إذا 
 صالح للشربإلى حین أن یتقرر أن الماء العادي  بالمرفقعند االقتضاء) للموظفین 
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المرجعی����ة للت����دابیر الطارئ����ة الواج����ب  القائم����ة ۳-۲-اءب
 الخاطف�ةاتخاذھا في حالة الفیضانات/الفیض�انات 

 الوحدات المیدانیة -
 المھام 

 
مع السلطات المحلیة وشرطة البرید والس�لطات المعنی�ة بالبیئ�ة والص�یانة لتحدی�د  التنسیق
الس���تئناف العم���ل أم أن م���ن الض���روري إج���راء  ك���ان المرف���ق البری���دي آمن���ام���ا إذا 

 مرة أخرى   إلیھإصالحات/تنظیف قبل الدخول 

 إلى الخدمة المرفقینبغي وضع خطة إلعادة ف، مرفق عامل بدیلتّم إفراغ البرید في  إذا 

مباش�رًة لتس�ریع عملی�ات  األعل�ىالمس�توى  ف�يالدعم من الموارد المحلی�ة واإلدارة  طلب 
 المرافقإصالح 

الموظفین على الخطط التشغیلیة البدیلة وإص�دار توجی�ھ لھ�م باس�تئناف العم�ل ف�ي  إطالع 
 ، عند االنطباقالنقاباتأو البقاء في المنزل بحسب ما ھو مناسب. إبالغ  مرفق بدیل

 المباش�ر االتصال خطعند االنطباق، بتحدیٍث للمعلومات المسجلة بشأن رقم  االضطالع، 
 الوطني الطارئ الخاص بالموظفین. طلب مساعدة المقر فیما یخص ھذا األمر

متابعة مدى تقدم أعم�ال اإلص�الح واس�تئناف جمی�ع عملی�ات معالج�ة البری�د الض�روریة.  
 االحتفاظ بسجالت دقیقة عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین  

 إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ   ضمان 

بعد اتخاذ التدابیر المطلوبة  الطوارئ حاالت إدارة فریقلعقد اجتماع مع موظفي  التنسیق 
وتحدی���د م���ا إذا ك���ان م���ن الض���روري تح���دیث أو تغیی���ر الخط���ط أو  تقریرعنھ���التق���دیم 

اإلجراءات أو االتصاالت. أخذ التعلیقات ذات الصلة بع�ین االعتب�ار ف�ي التقری�ر النھ�ائي 
 دارة العلیاالذي یعقب اتخاذ التدابیر وفي خطة التدابیر التصحیحیة وتعمیمھما على اإل
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المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا في  القائمة ٤-۲-باء 
 التیفون/أعاصیر  حالة األعاصیر المداریة/األعاصیر

 الوحدات المیدانیة -
 المھام 

(المنظم���ة العالمی���ة لألرص���اد الجوی���ة، رص���د اإلن���ذارات ذات الص���لة ب���األحوال الجوی���ة  
 والوكاالت الوطنیة) والتقاریر اإلعالمیة  

 

 األعاص�������یرتخفف م�������ن الض�������رر الن�������اجم ع�������ن س�������ك�������ل الت�������دابیر الت�������ي  اتخ�������اذ
. ض��مان أم��ن الم��واد خط��ورة األم��ر ف��يل��م یك��ن  إذا التیف��ونالمداریة/األعاصیر/أعاص��یر 

ونقلھا من المناطق المعرضة للفیض�ان إل�ى من�اطق مرتفع�ة  المرفقالمتحركة القائمة خارج 
 المرفقداخل 

 من إنجاز أنشطة التأھب ذات الصلة وإبالغ المقر بأي ثغرات   التأكد 

بالسلطات المحلیة لمعرفة ما إذا كانت ھذه السلطات ستدعو إلى اإلجالء اإللزام�ي  االتصال 
 ومكانھ والظروف التي ستوجبھ  

 بالمرفق الخاصة الطوارئ اتصاالت ومعلومات دلیل تحدیث 

بشرطة البرید أو وكاالت إنفاذ الق�انون المحلی�ة لطل�ب ال�دعم والمس�اعدة م�ن أج�ل ت�أمین أو  االتصال 
   المرفقإجالء 

من تطبیق عملیة لتعطیل عمل صنادیق تجمیع البرید في المن�اطق المحتم�ل تض�ررھا  التأكد 
   التیفونمن جراء األعاصیر المداریة/األعاصیر/أعاصیر 

 بالمرفق حالیا القائم المعدات مخزون تحدیث 

 
عن�دما یك�ون ذل�ك  التأك�د،إجراءات فصل المعدات ونظم الدعم من مصادر الطاقة.  مراجعة

مناسباً، من قیام فریق الصیانة المحلي بفصل جمیع المعدات ونظم الدعم القائمة من مصادر 
 الطاقة

 بدیلة لنقل برامج الفرز   مرافق تحدید 

عملی�ة للتأك�د م�ن توثی�ق جمی�ع االجتماع�ات واالحتف�اظ بجمی�ع الوث�ائق الستعراض�ھا  تطبیق 
 الحقاً 

 المن�اطق م�ن البری�د لنق�ل بھ�ا واالحتف�اظ البری�د نق�ل مع�دات من مطلوب ھو ما مكان تحدید 
   آمنة منطقة إلى تضررھا المتوقع

 معلومات االتصال الخاصة بشركات الطاقة والخدمات   تحدیث 

 
عند االنطباق، من أن جمیع مول�دات الطاق�ة عامل�ة/مزودة ب�الوقود وأن اإلص�الحات  التأكد،

د تعلیمات تشغیل لجمیع قد أُجریت على النحو المطلوب للتأكد من الجاھزیة. التأكد من وجو
 المولدات

 األحوال الجویة  ب الصلة ذاتالعاصفة من خالل التقاریر اإلعالمیة واإلنذارات  رصد 
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۷۷ 

 الوضع
 

 األولیة التدابیر
  الحاسمة

 
 )وخاللھ الحدث(قبل 

 
 

 

المرجعیة للتدابیر الطارئة الواجب اتخاذھا ف�ي  القائمة ٤-۲-باء
 - التیف����ون/أعاص����یر  حال����ة األعاص����یر المداریة/األعاص����یر

 الوحدات المیدانیة

 أو األخ�رى ج�وار المركب�ة(ص�ف  الض�رر لتخفی�ف المركب�ات بصف االنطباق، عند القیام، 
 )  األخرى خلف المركبة صف

 ص��ف أم��اكن الفیض��ان یجت��اح أن احتم��ال بدراس��ة البری��د معالج��ة مراك��ز قی��ام م��ن التأك��د 
   ارتفاعاً  أكثر أرض إلى المركبات لنقل خطط ووضع المركبات،

 ف��ي الوق��ود یتیس��ر ل��م إذا ب��الوقود للتزوی��د خط��ة تطب��ق البری��د معالج��ة مراك��ز أن م��ن التأك��د 
 المحلیة الوقود محطات

ین أو اإلج��الء بحس��ب م��ا ھ��و ب��الرقم المحل��ي للط��وارئ لطل��ب المس��اعدة م��ن أج��ل المص��اب االتص��ال 
 مطلوب 

