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ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
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•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
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•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
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أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى ﺟﻤﻴﻊ�ا��ﻘﻮق�اﻟﻔﻜﺮ�ﺔ�وﺣﻘﻮق
�اﻟﻄﺒﻊ�ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
ا��ﻠﺲ�اﻷﻋ���ﻟﻸﻣﻦ�اﻟﻮﻃ��
اﻟهﻴﺌﺔ�اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ�ﻹدارةاﻟﻄﻮارئ�واﻷزﻣﺎت�واﻟ�ﻮارث
ﺗﻤﺖ�اﳌﻮاﻓﻘﺔ�ﻋ���ﻃﺒﺎﻋﺔ�هﺬا�اﻟﻜﺘﺎب�ﻣﻦ�ﻗﺒﻞ�ا��ﻠﺲ�اﻟﻮﻃ���ﻟﻺﻋﻼم ،أﺑﻮﻇ�� ،أ.ع.م )(2015/30184
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اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.

39

ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل���ﺪف
�إدارة�اﺳﺘﻤ
وإصدارر�ﻣﻌﻴﺎر
�واﻷزﻣﺎت�واﻟ�ﻮارث�ﺑﺈﻋﺪاد�وإﺻﺪا
بهدف
استمﺮرارية العمال
معيار إدارة
ﻗﺎﻣﺖ�اﻟهﻴﺌﺔ�اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ�ﻹدارة�اﻟﻄﻮارئئ والزمات والكوارث بإعداد
قامت الهيئة الوطنية إلدارة الطوار
ﻗﻴﺎس�و�ﻨﺎء ﻣﻘﺪرة�اﳌﺆﺳﺴﺔ�ﻋ���اﻻﺳﺘﻤﺮار����أداء �ﺸﺎﻃﺎ��ﺎ�ا��ﻴﻮ�ﺔ ،ﺧﻼل�أي�ﻃﺎرئ�ﻳﺆدى�إ���إر�ﺎك�اﻟﻌﻤﻞ�ﻟﺪ��ﺎ
قياس وبناء مقدرة املؤسسة على االستمرار في أداء نشاطاتها الحيوية ،خالل أي طارئ يؤدى إلى إرباك العمل لديها أو
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﺘﻮﻓﺮة�ﻋ���اﳌﻮﻗﻊ
����ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت�أو�وﺳﺎﺋﻞ�ﺣﻔﻆ�ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ،
أو�ﺗﻮﻗﻔﮫ ،ﻳﺘ�ﻮن�اﳌﻌﻴﺎر�ﻣﻦ�ﺛﻼﺛﺔ�أﺟﺰاء رﺋ�ﺴﻴﺔ�ﺗﺘﻮﻓﺮ
�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
توقفه ،ن
على املوقع
ﻗﺒﻮلمتوفرة
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ تتوفر في مطبوعات أو وسائل حفظ متفرقة،
من ثالثة أجزاء رئيسية
املعيار ��:
يتكو"ﻟﻠهﻴﺌﺔ"،
اﻻﻟﻜ��و�ﻲ
ا��ﺎﻃﺮ
االلكتروني "للهيئة" ،هي:

اﳌﻮاﺻﻔﺎت
املواصفات�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل – اﳌﻮاﺻﻔﺎت ).(AE/SCNS/NCEMA 7000:2015
وهﻮ�ﻣﻌﻴﺎر
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
وهو معيار إدارة استمرارية العمال  -املواصفات (.)AE/SCNS/NCEMA 7000:2015
ﺷﺎدي
-1اﻟﺪﻟﻴﻞ�اﻹر
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
)(AE/SCNS/NCEMA 7001:2015
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮ
ّ
و�ﻔﺴﺮ "ﻛﻴﻒ" ﻳﺘﻢ�ﻋﻤﻞ�اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ�اﳌﺬ�ﻮرة����اﳌﻮاﺻﻔﺎت�ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ�وا��ﺔ ،وﺗﺘﻢ
أي�ﻣﻮﺿﻮع�هﺬا�اﻟﻜﺘﺎب،
الدليل اإلرشادي
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
ﺮ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ�ﺑﮫ�ﻛﻤﺎ�ﺟﺎءت����اﳌﻮاﺻﻔﺎت ،و�ﺎﻟ�ﺴﻠﺴﻞ�ﻧﻔﺴﮫ ،ﺣﻴﺚ -ﻋ���ﺳ�ﻴﻞ�اﳌﺜﺎل -إن�اﻟﺒﻨﺪ ��� 4اﳌﻮاﺻﻔﺎت
()AE/SCNS/NCEMA 7001:2015
���اﻟﺪﻟﻴﻞ�اﻹرﺷﺎدي،ر وهﻜﺬا...
ﻳﻘﺎﺑﻠﮫ�اﻟﺒﻨﺪ�أ4.
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎ ّر�ﻣﺼﺎد
ويفسر "كيف" يتم عمل العناصر املذكورة في املواصفات بطريقة واضحة ،وتتم االستعانة
أي موضوع هذا الكتاب،
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
به كما جاءت في املواصفات ،وبالتسلسل نفسه ،حيث -على سبيل املثال -إن البند  4في املواصفات يقابله البند أ4.
اﻟﻨﻤﺎذج ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
•
في الدليل اإلرشادي ،وهكذا...
وﺗﺘﻀﻤﻦ�ﻧﻤﺎذج�ﻹدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

