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 عمالال  سياسة استمرارية

  :قدمةامل

 تعطيل أدنى دون ( ككل ومنسوبيها واملجتمع طالبها) املصلحة صحابأ لجميع خدماتها بتقديم الجامعة تحرص 

 املعالجة وتوضح طرق  املخاطر والتعامل مع الجامعة عمالأ استمرارية لدعم السياسة هذه صممت ولذلك

 .ومواصلة العمل

   :السياسة نص

 التدابير تخاذبا وذلك دون انقطاع وخدماتها الحيوية عمالهاأ جميع استمرارية على الجامعة بالعمل تلتزم

 .عمالال  استمرارية على تؤثر قد أي عوامل مع للتعامل جراءات الالزمةوال 

  :هدافال 

 تعطل عن الناجمة ثاراآل تقليل إلى واملخاطر بالجامعة وتهدف الكوارث درء طرأ من جزء السياسة هذه تشكل

 السياسة بهذه الجاد االلتزام. الصلة ذات املخاطر مع للتعامل مناسبة وتقدم حلول  الطوارئ  حاالت في عمالال 

وخدمات  عمالأ استمرار على التأكيد خالل وذلك من العامة وتحسين صورتها الجامعة سمعة حماية على يعمل

 (.مجتمع خدمة علمي، بحث )تدريس، الحيوية الجامعة

 :التنفيذ نطاق

  .ككل الجامعة مجتمع على السياسة تطبق 

  :التنفيذ

  يقوم الذي و  االعمال استمرارية دارةإ  فريق على الجامعة فروع و باملقر  السياسة تنفيذ و تطبيق مهام تقع

  الجامعة وخدمات عمالأ استمرارية على ثارهاآ وتقييم تحليل و املحتملة املهددات و املخاطر تحديد و بدراسة

 املطلوبة  جراءاتال  جميع تفاصيل على التنفيذ خطة تشتمل معالجتها و الحتوائها الضرورية الخطوات التخاذ
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 أ تشمل كما
 
 املختلفة الجامعة فروع مع كذلك و  الالزم الدعم لتقديم خارجية جهات مع املبرمة االتفاقيات يضا

 قبل من السياسة بتنفيذ االلتزام متابعة تتم العمال  الستمرارية التنسيق و مخاطر لى الفوري للتصدي

 تقييم الي بالضافة العمل وورش التدريب و السنوي  التدقيق نشطةأ بتنسيق الفريق يقوم كما املعني الفريق

 .الفروع و املقر في بذلك الخاصة العمل خطط

 

 :السياسة تنفيذ قيادة

 االعمال استمرارية خطط بوضع الخاصة القضايا مع التعامل ويتم استمرارية ادارة فريق الجامعة رئيس يقود

 .الجامعة الرئيس ومدراء نواب مع بالتنسيق القطاعات كافة من والدعم الالزم

 :االعمال الستمرار فاعلة لخطة الساسية املكونات

 املسؤوليات تسلسل 

 واالستجابة لها املخاطر تقييم  

 االساسية العمل انظمة  

 االعمال استمرارية دارةإ فريق  

 الرئيسية االتصال جهات  

 الجامعة بمنسوبي وتفاصيل االتصال عناوين  

 الحوادث تسجيل  

 التدريب  

 عمالال  استمرارية خطة وتقويم مراجعة  

 ماكن حفظهاوأ للجامعة الهامة الوثائق مسميات. 

 :ساسيةأ مبادئ

 :عمال بالتاليال  استمرارية ادارة فريق يلتزم

 عمليات الستمرار احتوائها العمل علىو  كليا او جزئيا العمل لى تعطلإ تؤدي التي املخاطر مع التعامل 

 .االمكان قدر فورية بصورة الحيوية. الجامعة

 الجامعة ممتلكات حماية  

 الجامعة وسالمة منسوبي صحة حماية  
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 بالفروع الكوارث درء خطط  

 خدمات استمرارية لضمان عمالواستمرارية ال  لدرء الكوارث خطط وضع الجامعة فروع جميع على يجب

 .الحيوية الجامعة

 :واعتمادها السياسة تنفيذ دعم

 بالتحقق وذلك الفروع بدول  املفتوحة العربية الجامعة التزام على بالتأكيد عمالال  استمرارية ادارة فريق يقوم

 الخاصة الوثائق وكذلك االحتياجات ملقابلة مناسبة ووسائل كافية وموارد بشرية واضحة جراءاتإ وجود من

 في الفروع جميع بدعم الفريق يقوم كما(. الجامعي الحرم خارج) بديلة ماكنأ او مواقع في العمل باستمرارية

 .املسؤولة الجهات خططهم واعتمادها من تطوير

ويتطلب  وقاتال  كل في املصلحة صحابأ لجميع خدماتها وتقديم عمالهاأ مواصلة على جاهدة الجامعة ستعمل

 لتحقيق ومقدرات الجامعة وحماية ممتلكات وشركاؤها بدعم املختلفة داراتهاإو  الجامعة منسوبي التزام ذلك

   .هدافهاوأ رسالتها

 :صلة ذات ووثائق سياسات

 املفتوحة العربية الجامعة استراتيجية  

 الكوارث لدرء املعلومات تقنية خطة  

 املخاطر ادارة سياسة  

 املخاطر سجل  

 املعلومات حماية سياسة 

 والفروع املقر في املفتوحة العربية للجامعة عمالال  استمرارية ةخط 