 

. وإج��راء تع��داد للم��وظفین ب��الموقع والنظ��ر ف��ي ب��المرفقاس��تثناء أح��د م��ن الم��وظفین المعین��ین  ع��دم
االس��������تعانة بوس��������ائل لالتص��������ال ب��������الموظفین خ��������ارج الخدم��������ة خ��������الل ح��������دوث األعاص��������یر 

 االتص��ال خ��طب. االس��تعانة ب��اإلعالم إلب��الغ الم��وظفین باالتص��ال التیف��ونالمداریة/األعاصیر/أعاص��یر 
 المباشر بالرئیس االتصال تعذرالوطني للطوارئ الخاص بھم لإلبالغ إذا  المباشر

   جمیع الموظفین بالبقاء بعیداً عن النوافذ واألبواب الخارجیة توجیھ 

ینبغ�ي أن یج��ري الفری�ق المعن��ي ب�اإلجالء الط��ارئ فحص�اً للمخ��ارج اآلمن�ة قب��ل ف، المرف��ق تض�رر إذا 
 المرفقإخراج الموظفین من موقع احتمائھم داخل 

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۷۸ 

  الوضع
المرجعی��ة للت��دابیر الطارئ��ة الواج��ب اتخاذھ��ا ف��ي حال��ة األعاص��یر  القائم��ة ٤-۲-باء

 الوحدات المیدانیة - التیفونالمداریة/األعاصیر/أعاصیر 

 المھام  التصدي إجراءات

 ساعة) ٤۸ أول(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نشرات اإلذاعة الوطنیة ع�ن األح�وال الجوی�ة، أو األخب�ار المحلی�ة، أو غی�ر ذل�ك م�ن المص�ادر  رصد

للحص��ول عل��ى أح��دث المعلوم��ات المتص��لة بالح��دث الط��ارئ مث��ل اإلج��الء اإللزام��ي وإغ��الق الط��رق 
 والمالجئ المحلیة  

 سالمة الموظفین   ضمان 

 األصول البریدیة (البرید والمركبات والطوابع واألموال) تأمین 

 الق�رارات لتس�جیل ش�خص تعی�ینتنشیط فریق إدارة ح�االت الط�وارئ ل�دعم جھ�ود التقی�یم واالتص�ال.  
 ومتابعتھا

تس��جیل تفاص��ل الح��دث الط��ارئ وض��مان إتاح��ة تح��دیثات للتق��اریر ع��ن الوض��ع بش��كل من��تظم  ض��مان 
 وإتاحة المستجدات على صعید األشخاص والممتلكات والمنتجات  

س������المة الم������وظفین أولوی������ًة ف������ي جمی������ع الت������دابیر المتخ������ذة عق������ب ح������دوث األعاص������یر  جع������ل 
   التیفونالمداریة/األعاصیر/أعاصیر 

 
یمكن أن یضطلع ب�ذلك فری�ق متع�دد التخصص�ات یت�ألف م�ن مھندس�ي  و لألضرار، أولي تقییم إجراء

إنشاءات ومختص�ین ف�ي البیئ�ة والس�المة واألم�ن (م�وارد داخلی�ة أو مق�اولون) قب�ل ش�غل المك�ان م�رة 
 أخرى

 من المقر إذا لزم األمر للمرفقمولد كبیر  طلب 

 

بن�اًء عل�ى  مرفق عامل ب�دیلما إذا كانت العملیات تتطلب تحویل البرید الصادر والموظفین إلى  تحدید
 إلف�راغاألضرار الناجمة عن الح�دث. التنس�یق م�ع ال�رئیس المباش�ر لتحدی�د م�ا إذا كان�ت ھن�اك حاج�ة 

المكات�ب ). طلب المس�اعدة م�ن سمح بذلك فریق اإلسعافات األولیةجمیع أو بعض أنواع البرید (إذا ما 
 األخرى بحسب االقتضاء المرافقمن أجل عملیات إبالغ  المحلیة

 
على إطالع الموظفین على الوضع ومراجع�ة م�ا ھ�و متوق�ع قب�ل فت�رة العم�ل التالی�ة. إط�الع  المواظبة

وظفین ال�وطني الخ�اص ب�الم المباش�ر االتص�ال خ�طالموظفین على أماكن اس�تئناف العم�ل. تعم�یم رق�م 
 في حاالت الطوارئ، إذا ُوجد

 المغلقة بالمرافقالموظفین والزبائن  إبالغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۷۹ 

  الوضع
المرجعی���ة للت���دابیر الطارئ���ة الواج���ب اتخاذھ���ا ف���ي حال���ة األعاص���یر  القائم���ة ٤-۲-باء

 الوحدات المیدانیة - التیفونالمداریة/األعاصیر/أعاصیر 

 المھام  التعافي تدابیر

 م��ن أكث��ر انقض��اء بع��د(
 )ساعة ٤۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ك�ان م�ع الس�لطات المحلی�ة وش�رطة البری�د والس�لطات المعنی�ة بالبیئ�ة والص�یانة لتحدی�د م�ا إذا  التنسیق

 إلی�ھالستئناف العمل أم أن من الضروري إجراء إصالحات/تنظیف قب�ل ال�دخول  المرفق البریدي آمنا
 مرة أخرى  

 إص��الح عملی��ات لتس��ریع مباش��رةً  األعل��ى المس��توى ف��ي واإلدارة المحلی��ة الم��وارد م��ن ال��دعم طل��ب 
   المرافق

أو  ب�دیل مرف�قالموظفین على الخطط التشغیلیة البدیلة وإصدار توجیھ لھم باستئناف العمل ف�ي  إطالع 
 ، عند االنطباقالنقاباتالبقاء في المنزل بحسب ما ھو مناسب. إبالغ 

 إلى الخدمة المرفقینبغي وضع خطة إلعادة ف، بدیل عامل مرفقتّم إفراغ البرید في  إذا 

   الضروریة  البرید معالجة عملیات جمیع استئناف وجھود الوضع متابعة 

ال��وطني  المباش��ر االتص��ال خ��طعن��د االنطب��اق، بتح��دیٍث للمعلوم��ات المس��جلة بش��أن رق��م  االض��طالع، 
 الطارئ الخاص بالموظفین. طلب مساعدة المقر فیما یخص ھذا األمر

متابع��ة م��دى تق��دم أعم��ال اإلص��الح واس��تئناف جمی��ع عملی��ات معالج��ة البری��د الض��روریة. االحتف��اظ  
 بسجالت دقیقة عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین  

 إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ ضمان 

  

 

  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸۰ 

الوح��دات  -ال��زالزل حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ٥-۲-باء  الوضع
 المیدانیة

 المھام  األولیة التدابیر

 الحاسمة 
 )وخاللھ الحدث(قبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، والن�زول إل�ى األرضتوجیھ موظفي المقر الموجودین داخل المبن�ى باالحتم�اء بمواق�ع داخل�ھ، والبق�اء بعی�داً ع�ن النواف�ذ، 
 واالنطواء. واالحتماء

الھزات االرتدادیة، ما لم یكن ھناك رائحة غاز أو رائحة م�ادة  تراجععلى الموظفین أال یغادروا المبنى مباشرًة بعد  یجب
. وعند إخالء المبنى، ینبغي أال تستخدم المصاعد. ویجب على الموظفین الذین كانوا خارج المبنى البق�اء خارج�ھ كیمیائیة

إلى أن تتوقف الھزات، والتحرك نحو حیز مفتوح بعیداً عن المباني ولمبات اإلضاءة بالشارع، وأعمدة الخدمات وخطوط 
 الكھرباء.  