النماذج
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وتتضمن نماذج إلدارة استمرارية العمال
ﻻ�ﻳﺘﻌﺎرض�هﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ�اﻹرﺷﺎدي�ﻣﻊ�أﻳﺔ�وﺛﻴﻘﺔ�أﺧﺮى
�ا�����واﻟﺪو�� ،.ﺻﺪرت�ﻋﻦ�اﻟهﻴﺌﺔ�اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ�ﻹدارة�اﻟﻄﻮارئ�واﻷزﻣﺎت
ى
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮ
•
واﻟ�ﻮارث ) .(NCEMAو���ﺣﺎل�وﺟﻮد�أي��ﻌﺎرضُ ،ﻳﺮ���اﻟﺮﺟﻮع�إ���اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�اﳌﻌﻨﻴﺔ�واﻷﺧﺬ���ﺎ .ﺣﻴﺚ�أن "اﻟﺪﻟﻴﻞ
اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
هﺬا�ﻣﺨﺼﺺ�ﻹدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻓﻘﻂ.
•اﻹرﺷﺎدي"
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والزمات والكوارث
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء أخرى ،صدرت عن
يتعارض هذا الدليل اإلرشادي مع أية وثيقة
ال
•
( .)NCEMAوفي حال وجود أي تعارض ،يرجى الرجوع إلى الوثائق املعنية والخذ بها .حيث أن "الدليل اإلرشادي" هذا
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
مخصص إلدارة استمرارية العمال فقط.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
ً
ﺣﻴﺚ�اﻧﻄﻠﻖ�اﻟﻌﻤﻞ����اﳌﺸﺮوع�ﻣﻊ�ﺑﺪاﻳﺔ
عشر�ﺷهﺮ
�اﻟ���ﺔ�اﻷو���ﻟﮫ�ﻧﺤﻮ�ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ�ﻋﺸﺮ
�إﻋﺪاد�هﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ�وإﺻﺪا
اﺳﺘﻐﺮ
شها،را ،حيث انطلق العمل في املشروع مع
وإصداررالنسخة الولى له نحو ثمانية
ققإعداد هذا الدليل
استغر
ً
وﻗﺪ�ﺳﺎهﻤﺖ����اﻧﺘﺎﺟﮫ�ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ�ﻣﻦ
العمال -اﳌﻮاﺻﻔﺎت،
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل -
�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
ﻣﻊ�ﻣﻌﻴﺎر
�ﺳ�ﺘﻤ��
ﺷه
املواصفات ،وقد ساهمت في انتاجه مجموعة
استمرارية
معيار إدارة
ﻣﺮﻓﻘﺎمرفقا مع
20092009
سبتمبر
بدايةﺮشهر
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
إ���ﺟﺎﻧﺐ�ﻋﺪد�ﻣﻦ�ا��ﺘﺼ�ن�اﻟﻌﺎﳌﻴ�ن����إﻧﺘﺎج�هﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ�ﺑﻘﻴﺎدة�وإﺷﺮاف
اﳌﺆﺳﺴﺎت�واﻟﺸﺮ�ﺎت�و�ﻴﻮت�ا����ة�اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
�ا��ﺎﻃﺮ
الدليل بقيادة
ﻗﺒﻮلهذا
العاملية ،إلى جانب عدد من املختصين العامليين في إنتاج
والشركات وبيوت الخبرة
من املؤسسات
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
اﻟ����ﻌﻤﻞ�ﺗﺤﺖ�ﻣﻈﻠﺔ�ا��ﻠﺲ�اﻷﻋ���ﻟﻸﻣﻦ�اﻟﻮﻃ��.
اﻟهﻴﺌﺔ�اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ�ﻹدارة�اﻟﻄﻮارئ�واﻷزﻣﺎت�واﻟ�ﻮارث ) ،(NCEMAا��ﺎﻃﺮ
وإشراف الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والزمات والكوارث ( ،)NCEMAالتي تعمل تحت مظلة املجلس العلى لألمن
الوطنيً .
وﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ� اﳌﺘﻐ��ات� ��� هﺬا� ا��ﺎل ،ﺗﻢ� إﺻﺪار "ﻣﻌﻴﺎر� إدارة� اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ� اﻷﻋﻤﺎل – اﳌﻮاﺻﻔﺎت"
)��� (AE/SCNS/NCEMA 7000:2015ﻋﺎم  2015ﻣﻊ�اﺳﺘﻤﺮار�اﻟﻌﻤﻞ�ﻋ���اﻹﺻﺪار�اﻟﺜﺎ�ﻲ�ﻟهﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ�اﻹرﺷﺎدي�ﻣﻦ�ﻗﺒﻞ
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﻣﺴﺎ
وتماشيا مع املتغيرات في هذا املجال ،تمﺷ�ﻞ 3
ﻓﺮ�ﻖ�ﻣﺘﺨﺼﺺ�ﻣﻦ�اﻟهﻴﺌﺔ�اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ�ﻹدارة�اﻟﻄﻮاررئ
وﻣﺴﺎهﻤﺔ�ﻣﺘﺨﺼﺼ�ن����ا��ﺎل�ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ�إ��
�واﻷزﻣﺎت�واﻟ�ﻮارث،
العمال-املواصفات" ( AE/SCNS/NCEMA
معيار إدارة استمرارية
إصدار "
ﻋﺪد�ﻣﻦ�اﻟﺸﺮ�ﺎء اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴ�ن�ﻟﻠهﻴﺌﺔ .وﻗﺪ�ﺗﻢ�إﺻﺪار�هﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ�اﻹرﺷﺎدي����وﺛﻴﻘﺔ�ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ�ﻋﻦ�اﳌﻮاﺻﻔﺎت.
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮعام  2015مع استمرار العمل على اإلصدار الثاني لهذا الدليل اإلرشادي من قبل فريق متخصص
 )7000:2015-1في
ومساهمة متخصصين في املجال باإلضافة إلى عدد من
إلدارةﺮ الطوارئ والزمات والكوارث،
من الهيئة
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��
الوطنيةﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃ
�اﺳﺘﻤاﺟﻌﺔ�اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ�ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ:
ا��هﺎت�اﳌﺸﺎرﻛﺔ����اﳌﺮ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮإصدار هذا الدليل اإلرشادي في وثيقة منفصلة عن
الشركاء االستراتيجيين للهيئة .وقد تم
املواصفات .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
�أﺑﻮﻇ���ﻟﻼﺳ�ﺜﻤﺎر
ﺟهﺎز
�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
ات�ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ�اﻟﻨﻮو�ﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ�اﻻﻣﺎر
للدليل:
التخصصية
اجعة
الجهات •املشاركة في امل
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓرﺮ
لالستثمار اﻟﺸﺎرﻗﺔ
داﺋﺮة�اﳌﺎﻟﻴﺔ�اﳌﺮﻛﺰ�ﺔ -
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
أبوظبيﺮ
•جهازا��ﺴﺎﺋ
)ﺑﺮوج(
ﺷﺮﻛﺔ�أﺑﻮﻇ���ﻟﻠﺪاﺋﻦ�اﻟﺒﻼﺳ�ﻴﻜﻴﺔ
واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
• اﳌﺮ
النووية
مؤسسة االمارات للطاقة

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
ﺑﻨﻚ�أﺑﻮﻇ���اﻟﻮﻃ�� -الشارقة
•دائرة املالية املركزية
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
)(DNV-GL
���ال
ﺷﺮﻛﺔ�دي�ان��� –
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
أبوظبيﺮ
•شركةﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
(بروج)
البالستيكية
للدائن
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
)(Ventures
ﺷﺮﻛﺔ�ﻓﻴﻨ�ﺸﺮز�اﻟﺸﺮق�اﻷوﺳﻂ
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
�ا�����واﻟﺪو��.
•بنك أبوظبي الوطني
•شركةاﻟ��
�اﳌﺎ�� -.جي ال ( )DNV-GLالتخصصية
ديﺰان في

فينتشرز الشرق
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
•شركةﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
الوسط ( )Venturesالتخصصية
•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