 بأي ثغرات   إدارة المنطقةالصلة وإبالغ  أنشطة التأھب ذات إنجازمن  التأكد 

بالسلطات المحلیة لتحدید ما إذا كانت ھذه السلطات ستدعو إلى اإلجالء اإللزامي ومكان�ھ والظ�روف  االتصال 
 التي ستوجبھ  

 المیدانیة بالوحدات الخاصة الطوارئ اتصاالت ومعلومات دلیل تحدیث 

   المرفقبشرطة البرید لطلب الدعم والمساعدة من أجل تأمین أو إخالء  االتصال 

 الزلزال جراء من تضررھا المحتمل المناطق في البرید تجمیع صنادیق عمل لتعطیل عملیة تطبیق من التأكد 

   بالمرفق حالیا القائم المعدات مخزون تحدیث 

 قی�ام م�ن مناس�باً، ذل�ك یك�ون عن�دما التأك�د،إجراءات فصل المعدات ونظم الدعم من مص�ادر الطاق�ة.  مراجعة 
    الطاقة مصادر من القائمة الدعم وُنُظم المعدات جمیع بفصل المحلي الصیانة فریق

 بدیلة لنقل برامج الفرز   مرافق تحدید 

 عملیة للتأكد من توثیق جمیع االجتماعات واالحتفاظ بجمیع الوثائق الستعراضھا الحقاً  تطبیق 

 تض�ررھا المتوق�ع المن�اطق م�ن البری�د لنق�ل بھ�ا واالحتف�اظ البری�د لنقل معدات من مطلوب ھو ما مكان تحدید 
 آمنة منطقة إلى

 والخدمات الطاقة بشركات الخاصة االتصال معلومات تحدیث 

 المطل�وب النح�و عل�ى أُجری�ت ق�د اإلص�الحات وأن عامل�ة الطاق�ة مول�دات جمیع أن من االنطباق، عند التأكد، 
 المولدات لجمیع تشغیل تعلیمات وجود من التأكد. الجاھزیة من للتأكد

 اإلنذارات عن األحوال الجویة والتقاریر اإلعالمیة المتعلقة بالحدث   رصد 

 خل�ف المركبة صف أو األخرى جوار المركبة(صف  الضرر لتخفیف المركبات بصف االنطباق، عند القیام، 
 )  األخرى

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiExdqnjcrJAhWDpIMKHc7dAKAQjRwIBw&url=http://mustangnews.net/drop-cover-and-hold-on/&psig=AFQjCNHP9N-9F-WlaNKJiwrhmN3oLAwOsg&ust=1449589889678124
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۸۱ 

 الوضع

 األولیة التدابیر
 الحاسمة 

 )وخاللھ الحدث(قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الوح�دات  - ال�زالزل حال�ة ف�ي اتخاذھ�ا الواج�ب الطارئ�ة للت�دابیر المرجعیة القائمة ٥-۲-باء

 المیدانیة

 المھام 

   المركبات صف مناطق تضرر احتمال بدراسة البرید معالجة مراكز قیام من التأكد 

من أن مراكز معالجة البرید تطبق خطة للتزوید ب�الوقود ف�ي ح�االت الط�وارئ إذا ل�م یتیس�ر الوق�ود ف�ي  التأكد 
 محطات الوقود المحلیة  

 المطلوبة المساعدة طلب أو اإلصابات أجل من المحلي الطوارئ برقم االتصال 

. وإج��راء تع��داد للم��وظفین ب��الموقع والنظ��ر ف��ي االس��تعانة ب��المرفقاس��تثناء أح��د م��ن الم��وظفین المعین��ین  ع��دم 
   بوسائل لالتصال بالموظفین غیر العاملین خالل حدوث الزلزال 

 توجیھ إلى جمیع الموظفین بالبقاء بعیداً عن النوافذ واألبواب الخارجیة   إصدار 

 إخ��راج قب��ل اآلمن��ة للمخ��ارج فحص��اً  الط��ارئ ب��اإلجالء المعن��ي الفری��ق یج��ري أن ینبغ��ي المرف��ق، تض��رر إذا 
   المبنى داخل بھا یحتمون التي المواقع من الموظفین

 وإجراء تعداد للموظفین   المرفقفور توقف الھزة األرضیة، األمر بإخالء  ینبغي، 

 
برقم الطوارئ في حال وج�ود إص�ابات أو حرائ�ق ناجم�ة ع�ن الزل�زال (س�یكون الض�غط عالی�اً عل�ى  االتصال

األم�ر). اتخ�اذ خط�وات ك�ي یع�الج موظف�و االس�عافات األولی�ة المص�ابین،  بادئ عناصر اإلسعافات األولیة في
 إذا أمكن ذلك  

   المرفقبشرطة البرید أو وكاالت إنفاذ القانون المحلیة لطلب الدعم والمساعدة من أجل تأمین  االتصال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸۲ 

  الوضع
الوح�دات  - ال�زالزل حال�ة ف�ي اتخاذھ�ا الواج�ب الطارئ�ة للت�دابیر المرجعیة القائمة ٥-۲-باء

 المیدانیة

 المھام  التصدي إجراءات

 ساعة) ٤۸ أول(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمة الموظفین   ضمان 

 األصول البریدیة (البرید والمركبات والطوابع واألموال)   تأمین 

 للحص�ول الم�وارد م�ن ذل�ك غی�ر أو المحلی�ة، األخب�ار أو الجوی�ة، األح�وال ع�ن الوطنیة اإلذاعة نشرات رصد 
   المحلیة والمالجئ الطرق وإغالق اإللزامي اإلجالء قبیل من الطارئ بالحدث المتصلة المعلومات أحدث على

ینبغي االتص�ال بالس�لطات المعنی�ة بالص�یانة لت�وفیر الخ�دمات مث�ل الغ�از الطبیع�ي والم�اء ف، المرفق تضرر إذا 
 والكھرباء  

 
ح�االت الط�وارئ بتحدی�د طری�ق  اإلج�الء ف�ي لفری�ق توجی�ھ إص�دار. المتض�ررة المراف�ق م�ن الموظفین إجالء

 المرف�ق ع�ن بعی�داً  آم�ن مك�ان إل�ى الموظفین نقل من التأكد. الموظفین إخراج(طرقات) إجالء آمن (آمنة) قبل 
   األرضیة الھزات خالل الحطام سقوط أو انھیار بسبب إصابات وقوع لتجنب

 تنشیط فریق إدارة حاالت الطوارئ لدعم جھود التقییم واالتصال. تعیین شخص لتسجیل القرارات ومتابعتھا   

 من المقر إذا لزم األمر   للمرفقمولد كبیر  طلب 

 

بن��اًء عل��ى  ب��دیل عام��ل مرف��قم��ا إذا كان��ت العملی��ات تتطل��ب تحوی��ل البری��د الص��ادر والم��وظفین إل��ى  تحدی��د
جمی�ع أو  إلف�راغاألضرار الناجمة عن الحدث. التنسیق م�ع ال�رئیس المباش�ر لتحدی�د م�ا إذا كان�ت ھن�اك حاج�ة 

). طل�ب المس�اعدة م�ن المق�ر م�ن أج�ل عملی�ات األولی�ة اإلس�عافات فری�ق بذلك سمحبعض أنواع البرید (إذا ما 
 األخرى بحسب االقتضاء المرافقإبالغ 

للحص�ول عل�ى  والمراف�ق. االتصال بال�دوائر المحلی�ة للص�یانة بالمرفقتقییم أولي لألضرار التي لحقت  إجراء 
 المرفقالدعم من مھندس أو مقاول فیما یخص تقییم 

 
على إطالع الموظفین على الوضع ومراجعة ما ھو متوقع قبل فترة العم�ل التالی�ة. إط�الع الم�وظفین  المواظبة

ال���وطني الخ���اص ب���الموظفین ف���ي ح���االت  المباش���ر االتص��ال خ���طعل��ى أم���اكن اس���تئناف العم���ل. تعم���یم رق���م 
 الطوارئ، إذا ُوجد  

 المغلقة   بالمرافقالموظفین والزبائن  إبالغ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸۳ 

  الوضع
الوح�دات  - ال�زالزل حال�ة ف�ي اتخاذھ�ا الواج�ب الطارئ�ة للت�دابیر المرجعیة القائمة ٥-۲-باء

 المیدانیة

 المھام  التعافي  تدابیر

 م��ن أكث��ر انقض��اء(بع��د 
 )ساعة ٤۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ك�ان المرف�ق م�ع الس�لطات المحلی�ة وش�رطة البری�د والس�لطات المعنی�ة بالبیئ�ة والص�یانة لتحدی�د م�ا إذا  التنسیق 
 مرة أخرى   إلیھالستئناف العمل أم أن من الضروري إجراء إصالحات/تنظیف قبل الدخول  البریدي آمنا

   المرافق إصالح عملیات یعلتسر مباشرةً  األعلى المستوى في واإلدارة المحلیة الموارد من الدعم طلب 

أو البقاء في المنزل بحس�ب  بدیل بمرفقالموظفین بخطط العملیات البدیلة وتوجیھھم إلى استئناف العمل  إبالغ 
 ، عند االنطباق  النقاباتما یناسب. إبالغ 

متابع�ة م�دى تق�دم إل�ى الخدم�ة.  المرف�قینبغ�ي وض�ع خط�ة إلع�ادة ف، ب�دیل عامل مرفقتّم إفراغ البرید في  إذا 
   أعمال اإلصالح واستئناف جمیع عملیات معالجة البرید الضروریة

ال��وطني الخ��اص  المباش��ر االتص��ال خ��طعن��د االقتض��اء، بتح��دیث الرس��الة المس��جلة عل��ى رق��م  االض��طالع، 
 بالموظفین في حاالت الطوارئ. طلب مساعدة المقر فیما یخص ھذا األمر  

 إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ   ضمان 

 عنھ�ا تقری�ربع�د اتخ�اذ الت�دابیر المطلوب�ة لتق�دیم  الط�وارئ حاالت إدارة فریقلعقد اجتماع مع موظفي  التنسیق 
وتحدید ما إذا كان من الضروري تح�دیث أو تغیی�ر الخط�ط أو اإلج�راءات أو االتص�االت. أخ�ذ التعلیق�ات ذات 

یة وتعمیمھم�ا الصلة بعین االعتبار في التقریر النھائي الذي یعقب اتخ�اذ الت�دابیر وف�ي خط�ة الت�دابیر التص�حیح
 على اإلدارة العلیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸٤ 

 - الغاب��ات حرائ��ق حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ٦-۲-باء  الوضع
 المیدانیة الوحدات

 المھام  األولیة التدابیر

 الحاسمة
 )وخاللھ الحدث(قبل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (والوكاالت المحلیة والوطنیة) والتقاریر اإلعالمیة  رصد اإلنذارات ذات الصلة  

. نق��ل خط��ورة األم��ر ف��يإذا ل��م یك��ن  الغاب��ات حرائ��قالت��دابیر الت��ي تخف��ف م��ن الض��رر الن��اجم ع��ن  ك��ل اتخ��اذ 
د مسبقاً      للمرفقالمركبات إلى حیِّز بدیل لتخزین المركبات یكون قد ُحدِّ

 بتعلیمات اإلجالء الصادرة عن السلطات المحلیة. إبالغ المدیر المباشر   التقیُّد 

 
 لالتص�ال وس�ائل ف�ي والنظ�ر ب�الموقع للموظفین تعداد إجراء. بالمرفق المعینین الموظفین من أحد استثناء عدم

االتص�ال  بخ�ط باالتص�ال الم�وظفین إلب�الغ ب�اإلعالم االس�تعانة. الح�دث وق�وع خالل الخدمة خارج بالموظفین
 المباشر بالرئیس االتصال تعذرإذا  لإلبالغالوطني للطوارئ الخاص بھم  المباشر

 . إغالق الخط الرئیسي إلمداد المبنى بالغازالمرفقبشرطة البرید لطلب الدعم والمساعدة في تأمین  االتصال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸٥ 

  الوضع
 - الغاب��ات حرائ��ق حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ٦-۲-باء

 المیدانیة الوحدات

 المھام  التصدي إجراءات

 ساعة) ٤۸ أول(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األحوال الجویة، أو األخبار المحلیة، أو غیر ذلك من الم�وارد للحص�ول عل�ى ب ذات الصلةنشرات اإلذاعة الوطنیة  رصد 
 المحلیة والمالجئ الطرق، وإغالق اإللزامي، اإلجالء قبیل من الطارئ بالحدث المتصلةأحدث المعلومات 

 تنشیط فریق إدارة حاالت الطوارئ لدعم جھود التقییم واالتصال. تعیین شخص لتسجیل القرارات ومتابعتھا   

 والمنتجات والممتلكات األشخاص صعید على المستجدات وإتاحة منتظم بشكل الوضع عن تقاریر إعداد 

 

بن��اًء عل��ى  مرف��ق عام��ل ب��دیلم��ا إذا كان��ت العملی��ات تتطل��ب تحوی��ل البری��د الص��ادر والم��وظفین إل��ى  تحدی��د
جمی�ع أو  إلف�راغاألضرار الناجمة عن الحدث. التنسیق م�ع ال�رئیس المباش�ر لتحدی�د م�ا إذا كان�ت ھن�اك حاج�ة 

األخ��رى بحس��ب  المراف��قم��ن أج��ل عملی��ات إب��الغ  المحلی��ة المكات��ببع��ض أن��واع البری��د. طل��ب المس��اعدة م��ن 
 االقتضاء