ﻣﻔﺘﺎح اﻻﺳﺘﺨﺪام 01..............................................................................................................................
02....................................................................................................................................
ﺗﻤ�ﻴﺪ
05..................................................................
اﳌﻘﺪﻣﺔ
................................................................ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
 ................................................................ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
07..............................
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ................................
اﳌﺼﻄ��ﺎت
ا��ﺎﻃﺮ
أ .1.ﻋﺎم 11 .........................................................................................................................................................................
 .1.1اﻟﻐﺮض 11................................................................................................................................
 .1.2اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت12...........................................................................................................................
12...........................................................................
اﻟ�ﺸﺮ�ﻌﻴﺔ
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��هﺎت 3ﻣﺴﺎر
 .1.3اﻟﻀﻮاﺑﻂ ا��ﺪدة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷ�ﻞ
 .1.4ا��ﻄﻂ واﻹﺟﺮاءات 12................................................................................................................
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
أ .2.اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 12 .................................................................................................................................................................
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��
�اﺳﺘﻤﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
أ .3.ﻣﺴﺘﻮى
13 ................................................................................................................
................................
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
13 ...................................
................................................................................................
أ .4.اﻟﻨﻄﺎق ................................
13...........................................................................
................................
اﻹرﺷﺎدي
 .4.1ﻧﻄﺎق اﻟﺪﻟﻴﻞ
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻋ�� اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل13...............................................................................
اﳌﺆﺳﺴﺔ
•.4.2ﻧﻄﺎق ﻗﺪرة
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
أ .5.ﺗﺄﺳ�ﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 15 ............................................................................................................
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 .5.1اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ 15..........................................................................................................
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
 .5.2اﻟ��ام اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ 16.................................................................................................................
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ
أ• .6.
20 ...........................................................
................................
اﻟﻘﺪرة ﻋ�� اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل ................................
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
أ• .7.
اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 20 ...........................................................................................................
إدارة
وﺛﺎﺋﻖ و��ﻼت
20.....................................................................................
................................
•.7.1اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
�ا�����واﻟﺪو��.
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟ��ﻼت ا��ﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 22....................................................
•7.2.اﻟﺘﺤﻜﻢ
اﻟ����ﺰ�اﳌﺎ��.
أ .8.ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 23 ...........................................................................................................
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
 .8.1ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺄﺛ�� ﻋ�� اﻷﻋﻤﺎل 24.......................................................................................................
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 .8.2ﺗﻘﻴﻴﻢ ا��ﺎﻃﺮ 27.......................................................................................................................
 .8.3اﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺎت اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 35...............................................................................................
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 .8.4ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟ��ﻮادث 43.......................................................................................................
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 .8.5ﺧﻄﺔ اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 44.........................................................................................................
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
 .8.6ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ 46.......................................................................................................
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 .8.7اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪر�ﺐ 48..................................................................................................................
 .8.8اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﻤﺎر�ﻦ 50..............................................................................................................
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:إدارة اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 53 ...........................................................................................................
أ .9.ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 .9.1اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮ�ﺔ 53...................................................................................................................
 .9.2ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻮردﻳﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ ا��ﺪﻣﺎت 55..........................................................................................
 .9.3ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧ�� 56...........................................................................................
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل
�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
58 ..................
................................
................................................................
اﻹدار�ﺔ ................................
أ.10.اﳌﺮاﺟﻌﺔ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
 .10.1اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹدار�ﺔ ﻟ��ﻧﺎﻣﺞ إدارة اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 59......................................................................
.10.2ﺗﻮﺛﻴﻖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹدار�ﺔ 59..........................................................................................................
 .10.3ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪﺧﻼت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹدار�ﺔ 59..........................................................................................
60..........................................................................
................................