 
على إطالع الموظفین على الوضع ومراجعة ما ھو متوقع قبل فترة العم�ل التالی�ة. إط�الع الم�وظفین  المواظبة

الخ�اص ب�الموظفین ف�ي ح�االت الط�وارئ، إذا  المباش�ر االتص�ال خ�طعلى أم�اكن اس�تئناف العم�ل. تعم�یم رق�م 
 ُوجد  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸٦ 

  الوضع
 - الغاب��ات حرائ��ق حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ٦-۲-باء

 المیدانیة الوحدات

 المھام  التعافي تدابیر

 ٤۸ من أكثر انقضاء(بعد 
 )ساعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الس�تئنافھا العم�ل وترتی�ب  آمن�ا ك�انلتحدید ما إذا  فیھ بالمسؤولینینبغي االتصال فللضرر،  المرفق تعّرض إذا 
   إلیھاإلصالحات الواجب إجراؤھا بحسب األولویات قبل الدخول مرة أخرى 

 المرافق إصالح عملیات لتسریع مباشرةً  األعلى المستوى في واإلدارة المحلیة الموارد من الدعم طلب 

 إلی��ھوالمنطق��ة المحیط��ة تس�مح بالوص��ول  إلی�ھللض��رر، التأك��د م�ن أن الط��رق المؤدی��ة  المرف�ق یتع��ّرض ل�م إذا 
    تشغیل الخدمات األساسیة ذلك فيللخدمة، بما  المرفقبشكل مأمون. وضع خطة إلعادة 

أو البق�اء  ب�دیل مرف�قالموظفین على الخطط التشغیلیة البدیلة وإص�دار توجی�ھ لھ�م باس�تئناف العم�ل ف�ي  إطالع 
 ، عند االنطباقالنقاباتفي المنزل بحسب ما ھو مناسب. إبالغ 

إل��ى الخدم��ة. متابع��ة الوض��ع  المرف��قینبغ��ي وض��ع خط��ة إلع��ادة ف، ب��دیل عام��ل مرف��قت��ّم إف��راغ البری��د ف��ي  إذا 
  وجھود استئناف جمیع عملیات معالجة البرید الضروریة 

ال��وطني الخ��اص  المباش��ر االتص��ال خ��طعن��د االقتض��اء، بتح��دیث الرس��الة المس��جلة عل��ى رق��م  االض��طالع، 
  بالموظفین في حاالت الطوارئ. طلب مساعدة المقر فیما یخص ھذا األمر 

 إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ   ضمان 

 

 عنھ�ا تقری�ربع�د اتخ�اذ الت�دابیر المطلوب�ة لتق�دیم  الط�وارئ حاالت إدارة فریقلعقد اجتماع مع موظفي  التنسیق
وتحدید ما إذا كان من الضروري تح�دیث أو تغیی�ر الخط�ط أو اإلج�راءات أو االتص�االت. أخ�ذ التعلیق�ات ذات 
الصلة بعین االعتبار في التقریر النھائي الذي یعقب اتخ�اذ الت�دابیر وف�ي خط�ة الت�دابیر التص�حیحیة وتعمیمھم�ا 

  على اإلدارة العلیا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸۷ 

 موج��ات حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ۷-۲-باء  الوضع
 المیدانیة الوحدات - التسونامي

 المھام  األولیة التدابیر

 الحاسمة
 )وخاللھ الحدث(قبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
إذا ل�م  التس�ونامي اتموج�التدابیر التي ستخفف من الضرر الن�اجم ع�ن الفیض�ان الن�اجم ع�ن  اتخاذ

یكن في األم�ر خط�ورة. نق�ل البعائ�ث م�ن المن�اطق المعّرض�ة للفیض�ان إل�ى من�اطق مرتفع�ة داخ�ل 
   ونقل المركبات إلى أرض أكثر ارتفاعاً محددة مسبقاً  المرفق

 من إنجاز أنشطة التأھب ذات الصلة وإبالغ المقر بأي ثغرات   التأكد 

 اإللزام��ي اإلج��الء إل��ى س��تدعو الس��لطات ھ��ذه كان��ت إذا م��ا لمعرف��ة المحلی��ة بالس��لطات االتص��ال 
 ستوجبھ التي والظروف ومكانھ

    بالمرفقدلیل ومعلومات اتصاالت الطوارئ الخاصة  تحدیث 

 ت�أمین أج�ل م�ن والمس�اعدة ال�دعم لطل�ب المحلی�ة الق�انون إنف�اذ وك�االت أو البرید بشرطة االتصال 
   المرفق

 م��ن تض�ررھا المحتم��ل المن�اطق ف��ي البری�د جم�ع ص��نادیق عم�ل لتعطی��ل عملی�ة تطبی��ق م�ن التأك�د 
 التسونامي اتموج جراء

   بالمرفق حالیا القائم المعدات مخزون تحدیث 

 مناس�باً، ذلك یكون عندما التأكد،. الطاقة مصادر من الدعم ونظم المعدات فصل إجراءات مراجعة 
     الطاقة مصادر من القائمة الدعم وُنُظم المعدات جمیع بفصل المحلي الصیانة فریق قیام من

 بدیلة لنقل برامج الفرز   مرافق تحدید 

 الحقاً  الستعراضھا الوثائق بجمیع واالحتفاظ االجتماعات جمیع توثیق من للتأكد عملیة تطبیق 

 المتوق�ع المن�اطق م�ن البری�د لنق�ل بھا واالحتفاظ البرید لنقل معدات من مطلوب ھو ما مكان تحدید 
 آمنة منطقة إلى تضررھا

 معلومات االتصال الخاصة بشركات الطاقة والخدمات   تحدیث 

 
عن��د االنطب��اق، م��ن أن جمی��ع مول��دات الطاق��ة عامل��ة/مزودة ب��الوقود وأن اإلص��الحات ق��د  التأك��د،

أُجری��ت عل��ى النح��و المطل��وب للتأك��د م��ن الجاھزی��ة. التأك��د م��ن وج��ود تعلیم��ات تش��غیل لجمی��ع 
 المولدات

 األحوال الجویة  ب الصلة ذاتمن خالل التقاریر اإلعالمیة واإلنذارات  التسونامي اتموج رصد 

 ص�ف أو األخ�رى ج�وار المركب�ة(ص�ف  الض�رر لتخفی�ف المركب�ات بص�ف االنطباق، عند القیام، 
 )األخرى خلف المركبة

 حتج���زفیُ  الفیض���ان یجتاحھ���ا أن المحتم���ل م���ن الت���ي األرض تح���ت القائم���ة المبن���ى أج���زاء إخ���الء 
 داخلھا شاغلوھا

 بالرقم المحلي للطوارئ من أجل المصابین أو تقدیم المساعدة المطلوبة   االتصال 

ب��الموقع والنظ�ر ف��ي  للم�وظفین تع��داد . وإج�راءب��المرفقاس�تثناء أح��د م�ن الم��وظفین المعین�ین  ع�دم 
  االستعانة بوسائل لالتصال بالموظفین غیر  العاملین خالل حدوث لتسونامي 

م�ن قی�ام مراك�ز معالج�ة البری�د بدراس�ة احتم�ال أن یغم�ر الفیض�ان من�اطق ص�ف المركب�ات  التأكد 
  ووضع خطط لنقل المركبات إلى أرض مرتفعة 



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸۸ 

 

 موج��ات حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ۷-۲-باء  الوضع
 المیدانیة الوحدات - التسونامي

 المھام  األولیة التدابیر

 الحاسمة
 )وخاللھ الحدث(قبل 

 
 
 
 

 یتیس�ر ل�م إذا الط�وارئ ح�االت ف�ي ب�الوقود للتزوید خطة تطبق البرید معالجة مراكز أن من التأكد 
 المحلیة الوقود محطات في الوقود

 تعذر إجالء المنطقة على النحو الواجب، ینبغي نقل شاغلیھ إلى المستویات العلیا بالمبنى   إذا 

 بالتوجیھات الصادرة عن السلطات المحلیة بشأن اإلجالء. إبالغ المدیر المباشر   التقیُّد 

 ت�أمین أج�ل م�ن والمس�اعدة ال�دعم لطل�ب المحلی�ة الق�انون إنف�اذ وك�االت أو البرید بشرطة االتصال 
 المرفق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۸۹ 

  الوضع
 موج��ات حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ۷-۲-باء

 المیدانیة الوحدات - التسونامي

 المھام  التصدي إجراءات

 ساعة) ٤۸ أول(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م�ن ذل�ك غی�ر أو المحلی�ة، األخبار أو الجویة، باألحوال الصلة ذات الوطنیة اإلذاعة نشرات رصد

 اإللزام��ي اإلج��الء قبی��ل م��ن الط��ارئ بالح��دث المتص��لة المعلوم��ات أح��دث عل��ى للحص��ول الم��وارد
 المحلیة االحتماء ومواقع الطرق وإغالق

عند اإلج�الء ف�ي ح�ال أن غم�ر الم�اء  المرفق في األساسیة الخدماتسمح الوقت، ینبغي إغالق  إذا 
 المبنى

تنش���یط فری���ق إدارة ح���االت الط���وارئ ل���دعم جھ���ود التقی���یم واالتص���ال. تعی���ین ش���خص لتس���جیل  
 القرارات ومتابعتھا  

 سالمة الموظفین   ضمان 

 األصول البریدیة (البرید والمركبات والطوابع واألموال)   تأمین 

 من المقر إذا لزم األمر   للمرفقمولد كبیر  طلب 

تسجیل تفاصیل الحدث الطارئ وضمان إتاحة تحدیثات للتقاریر عن الوض�ع بش�كل من�تظم  ضمان 
 وإتاحة المستجدات على صعید األشخاص والممتلكات والمنتجات  

 

بن�اًء  مرف�ق عام�ل ب�دیلما إذا كانت العملیات تتطلب تحویل البرید الص�ادر والم�وظفین إل�ى  تحدید
على األضرار الناجمة عن الحدث. التنس�یق م�ع ال�رئیس المباش�ر لتحدی�د م�ا إذا كان�ت ھن�اك حاج�ة 

 المراف�قم�ن أج�ل عملی�ات إب�الغ  المق�رطل�ب المس�اعدة م�ن . جمیع أو بع�ض أن�واع البری�د إلفراغ
 األخرى بحسب االقتضاء

 
تقی��یم أول��ي لألض�رار قب��ل ش��غل المك��ان م�رة أخ��رى. یمك��ن أن یض�طلع ب��ذلك فری��ق متع��دد  إج�راء

التخصصات یتألف من مھندسي إنشاءات ومختصین في البیئة والسالمة واألمن (موارد داخلی�ة أو 
 مقاولون)  

 
عل��ى إط��الع الم��وظفین عل��ى الوض��ع ومراجع��ة م��ا ھ��و متوق��ع قب��ل فت��رة العم��ل التالی��ة.  المواظب��ة

الخ�اص ب�الموظفین  المباش�ر االتصال خطإطالع الموظفین على أماكن استئناف العمل. تعمیم رقم 
 في حاالت الطوارئ، إذا ُوجد  

 الموظفین والزبائن بالمرافق المغلقة   إبالغ 

 
للحص��ول عل��ى ال��دعم ف��ي تقی��یم  المرف��قبالس��لطات المحلی��ة المعنی��ة بالص��یانة ودوائ��ر  االتص��ال

األضرار. سیكون من الضروري قیام مقاولین مرخص لھ�م بتقی�یم لمس�توى م�اء الفیض�ان وإزالت�ھ 
 قبل شغل المكان مرة أخرى  

 الموظفین إبالغ وعملیات التصدي تدابیر في بالمقر/البیئة السالمة في المختصین مشاركة ضمان 

 عن�د الج�اھزة(والوجب�ات  وإتاحت�ھ زجاجات في المعبأ الماء شراء ینبغي الشرب، ماء یتیسر لم إذا 
 للشرب صالح العادي الماء أن یتقرر أن حین إلى بالمرفق للموظفین) االقتضاء

 
 
 
 

  

 
  



 
 
 

 

 بناء القدرة على المقاومة/دلیل إلدارة مخاطر الكوارث 

۹۰ 

  الوضع
 موج��ات حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ۷-۲-باء

 المیدانیة الوحدات - التسونامي

 المھام  التعافي تدابیر

 م��ن أكث��ر انقض��اء(بع��د 
 )ساعة ٤۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ك�ان مع السلطات المحلیة وشرطة البرید والسلطات المعنیة بالبیئة والصیانة لتحدید م�ا إذا  التنسیق

الستئناف العمل أم أن من الض�روري إج�راء إص�الحات/تنظیف قب�ل ال�دخول  المرفق البریدي آمنا
 مرة أخرى   إلیھ

 إص�الح عملی�ات لتس�ریع مباش�رةً  األعل�ى المس�توى ف�ي واإلدارة المحلی�ة الم�وارد م�ن ال�دعم طلب 
   المرافق

 مرفق ب�دیلالموظفین على الخطط التشغیلیة البدیلة وإصدار توجیھ لھم باستئناف العمل في  إطالع 
 عند االنطباق، النقاباتأو البقاء في المنزل بحسب ما ھو مناسب. إبالغ 

متابعة مدى تقدم أعم�ال اإلص�الح واس�تئناف جمی�ع عملی�ات معالج�ة البری�د الض�روریة. االحتف�اظ  
 بسجالت دقیقة عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین  

 إلى الخدمة   المرفقینبغي وضع خطة إلعادة ف، بدیل عامل مرفقتّم إفراغ البرید في  إذا 

ال�وطني الخ�اص ب�الموظفین ف�ي  المباش�ر االتص�ال خ�طبتحدیث الرسالة المس�جلة بش�أن رق�م  القیام 
 حاالت الطوارئ. طلب مساعدة المقر فیما یخص ھذا األمر  

 إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ   ضمان 

بع�د اتخ�اذ الت�دابیر المطلوب�ة لتق�دیم  الط�وارئ ح�االت إدارة فری�قلعقد اجتماع مع موظفي  التنسیق 
وتحدی���د م���ا إذا ك���ان م���ن الض���روري تح���دیث أو تغیی���ر الخط���ط أو اإلج���راءات أو  عنھ���ا تقری���ر