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 .10.4ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹدار�ﺔ ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر
أ.11.اﻟﺘﺤﺴ�ن اﳌﺴﺘﻤﺮﻟ��ﻧﺎﻣﺞ إدارة اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ اﻷﻋﻤﺎل 60 .........................................................................................
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 60......................................................................................................................
 .11.1 -1ﻋﺪم
61.........................................................................
اﻟﺘ��ﻴﺤﻴﺔ ................................
 .11.2اﻹﺟﺮ
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��
اءات�اﺳﺘﻤﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
62.....................
................................................................................................
ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
62......................................................................................
................................
ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟ�ﻴﺌﺔ
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
ار
�اﻻﺳﺘﻘﺮ
ات�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﳌﺘﺤﺪة�ﺑﺘﻌﺰ�ﺰ
وﻣﻦ�ﻣﻨﻄﻠﻖ�اﻟ��
ﺑﺘﻮﺟ��ﺎت�ﻣﻦ�اﻟﻘﻴﺎدة�اﻟﺮﺷﻴﺪة،
ام�ا���ﻮﻣﺔ�اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ�ﻟﺪوﻟﺔ�اﻹﻣﺎر
بتعزيز
املتحدة
لدولة اإلمارات العربية
منطلق التزام الحكومة االتحادية
الرشيدة ،ومن
بتوجيهات من القيادة
ﻗﺎﻣﺖ�اﻟهﻴﺌﺔ�اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ�ﻹدارة�اﻟﻄﻮارئ
)،(NCEMA
�واﻷزﻣﺎت�واﻟ�ﻮارث
و�ﻤﺘﺎ�ﻌﺔ�ا��ﻠﺲ�اﻷﻋ���ﻟﻸﻣﻦ�اﻟﻮﻃ��،
الطوارئ والزمات
الوطنية إلدارة
العلى لألمن الوطني ،قامت الهيئة
���اﻟﺪوﻟﺔ،رار في الدولة ،وبمتابعة املجلس
االستق
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل ).(AE/SCNS/NCEMA 7000:2015
�اﻟﺜﺎ�ﻲ�ﳌﻌﻴﺎر�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ�اﻹﺻﺪار
7000:2015ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
.)AE/SCNS/NCEMA
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮملعيار إدارة استمرارية العمال (
اإلصدار الثاني
 ،)NCEMAبصياغة
والكوارث (
ً
ا��ﺎﻃﺮ
اﳌﻮاﺻﻔﺎت ،وﺗﻢ�ﺗﺒ���أﻓﻀﻞ�اﳌﻤﺎرﺳﺎت�اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
وﺗﻢ�إﺻﺪار�هﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ�اﻹرﺷﺎدي�ﻣﻼﺣﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل -
تبني أفضل املمارسات
العمال  -املواصفات ،وتم
استمرارية
ملعيار ُو�إدارة
اإلرشاديﺮمالحقا
إصدار هذا الدليل
وتم
ات�اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ�اﳌﺘﺤﺪة
�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
ﻌﺪ�ﻣﻌﻴﺎر
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل.
ات�ﻓﻴﻤﺎ�ﻳﺨﺺ�إدارة�اﺳﺘﻤ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﺑﺪوﻟﺔ�اﻹﻣﺎر
واﻻﺻﺪار
ً
ً
اإلماﺮرات
إرﺷﺎدﻳﺎارية العمال .ويعد معيار إدارة استمرارية العمال بدولة
إدارة استمر
العاملية واالصدارات فيما
ار�ﺔ
ﻳﻔﺼﻞ�ﻛﻴﻔﻴﺔ�ﺗﺤﻘﻴﻖ�اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت����ﺗﻄﺒﻴﻖ�ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ�إدارة�اﺳﺘﻤ
يخصﺮ�دﻟﻴﻼ
�اﻟﻔﺮ�ﺪ�ﻣﻦ�ﻧﻮﻋﮫ�ﺑﺤﻴﺚ�ﻳﻮﻓ
اﳌﻌﻴﺎر
اﻷﻋﻤﺎل.
يفصل كيفية تحقيق املتطلبات في تطبيق برنامج
يوفر دليال إرشاديا
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
بحيثﻣﺴﺎر
العربية املتحدة املعيار الفريد من نوعهﺷ�ﻞ 3
ﺗﻢ�إﻋﺪاد�هﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ���ﺪف�ﺗﻤﻜ�ن�اﳌﺆﺳﺴﺎت�ﻣﻦ�ﺑﻨﺎء اﳌﻘﺪرة�ﻋ���اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻓ��ﺎ ،ﺑﺄﺳﻠﻮب�ﻣ���� ،وذﻟﻚ�ﻗﺒﻞ
إدارة استمرارية العمال.
-1
ﱡ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮض�ﻟﻠﻄﻮارئ�أو�اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث .و��ﺪف�هﺬﻩ�اﳌﺒﺎدرات�إ���ﺿﻤﺎن�اﻻﺳﺘﻤﺮار����ﺗﻘﺪﻳﻢ�ا��ﺪﻣﺎت
وﺧﻼل�و�ﻌﺪ�اﻟﺘﻌﺮ
�اﻷﻣﻦ�اﻟﻮﻃ���ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.العمال فيها ،بأسلوب مههيي ،وذلك
املقدرة على استمرارية
ﻟﺘﻌﺰ�منﺰ بناء
املؤسسات
بهدف تمكين
الدليل
تم إعداد هذا
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��
�اﺳﺘﻤﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
�اﺳﺘﻘﺮار
���اﻟﻘﻄﺎﻋ�ن�اﻟﻌﺎم�وا��ﺎص،
واﳌهﺎم�ا��ﻴﻮ�ﺔ،
قبل وخالل وبعد التعرض للطوارئ
االستمرار في ﱠ
تقديم
ئات إلى ضمان
ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت�ا���ﻮﻣﻴﺔ�وﺷﺮ�ﺎؤهﺎ�ﻣﻦ�اﻟﻘﻄﺎع�ا��ﺎص ،الكوارث .وتهدف هذه
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮأو الزمات أو
املبادر
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
ﻖ
ﺑﺄﺳﻠﻮب�ﻣ�ﺴ
�أو�اﻷزﻣﺔ�أو�اﻟ�ﺎرﺛﺔ،
ﺗﺤﺘﺎج�إ���اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ�ﻣﻊ�اﻟﻄﺎر
ﱠالخدمات ﱠ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎفير ﱠ
�أو�اﻷزﻣﺔ�أو�اﻟ�ﺎرﺛﺔ ،ﱠ
المن الوطني بالدولة.
لتعزيز استقرار
والخاص،
القطاعين العام
واملهام الحيوية،
وﺧﻼل�هﺬا�اﻟﻄﺎرئ
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
ﻦ�ﻣﻦ�اﻟﺘﻌﺎ���اﻟﺘ�ﻣﺼﺎدر
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ�اﻻﺳﺘﻤﺮار���
ﺎم�ﻣﻦ�اﻟﺘﻮﻗﻒ�أو�اﻟﺘﻀﺮر.
ﺎل�ﻟ�ﻲ�ﺗﺘﻤﻜ
وﻓﻌ
ﺗﻘﺪﻳﻢ�ا��ﺪﻣﺎت�ا��ﻴﻮ�ﺔ�ﻛﺤﺪ�أد�ﻰ ،و��ﺒ���أﻻ�ﺗﺘﻌﻄﻞ�ﻋﻨﺪ�اﻟﺘﻌﺮض���ﺎﻻت�اﻟﻄﻮارئ�ﺣ���ﻳﺘﻢ�اﻟﺘﻌﺎ���ﻣ��ﺎ.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
فاملؤسسات الحكومية وشركاؤها من القطاع الخاص ،تحتاج إلى التعامل مع الطارئ أو الزمة أو الكارثة ،بأسلوب
َّ • َّ ا��ﺴﺎﺋﺮ َّ
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
تتمكن من التعافي َّ
ﻣﻨﮫ.أو التضرر .وخالل هذا الطارئ أو الزمة أو الكارثةَّ ،
البد من
التام من التوقف
منسق وفعال لكي
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل:
ﺮ
اﺟﻊ�واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ�اﳌﻌﻨﻴﺔ�ﺑﺈدارة�اﺳﺘﻤ
ﺗﻢ�اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ�ﺑﺎﳌاﳌﺮﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
•
ئ
االستمرار في تقديم الخدمات الحيوية كحد أدنى ،وينبغي أال تتعطل عند التعرض لحاالت الطوار حتى يتم التعافي
اﳌﻌﻴﺎر�اﻟﺪو��  –ISO 22313:2012اﻷﻣﻦ�ا��ﺘﻤ��  -ﻧﻈﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل – اﻟﺪﻟﻴﻞ.
مهها • .ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
اﳌﻌﻴﺎر�اﻟﺪو��  - ISO 31000:2009إدارة�ا��ﺎﻃﺮ – اﳌﺒﺎدئ�وا��ﻄﻮط�اﻟﺘﻮﺟ��ﻴﺔ.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
العمال –:ا��ﺰء  – 2اﳌﻤﺎرﺳﺎت.
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل
ﺮ
إدارة�اﺳﺘﻤ
BS
25999-1:2006
تم اﳌﻌﻴﺎ
ارية
املعنيةى بإدارة استمر
�اﻟ��ﻳﻄﺎ�ﻲوالوثائق التالية
االستعانةرباملراجع
�ا�����واﻟﺪو��.
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮ
•
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل.
ﺮ
BCIﻣﻦ�ﻣﻌهﺪ�اﺳﺘﻤ
–
GPG2013
دﻟﻴﻞ�اﳌﻤﺎرﺳﺎت�ا��ﻴﺪة
�اﳌﺎ�� ISO 22313:2012.المن املجتمعي  -نظم إدارة استمرارية العمال  -الدليل.
الدولي
• املعيار
اﻟ��ﺰ
 ISO 31000:2009إدارة املخاطر  -املبادئ والخطوط ّالتوجيهية.
• املعيار
الدوليﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
وﻗﺪ�ﺗﻢ�وﺿﻊ�هﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ�ﻟﻴ�ﻨﺎﺳﺐ�ﻣﻊ�ﻃﺒﻴﻌﺔ�أﻋﻤﺎل�ﺣ�ﻮﻣﺔ�دوﻟﺔ�اﻹﻣﺎرات .و�ﻮﻓ ِﺮ أﻓﻀﻞ�اﳌﻤﺎرﺳﺎت ،اﻟ����ﺴﺘﻌ�ن���ﺎ
املعيار البريطاني  BS 25999-1:2006إدارة استمرارية العمال  -الجزء  - 2املمارسات.
ﱠ
اﻷﻃﺮ • أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
واﻟﺘﻘﻴﺪ
اف�اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ�وا��ﺎرﺟﻴﺔ�ﳌﺴﺎﻋﺪة�اﳌﺆﺳﺴﺎت�ﻋ���ﻣﻮاﺻﻠﺔ�أداء ﻣهﺎﻣهﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ�ﺧﺪﻣﺎ��ﺎ�ا��ﻴﻮ�ﺔ،
دليل املمارسات الجيدة  BCI – GPG2013من معهد استمرارية العمال.
ﺑﺎﻟ��اﻣﺎ��ﺎ�اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ�واﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ�ﻣﺼﺎ���اﳌﺆﺳﺴﺎت�اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ� ،ﻌﺪ�وﻗﻮع�اﻟﻄﺎرئ�أو�اﻷزﻣﺔ�أو�اﻟ�ﺎرﺛﺔ�اﻟ����ﻌﻴﻘهﺎ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮ ّ
ﺑﺄ��ﺎﻣهﺎ
���ﺟﻤﻴﻊ�اﳌﺆﺳﺴﺎت،
و�ﻤﻜﻦ�ﺗﻄﺒﻴﻖ�ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت�إدارة�اﺳﺘﻤ
التي تستعين
اﻟﻮاردة����هﺬا�اﻟﺪﻟﻴﻞ،أفضل املمارسات،
حكومة دولة اإلمارات .ويوف ِر
طبيعةﺮأعمال
ﻋﻦ�أدا��ﺎ.وضع هذا الدليل ليتناسب مع
وقد تم
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
َّ
���اﻟﻘﻄﺎﻋ�ن�ا���ﻮﻣﻲ�وا��ﺎص.
والتقيد
وتقديم خدماتها الحيوية،
أداءل،مهامها،
مواصلة
املؤسسات على
ملساعدة
والخارجية
�ﺎﻓﺔ،الطراف الداخلية
بها
واﳌﻮارد
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ،
واﻟﺸﺮ�ﺎء
واﻷﺻﻮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
وحماية مصالح املؤسسات املنتفعة ،بعد وقوع الطارئ أو الزمة أو الكارثة التي
اﻷﺧﺮزىاماتها التنظيمية والتعاقدية،
بالت
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
تعيقها عن أدائها .ويمكن تطبيق متطلبات إدارة استمرارية العمال ،الواردة في هذا الدليل ،في جميع املؤسسات،