االتصاالت. أخذ التعلیقات ذات الصلة بعین االعتبار في التقریر النھائي الذي یعق�ب اتخ�اذ الت�دابیر 
 لعلیاوفي خطة التدابیر التصحیحیة وتعمیمھما على اإلدارة ا
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 العواص��ف حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ۸-۲-باء  الوضع
 المیدانیة الوحدات - الشتویة

 المھام  األولیة التدابیر

 الحاسمة 
 )وخاللھ الحدث(قبل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

) الوطنی�ة والوك�االت الجویة، لألرصاد العالمیة(المنظمة رصد اإلنذارات ذات الصلة باألحوال الجویة  
 اإلعالمیة والتقاریر

. توجی�ھ الم�وظفین بش�أن التش�غیل اآلم�ن الش�تویة العاص�فةكل التدابیر التي قد تخفف من أضرار  اتخاذ 
 للمركبات وتعلیمات السالمة الشخصیة التي ربما تكون مناسبة  

 المساعدة الطبیة للموظفین المتضررین من جراء التعرض للعاصفة أو المصابین   إتاحة 

. التنس��یق م��ع مخ��تص االتص��االت المرف��قالم��وظفین المعنی��ین بع��دم اس��تثناء أح��د م��ن م��وظفي  توجی��ھ 
 بالمقر من أجل إبالغ اإلعالم عند االقتضاء  

 
 
 

 المرف�ق تأمین أجل من والمساعدة الدعم لطلب المحلیة القانون إنفاذ وكاالت أو البرید بشرطة االتصال
   أو إجالئھ
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  الوضع
 العواص��ف حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ۸-۲-باء

 المیدانیة الوحدات - الشتویة

 المھام  التصدي ءاتاإجر

 ساعة) ٤۸ أول(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 للحص�ول األخ�رى الموارد أو المحلیة، األخبار أو الجویة، األحوال عن الوطنیة اإلذاعة نشرات رصد
 والمالج�ئ الط�رق وإغالق اإللزامي اإلجالء قبیل من الطارئ بالحدث المتصلة المعلومات أحدث على

 المحلیة

تنش�یط فری�ق إدارة ح�االت الط��وارئ ل�دعم جھ�ود التقی�یم واالتص��ال. تعی�ین ش�خص لتس�جیل الق��رارات  
 ومتابعتھا  

 من��تظم بش��كل الوض��ع ع��ن للتق��اریر تح��دیثات إتاح��ةتس��جیل تفاص��یل الح��دث الط��ارئ وض��مان  ض��مان 
 والمنتجات والممتلكات األشخاص صعید على المستجدات وإتاحة

ممھ��دة م��ن أج��ل س��المة الم��وظفین ووص���ول  إلی��ھ المؤدی��ة والط��رق المرف��ق مم��رات أنم��ن  التأك��د 
   إلیھالطوارئ 

وعملی��ات إب��الغ  التص��ديوالمق��ر ف��ي ت��دابیر  ب��المرفقمش��اركة المختص��ین ف��ي الس��المة/البیئة  ض��مان 
 الموظفین  

 

بن�اًء عل�ى  مرف�ق عام�ل ب�دیلما إذا كانت العملیات تتطلب تحویل البرید الصادر والموظفین إلى  تحدید
. التنسیق مع الرئیس المباشر لتحدید ما إذا كان�ت ھن�اك حاج�ة العواصف الشتویةاألضرار الناجمة عن 

األخ�رى  المرافقجمیع أو بعض أنواع البرید. طلب المساعدة من المقر من أجل عملیات إبالغ  إلفراغ
 بحسب االقتضاء

األم��ر، مول��داً كبی��راً م��ن المق��ر لح��االت الط��وارئ ف��ي ح��ال ح��دوث ، إذا ل��زم یطل��بأن  للمرف��ق ینبغ��ي 
 الشتویة   انقطاع في التیار الكھربائي أثناء العاصفة

 
على إطالع الموظفین عل�ى الوض�ع ومراجع�ة م�ا ھ�و متوق�ع قب�ل فت�رة العم�ل التالی�ة. إط�الع  المواظبة

الوطني الخاص ب�الموظفین ف�ي  المباشر االتصال خطالموظفین على أماكن استئناف العمل. تعمیم رقم 
 الطوارئ، إذا ُوجد حاالت
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 العواص��ف حال��ة ف��ي اتخاذھ��ا الواج��ب الطارئ��ة للت��دابیر المرجعی��ة القائم��ة ۸-۲-باء  الوضع
 المیدانیة الوحدات - الشتویة

 المھام  التعافي تدابیر

 م��ن أكث��ر انقض��اء(بع��د 
 )ساعة ٤۸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كان�ت مع الس�لطات المحلی�ة وش�رطة البری�د والس�لطات المعنی�ة بالبیئ�ة والص�یانة لتحدی�د م�ا إذا  التنسیق 
 الطرق المحلیة آمنة وما إذا یمكن استئناف العملیات بالمرفق (إذا تم غلقھ على أثر العاصفة الشتویة)

ال��دعم م��ن الم��وارد المحلی��ة واإلدارة ف��ي المس��توى األعل��ى مباش��رًة لتس��ریع عملی��ات إص��الح  طل��ب 
    بالمرافقاألضرار التي لحقت 

أو  مرف�ق ب�دیلالموظفین على الخطط التشغیلیة البدیلة وإصدار توجیھ لھم باس�تئناف العم�ل ف�ي  إطالع 
 عند االنطباق، النقاباتالبقاء في المنزل بحسب ما ھو مناسب. إبالغ 

 إلى الخدمة المرفقینبغي وضع خطة إلعادة ف، بدیل عامل مرفقتّم إفراغ البرید في  إذا 

متابع��ة م��دى تق��دم أعم��ال اإلص��الح واس��تئناف جمی��ع عملی��ات معالج��ة البری��د الض��روریة. االحتف��اظ  
 بسجالت دقیقة عن تكالیف استئناف العمل والتعافي ألغراض التأمین  

ال��وطني الخ��اص ب��الموظفین ف��ي ح��االت  المباش��ر االتص��ال خ��طالرس��الة المس��جلة بش��أن رق��م  تح��دیث 
 الطوارئ. طلب مساعدة المقر فیما یخص ھذا األمر  

 إبالغ جمیع الموظفین عند انتھاء الحدث الطارئ   ضمان 

 

بعد اتخاذ التدابیر المطلوب�ة لتق�دیم تقری�ر  الطوارئ حاالت إدارة فریقلعقد اجتماع مع موظفي  التنسیق
عنھ�ا وتحدی�د م�ا إذا ك�ان م�ن الض�روري تح�دیث أو تغیی�ر الخط�ط أو اإلج�راءات أو االتص�االت. أخ��ذ 
التعلیقات ذات الصلة بعین االعتبار ف�ي التقری�ر النھ�ائي ال�ذي یعق�ب اتخ�اذ الت�دابیر وف�ي خط�ة الت�دابیر 

 لعلیاة وتعمیمھما على اإلدارة االتصحیحی
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 جیم: المسرد التذییل
 

األمم المتحدة للحد م�ن الك�وارث  مكتب مصطلحات من نسخة التالي بالرابط ترد
 :اللغات من عدد إلى مترجمة

• https://www.unisdr.org/we/inform/terminology 

 الع�����المي البری�����دي لالتح�����اد الرس�����میة المص�����طلحات بیان�����ات قاع�����دة وتش�����مل
TERMPOST عل�ى أُتیح�ت ق�د وكانت( اللغات من عدد إلى مترجمة مصطلحات 

 عل��ى تحت�وي وھ��ي ،)۲۰۰۳ ع�ام إل�ى ۱۹٥۲ ع��ام م�ن الفت�رة ف��ي ورقی�ة نس�خة
الروس���یة واإلنكلیزی���ة والبرتغالی���ة واأللمانی��ة واالس���بانیة : لغ���ات بثم���اني بیان��ات

 ب���اللغتین ال��راھن الوق��ت ف���ي التع��اریف وتت��اح. العربی��ة والفرنس���یةوالص��ینیة و
 مجموع���ة TERMPOST البیان���ات قاع���دة وتحت���وى. فق���ط والفرنس���یة اإلنكلیزی���ة

 االتح��اد رات منش��و ف��ي ال��واردة البریدی��ة والتع��ابیر المص��طلحات م��ن منتق��اة
 ف�ي یومی�اً  المستخدمة المصطلحات أیضاً  تتضمن وھي. ووثائقھ العالمي البریدي
 :  التالي الرابط في TERMPOST البیانات قاعدة وتوجد. البریدي القطاع

• http://ukmcvm01.multicorpora.net/TermbaseUPU_En/Main2.aspx?ch
angeTermbase=0 

 لقاع��دة الش��بكي الموق��ع یك��ن ل��م ،۲۰۱٦" الث��اني ك��انون" ین��ایر حت��ى: ملحوظ��ة
 .والروسیة الصینیة اللغتین إلى للمصطلحات ترجمة على یحتوى ھذه البیانات

 دال: اإلحاالت التذییل
 ؛)الفاو( والزراعة األغذیة منظمة

Disaster Risk Management System Analysis, A Guid Book- 
http://www.fao.org/docrep/011/i0304e/i0304e00.HTM 

 ؛MIAVITA مشروع
Handbook for Volcanic Risk Management-Handbook-VolcRiskMgt.pdf 

 ؛الحرائق من للحمایة الوطنیة الرابطة
Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity 
Programs (NFPA 1600) - http://www.nfpa.org/assets/files/ 
AboutTheCodes/1600/1600-13-PDF.pdf 

 المتحدة؛ األمم

Plan of Action on DRR for Resilience - 
http://www.preventionweb.net/files/33703_actionplanweb14.06cs1.pdf 

 ۲۰۳۰-۲۰۱٥ الكوارث مخاطر من للحد سنداي إطار المتحدة؛ األمم
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework 

 م��ن الح��د بش�أن الع��المي التقی��یم تقری�ر الك��وارث؛ م��ن للح�د المتح��دة األم��م مكت�ب
 (UNISDR 2015 GAR) ۲۰۱٥ لعام الكوارث

 المتحدة؛ الوالیات في الداخلي األمن وزارة
Homeland SecurityExercise and Evaluation Program (HSEEP) - 
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/32326 

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

 الدولي؛ البنك
CAPRA (Probabilistic Risk Assessment Program -http://ecapra.org/ 

 الدولي؛ للبنك اإللكتروني المعھد
Introduction to Disaster RiskManagement - 
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/introduction-disaster-risk-
management-0 

   الكوارث مخاطر إلدارة اإللكتروني الموقع العالمي؛ البریدي االتحاد
http://www.upu.int/en/activities/disaster-risk-management-in-the-postal-
sector/about-disaster-risk-management-in-the-postal-sector.html 

 

 

https://www.unisdr.org/we/inform/terminology
http://ukmcvm01.multicorpora.net/TermbaseUPU_En/Main2.aspx?changeTermbase=0
http://ukmcvm01.multicorpora.net/TermbaseUPU_En/Main2.aspx?changeTermbase=0
http://www.fao.org/docrep/011/i0304e/i0304e00.HTM
http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
http://www.brookings.edu/research/
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/introduction-disaster-risk-management-0
http://einstitute.worldbank.org/ei/course/introduction-disaster-risk-management-0
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 ھاء: المنظمات اإلقلیمیة وإدارة مخاطر الكوارث التذییل

 أفریقیا .۱
 اللجنة االقتصادیة ألفریقیا  •
 االتحاد األفریقي •
كافح��ة بم المعنی��ة ال��دول ب��یناللجن��ة الدائم��ة المش��تركة  •

  الساحل منطقةالجفاف في 
 تجمع الساحل والصحراء  •
 السوق المشتركة لشرق أفریقیا والجنوب األفریقي  •
 یا جماعة شرق أفریق •
 الجماعة االقتصادیة لدول وسط أفریقیا  •
 الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا  •
 الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة •
 لجنة المحیط الھندي   •
 الجماعة اإلنمائیة للجنوب األفریقي  •

 األمریكتان .۲

 اللجنة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة والكاریبي  •
 منظمة الدول األمریكیة  •
 منظومة تكامل أمریكا الوسطى •
 الجماعة الكاریبیة  •
 رابطة الدول الكاریبیة  •
 جمعیة دول األندیز  •
 السوق المشتركة الجنوبیة  •
 المنظمة الكاریبیة لألرصاد الجویة •
 المعھد الكاریبي لألرصاد الجویة والھیدرولوجیا  •
 وزارة إدارة الطوارئ في بربادوس  •
 مصرف التنمیة للبلدان األمریكیة •

 

 

 آسیا .۳
اللجن����ة االقتص����ادیة واالجتماعی����ة آلس����یا  •

 والمحیط الھادئ 
 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا  •
المؤتمر الوزاري اآلسیوي بش�أن الح�د م�ن  •

 مخاطر الكوارث
 المركز اآلسیوي للحد من الكوارث •
 جامعة الدول العربیة •
 منظمة التعاون اإلسالمي  •
 یميرابطة جنوب آسیا للتعاون اإلقل  •
 رابطة أمم جنوب شرق آسیا  •
منتدى التع�اون االقتص�ادي آلس�یا والمح�یط  •

 الھادئ  

 أوروبا .٤

 اللجنة االقتصادیة ألوروبا  •
منظم���ة التع���اون االقتص���ادي ف���ي منطق���ة  •

 البحر األسود
 مجلس أوروبا  •
 االتحاد األوروبي •
 منظمة حلف شمال األطلسي  •
 منظمة األمن والتعاون في أوروبا   •
 عملیة التعاون في جنوب شرق أوروبا   •

 الھادئ المحیط .٥
 أمانة جماعة المحیط الھادئ  •
 البرنامج البیئي اإلقلیمي للمحیط الھادئ •
 منتدى جزر المحیط الھادئ •

 
 
 

  



 
 
 

 ۹٦ 
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