بأحجامها كافة ،في القطاعين الحكومي والخاص.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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املصطلحات

ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

املصطلح

التعريف

الخطوات أو اإلجراءات التي تعمل على إزالة النواقص في نظام إدارة استمرارية
اإلجراءات التصحيحية
العمال.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮوصالحية ومالئمة الدوات والتقنيات واملرافقﻗﺒﻮل
�ا��ﺎﻃﺮ
التحتية لتنفيذ
والبنية
تقييم جاهزية
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
اختبار
ا��ﺎﻃﺮ
خطط استمرارية العمال.
جميع اإلجراءات والتدابير التي تتخذها الجهات بهدف االستمرار في تقديم خدماتها
الضرورية للمجتمع ،أثناء الطوارئ والزمات والكوارث التي قد تتعرض لها هذه الجهات
إدارة استمرارية العمال
خطط للبدائل من مرافق وخدمات وأفراد لضمان
تطوير
وتشمل
كلي،
أو
جزئي
بشكل
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
استمرار تقديم خدماتها.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
فرد أو مجموعة من الفراد على قمة الهرم الوظيفي ويقومون بدور قيادي في إدارة
اإلدارة العليا
وتوجيه املؤسسة ويتمتعون
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��بالصالحيات والسلطة.
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.انقطاع وتعطل
منظم يمكن عملية التخطيط من أجل التعافي واالستمرار بعد
نهج
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
استراتيجية استمرارية العمال
االنشطة.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
نهج منظم يستخدم في إدارة استمرارية العمال للتأكد من استمرارية االستجابة
استراتيجية •التعافيﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
والتعافي بعد حدوث التعطل أو التوقف.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
قدرة مواصلة املؤسسة أنشطتها الحيوية على مستوى محدد مسبقا في حال التعرض
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
العمالاﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
استمرارية •
لتعطل.
وﻏ��هﺎ(.
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
)ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت
•
نشاط أو خدمة بشكل
ا��ﻮادم،تعطل
بانقطاع أو
يتأثرون
مؤسسة قد
فرد أو مجموعة أو
الطراف املعنية
مباشر.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
مقبول لالنقطاع
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
أعلى وقت •
�ا�����واﻟﺪو��.تحمله بعد االنقطاع.
يمكن للمؤسسة
أعلى وقت
()MAO
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
هي العمليات أو الخدمات أو اإلجراءات أو املنتجات أو املهام أو مجموعة مهها التي تم
الحيوية ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
النشطة •
تحديدها خالل عملية تحليل التأثير على العمال.
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ّ ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
املرجوة التي تسعى املؤسسة لتحقيقها من خالل نظام إدارة استمرارية العمال.
أهداف إدارة استمرارية العمال النتائج
ويحافظ
ويطبق ويشغل ويراجع و
يؤسس
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،املؤسسة
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮيىمتكامل لدى
نظام إدار
يشرف�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
واﻷﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
برنامج إدارة استمرارية العمال
العمالﺮ ،ويتم دعمه من قبل اإلدارة العليا في املؤسسة.
ويطور إمكانية استمرارية
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃ
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﻟﺸﺮ�ﺎء
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،فيواﻷﺻﻮ
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ،
إدارة استمرارية العمال.
تطويرل،برنامج
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،التي تساهم
النشطة املستمرة
التحسين املستمر
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
عملية تحليل مهام العمال ومعرفة التأثير الذي قد يسببه تعطل العمال عليها من

تحليل التأثير على العمال

7

حيث التأثير على القيمة والولويات .فهذا التحليل يوضح البنية التحتية الالزمة
لدعم أنشطة العمال الحرجة واملهام الخاصة باملؤسسة.

39

7

ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
املصطلح

تدريب
تدقيق

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

التدقيق الداخلي
التعافي

التعريف
هو جهد أو نشاط تنظيمي مخطط يهدف لتسهيل اكتساب الفراد املهارات املرتبطة
بالعمل و الحصول على املعارف التي تساعد على تحسين الداء و أهداف إدارة
استمرارية العمال.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮومستقل وموثق تجريه وحدة مستلقة في ﻗﺒﻮ
�ا��ﺎﻃﺮاالمتثال
املؤسسةلمن أجل
نشاط منظم
ا��ﺎﻃﺮ
ملتطلبات معيار إدارة استمرارية العمال.
مراجعة مدى مواءمة النظام ملعيار إدارة استمرارية العمال ومن ثم وضع اجراءات
تصحيحية مما تتيح اتخاذ قرارات فعالة ومناسبة.
اتخاذها بعد حدوث تعطل أو توقف ،بهدف
واإلجراءات التي يتم
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
العمالﻣﺴﺎر
جميعﺷ�ﻞ 3
استعادة النشطة الحيوية.

 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
الحدث الذي قد يؤدي إلى توقف عملية حيوية في املؤسسة.
تعطل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
التطوير الهيكلي وتطبيق ثقافة اإلدارة والسياسة واإلجراءات واملمارسات الخاصة
تقييم املخاطر
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
بمهام تحديد املخاطر وتحليلها وتقييمها ورقابتها واالستجابة لها.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
النشاط الذي يقيم ويفحص خطط استمرارية العمال إما بشكل جزئي أو كلي.
التمرين
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
الحد الدنى املقبول الستمرارية
الخدمات أو النشاطات التي يمكن للمؤسسة االستمرار في تقديمها.
الحد الدنى من
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ
العمال )(MBCO
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
واﳌﻴﺎﻩّ ،
وﻏ��هﺎ(.التي يتم تطويرها وتجميعها وحفظها لتمكين املؤسسة
املدونة
اإلجراءات
مجموعة من
وﻏ��هﺎ(.
ا��ﻮادم،
الحيوية)ﻣﺮﻛ
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،مقبول
علىﺰ مستوى
مسبقا في حال توقف
محدد
من مواصلة أنشطتها
خطة استمر•ارية العمال
العمال أو تعطلها.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
�ا�����واﻟﺪو�� .من شأنها تمكين املؤسسة من التواصل مع اإلعالم
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮمنى اإلجراءات التي
مجموعة
•
والطراف املعنية بشكل فعال من خالل تنسيق الدوار واملسؤوليات واستخدام وسائل
اإلعالمية�اﳌﺎ��.
االستجابة اﻟ��ﺰ
•
خطة
اإلعالم املتاحة لتوصيل املعلومات واإلرشادات االزمة للجمهور خالل توقف أو
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
التعطل.
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
•
تفاصيل االستجابة الفورية للحادث وتركز على سالمة
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء اإلجراءات توضح
مجموعة من
خطة االستجابة للحوادث
الفراد كأولية أولى.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
تعطل أو توقف لألنشطة.
حدث يمكن أن يقع و يسبب
خطر
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،أوواﻷﺻﻮل
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
الخدمة،أوواﻟﺸﺮ�ﺎء
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
النشاط بعد وقوع حادث ما.
إلعادة املنتج
واﻷﻧﻈﻤﺔ ،املستهدف
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،الوقت
زمن التعافي المثل)(RTO
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
هي الوثيقة الرئيسية التي تحدد الحوكمة والنطاق والهداف واملسؤوليات املتعلقة
سياسة استمرارية العمال
بتطبيق استمرارية العمال في املؤسسة.

عدم املطابقة

عدم استيفاء متطلبات أساسية في معيار إدارة استمرارية العمال.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
املصطلح

التعريف

عملية

مجموعة من اإلجراءات املترابطة التي تحقق منتجات أو خدمات.

العودة إلى الحالة العادية
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
القضايا الخارجية والداخلية
الكفاءة

اإلجراء الذي يوضح الرجوع إلى الوضع الطبيعي في املؤسسة ،وأنه تمت السيطرة على
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
تفعيل الخطط.
حالة الطارئ ،وال يستدعي استمرارية
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
يمكن أن يكون لها تأثير على قدرة استمرارية
املتغيرات الخارجية أو الداخلية التي
ا��ﺎﻃﺮ
العمال في املؤسسة.
االستخدام المثل للموارد املتاحة لتحقيق حجم أو مستوى معين من النتائج بأقل
التكاليف وهو من أهم مقاييس نجاح املؤسسات في تحقيق أهداف إدارة استمرارية
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
العمال.

املستوى املقبول
املخاطر
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
-1
مستوى الخطر الذى ترى املؤسسة استيعابه ويمكن قبوله.
)(Risk Appetite
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮااللتزام باملتطلبات الساسية.
مدى
املطابقة
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:على نحو فعال.
نشاط معين
امكانية اجراء
املقدرة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
استيفاء شروط املؤسسة.
مالءمتها للغرض
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
الصول و الفراد واملهارات واملعلومات والتكنولوجيا ( شاملة الجهزة واملعدات)
واملوردونواﳌﻴﺎﻩ،
واملباني)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﻏ��هﺎ(.سواء كانت إلكترونية أم ال) الواجب توافرها من أجل
واملعلومات (
موارد
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛ
•
أهدافﺰ البرنامج.
االستجابة والتعافي وتلبية
املوائمة • ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
مدى استيفاء املتطلبات.
ى
•
�ا�����واﻟﺪو��.منتج أو مهمة أو مجموعة مهها تقدمها أو تعمل عليها
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮخدمة أو إجراء أو
عملية أو
نشاط
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
املؤسسة.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
تطوير الفهم الساس ي لنظام إدارة استمرارية العمال ونشر املعرفة للقوى العاملة
التي قد تؤثر على سير عمل املؤسسة .وتقل فيها الصفة
التحديات والتهديدات
ملواجهة
الوعي
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
•
الرسمية مقارنة بالتدريب.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮ ّ
�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
واﻷﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،
محدد.
وتحقيقها ضمن إطار زمني
قياسها
عالقة ويمكن
محدىدة ذات
أهداف
الهداف الذكية
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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� ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
أ .1.عام

 .1.1الغرض
يتمثل الغرض من إعداد هذه الوثيقة في تقديم دليل إرشادي يحتوي ممارسات يمكهها أن تستوفي متطلبات معيار
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
�ا��ﺎﻃﺮواستدامة
ﻗﺒﻮلوتطبيق
 )AE/SCNS/NCEMAمن حيث إعداد
7000:2015
العمال – املواصفات (
إدارة استمرارية
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮالدولة .وتعتبر هذه الوثيقة بشكل أساس ي
برنامج إدارة استمرارية العمال في جميع القطاعات العامة والخاصة في
دليال إرشاديا يقدم التوجيهات ملا يلي:
أ  -تحديد النشطة الحيوية استنادا إلى فهم استراتيجية ،وأهداف ،وثقافة املؤسسة.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ب  -تحليل وتقييم التأثير الواقع على النشطة الحيوية في حالة تعطيل العمال.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ي
ج  -تحليل املخاطر التي تنطو على تعطيل العمال وآثارها عليه.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ّ
مهها.و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
ارية العمال بهدف االستجابة لحاالت تعطل العمال والتعافي
د  -تطوير قدرة املؤسسة على استمر
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ه  -تطوير مجموعة متكاملة ومتناسقة من الخطط التي تهدف إلى زيادة مرونة املؤسسة.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻣﻨﮫ.املستدام وذلك من خالل التمارين والتدريبات واملراجعة
العمال
فعاليةﺮ برنامج إدارة استمرارية
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
التأكد منا��ﺴﺎﺋ
و• -
أي تحسينات مطلوبة.
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
الدورية •إلجراءاﳌﺮ
•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
وليات
 .1.2املسؤ

يرجى الرجوع إلى كتاب معيار إدارة استمرارية العمال -املواصفات  AE/SCNS/NCEMA 7000:2015شكل رقم .2
الدليل اإلرشادي الخاص بإدارة استمرارية
يقع على عاتق الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والزمات والكوارث وضع
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
العمال.
ا��ﺎﻃﺮ
 .1.3الضوابط املحددة بواسط الجهات التشريعي
يجوز للجهات التشريعية وتلك املصدرة للتراخيص ،تحديد مواصفات ومعايير أخرى ،إضافية إلى تلك الواردة في
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
معيار إدارة استمرارية العمال  -املواصفات ( )AE/SCNS/NCMEA 7000:2015بغرض ضمان سالمة املجتمع
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ املهام والنشطة الحيوية لدعم المن الوطني .في حال وجود مواصفات إضافية ،يجب على
-1وأمنه ،واستمرار
املؤسسة ّ
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��
اختالفات باملواصفات الواردة في "املعيار" واملعايير اإلضافية،
�اﺳﺘﻤىﺮالحاالت التي تحدث فيها
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃبها.ﺮ سو
التقيد
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ ّ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
عند ذلك ،يجب الرجوع إلى الجهة
املصدرة لـ"املعيار" للتمييز بيهها.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .1.4الخطط واإلجراءات
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
العمال بناء على طبيعة النشطة وحجمها ومدى تعقيدها على
ا��ﺴﺎﺋأنﺮ تضع برنامج إدارة استمرارية
يجب على• املؤسسة

الخطط التي يستمر العمل بها سواء كانت خطط فردية
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔتفاصيل
اإلدارةﺮالعليا موافقتها على
ومستوياتوﻏ��هﺎ(.
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ،
أن تصدر• اﳌ
خطط إلدارة الزمات ،أو
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،الكوارث،
للتعافي من
خطط
ارية العمال مثل خطة االستجابة للحوادث أو
ا��ﻮادم،أووﻏ��هﺎ(.
)ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت
الستمر •
لحاالت الطوارئ
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ..وقد تقوم املؤسسات لسهولة عملية التخطيط ،والتنفيذ ،واالستدامة بالجمع
لالستجابة
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
خطط •
ين أو أكثر من هذه الخطط.
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
بين اثنت •
اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•
أ .2.التطبيق
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.استمرارية العمال عامة ويمكن تطبيقها على
عليها في معيار إدارة
املتطلبات واملواصفات املنصوص
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
تكون •

املؤسسات بجميع أنواعها بصرف النظر عن القطاع التي تنتمي إليه .وتتولى جميع املؤسسات مسئولية تحديد
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
ار�ﺔ
�اﺳﺘﻤﺮ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
واﻷﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
أثناء
الولوية
النشطة والخدمات ذات
تنفيذ
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،لضمان
"املالئمة للغرض"
وتوثيق قدرتها على استمرارية العمال
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
حاالت الحوادث املعطلة .وعمال بهذا املعيار ،تحدد املؤسسات أنشطتها ذات الولوية بجانب وحدات وأقسام
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
وإدارات ،ودوائر ،وقطاعات العمل التي تزاول فيها هذه النشطة .إضافة إلى ذلك تحدد املؤسسات شركاءها مثل
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
املوردين من الطراف الخرى ،ومقدمي الخدمات ،والشركاء الذين يقدمون السلع والخدمات الالزمة لتنفيذ هذه
النشطة.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
ولي
أ .3.مستوى املسؤ

تظل اإلدارة العليا مصدر السلطة والقوة الدافعة التي تدعم وتعزز نجاح تنفيذ برنامج إدارة استمرارية العمال
داخل املؤسسة .كما يجب على اإلدارة العليا أن توفر القيادة ،وااللتزام ،وجميع املوارد الالزمة لتنفيذ وتصديق
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
الشروع في
فقط أثناء
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮرارية العمال .وفضال عن
برنامج إدارة استم
ذلك ،ال يكون التزام ودعم اإلدارة العليا الزمينﻗﺒﻮل
�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
وضع برنامج إدارة استمرارية العمال ولكن أيضا خالل مدة تنفيذه بالكامل.
يمكن لإلدارة العليا توضيح التزاماتها وذلك من خالل اآلتي:
 فهم دورها في برنامج إدارة استمرارية العمال واإلخطار بأهمية استمرارية العمال في املؤسسة.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 ضمان صالحية املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج إدارة استمرارية العمال.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 إجراء مراجعات إدارية دورية.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.إدارة استمرارية
الكفاءاتﺮواملسئوليات الالزمة للمستويات الخرى لجل تنفيذ برنامج
ويمكن لإلدارة العليا تحديد
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤ
املواصفات إلى جانب الدليل اإلرشادي الحد الدنى من
استمررارية العمال
العمال .ويوضح معيار
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ–�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
إدارةر�ﻣﺼﺎد
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎ
إلدارة استمرارية العمال.
لوضعﺮبرنامج
املتطلبات الالزمة
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
•
ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•
أ .4.النطاق
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
 •.4.1اﳌ
نطاقﺮالدليل اإلرشادي

• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
ّ
الدليلﺮ اإلرشادي
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .على كافة أنواع وأحجام املؤسسات التي ترغب في تطوير أنشطتها الحيوية،
يمكن ات •باع هذﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
�ا�����واﻟﺪو��.بعد حدوث حالة طارئ أو أزمة أو كارثة.
اجعتها ،واستدامتها
وتنفيذها ،وتشغيلها ،والحفاظ عليها ،ومر
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
•
•.4.1.1اﻟ��ﺰ
�اﳌﺎ�� .يستخدم هذا الدليل اإلرشادي لتقييم قدرة املؤسسة على استيفاء احتياجاتها في
يجب أال
•
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.ال احتياجاتها من العمالء ،أو احتياجاتها القانونية والتنظيمية .ويجب على
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓرﺮارية العمال و
استم
•

���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
تستخدم "معيار استمرارية العمال -املواصفات
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎءالقيام بذلك أن
املؤسسات التي ترغب في

 "7000:2015AE/SCNS/NCEMAإلثبات املواءمة.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
األعمال
استمراري
املؤسس على
 .4.2نطاق قدرة
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
اﻷﺧﺮى
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
مهمي والغرض م تحديد النطاق
األ
يعد تحديد نطاق برنامج إدارة استمرارية العمال أهمية قصوى قبل وضع وتطبيق البرنامج ،فالغرض الساس ي من
تحديد نطاق أي عنصر أو ّ
مكون من برامج إدارة استمرارية العمال يتمثل في الساس في ضمان شفافية ما
13
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
برنامج إدارة استمرارية العمال من مجاالت املؤسسة وما يستثنيه مهها .ويجب ضمان عمل دراسة
يتضمنه نطاق

عميقة وفهم شامل لهداف املؤسسة ،واستراتيجياتها ،وثقافتها قبل تحديد النطاق الذي يحدد على نحو شامل
النشطة ،واملنتجات والخدمات ،واملواقع ،واملهام ،والعمليات التي يطبق عليها برنامج إدارة استمرارية العمال.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ضمن نطاق
التيل تقع
تحدد املؤسسة املنجزات
.4.2.1
�ا��ﺎﻃﺮ
القابلة للتسليم ،واملخرجات ،والخدمات ،واملهامﻗﺒﻮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
قدرتها على استمرارية العمال.

عملي تحديد النطاق
تعد الدراسة املكثفة والفهم الشامل الستراتيجيات املؤسسة ،وأهدافها ،وثقافتها الزمة وضرورية للغاية أثناء عملية
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
تحديد النطاق .لذلك تقع عملية تحديد نطاق البرنامج ضمن اختصاص اإلدارة العليا وذلك لتحديد مجاالت
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮللمؤسسة تتعلق بإدراجها ضمن البرنامج .وبعد ما يتم تحديد نطاق البرنامج ،على املؤسسة أن
-1محددة وواضحة

املعنية.ﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤ
تخطر به الطراف
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
العوامل التي تؤخذ في االعتبارعند تحديد النطاق:
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
املؤسسة ،وحجمها ،ومدى تعقيدها.
• املقياس:
طبيعة�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

مدى تقبل املؤسسة للمخاطر.
• املخاطر:
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
ا��ﺴﺎﺋﺮ
وﻏ��هﺎ(.في الوقت الحالي لبرنامج إدارة استمرارية العمال.
املؤسسة
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،نضوج
العمال :مدى
• نضوجاﳌﺮإدارة استمرارية
واﳌﻴﺎﻩ،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
• املوقع الجغرافي :املواقع ،واملرافق ،والبيئة.
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
الحكومية ،واملعايير ،واملتطلبات التنظيمية أو القانونية.
بالتوجيهات
• اإليفاء
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
 .4.2.2يجب أن يتضمن نطاق املؤسسة في استمرارية العمال جميع املهام الالزمة الستمرار النشطة
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
الحيوية.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
الحصر ما يلي:
سبيل املثال وليس
يجب أن •يذكر في وثيقة النطاق ولكن على
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء

 أهداف وأولويات العمل املتفق عليها.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 املنجزات القابلة للتسليم الالزمة خالل مدة املشروع ومواعيد تسليم املنتجات الولية والههائية.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
الناتجة.
خاطر ،واآلثار
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،عن امل
تقديم بيانات
عليها يمكن
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،التي بناء
 جميع االفتراضات
واﻷﺻﻮل
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﻟﺸﺮ�ﺎء
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.في النطاق أو تستثنى منه.
اﻷﺧﺮى املواقع والنشطة التي تدرج
 الهيكل التنظيمي لبرنامج إدارة استمرارية العمال الخاص باملؤسسة (الدوار واملسئوليات).
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:إدارة استمراري األعمال
أ .5.تأسيس برنامج
تكون اإلدارة العليا مسؤولة عن تأسيس برنامج إدارة استمرارية العمال ولها أن تعين مدير أو رئيس قسم
الستمرارية العمال على أن يكون هذا املدير أو رئيس القسم مسؤوال عن تنفيذ واستمرار البرنامج.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
حجم املؤسسة .وللتشديد على أهمية املهام
قد يكون العمل في املؤسسة عمل بتفرغ أو بغير تفرغ اعتمادا على
ا��ﺎﻃﺮ
واملسئوليات املرتبطة بالبرنامج ،يجب أن يكون للوظيفة عوامل محددة الستمرارية العمال تدرج في الوصف
الوظيفي بما في ذلك اإليفاء باملهام التي تؤخذ بعين االعتبار كونها جزءا من املراجعة السنوية لداء العمل.
 .5.1السياق العام للمؤسس

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
الساس ي من تأسيس برنامج إدارة استمرارية العمال في تمكين املؤسسة من االستجابة بسرعة
-1يكمن الغرض
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��الحيوية مع الخذ بعين االعتبار جميع الطراف املعنية
العمالﺮواملحافظة على استمرار النشطة
وبفاعلية لتعطيل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
املشاركة في تنفيذ هذه النشطة.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .5.1.1تحديد جميع العمليات ،والعالقات ،والشراكات ،وسالسل اإلمداد مع الطراف املعنية.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
 .5.1.2املخاطر الشاملة التي ترغب املؤسسة في أخذها بعين االعتبار.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 .5.1.3بعض القضايا الخارجية والداخلية التي قد تؤثر أثناء تنفيذ برنامج إدارة استمرارية العمال على
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
النتائج املطلوبة منه.
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
العوامل التي تحدث داخل املؤسسة على سبيل املثال ما يلي:
الداخلية في
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
القضاياﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
تتمثل •
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
للمؤسسة.
• التغييرات في الوضاع املالية
�ا�����واﻟﺪو��.
اتﺰفي�اﳌﺎ��.
اﻟ��
اإلدارة العليا.
• التغيير
• الروحﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.املؤسسة.
املعنويةﺮ للعاملين في
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
• التغيير في ثقافة املؤسسة.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
بينما تتمثل القضايا الخارجية في العوامل التي تحدث خارج املؤسسة ويصعب التنبؤ بها والتحكم فيها على سبيل
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
املثال ما يلي:
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى التغييرات االقتصادية.
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.

 تهديدات املنافسين.
 العوامل السياسية.
15

39

15

ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
التنظيمية الحكومية.
 اللوائح

 مجال العمل ذاته.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢالقانونية والتنظيمية ،وتحديد جميع
 .5.1.4تحديد احتياجات وتوقعات الطراف املعنية ومتطلباتها
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
الخدمات ،أو غيرهم إلى جانب االلتزامات
االلتزامات التعاقدية املبرمة مع املوردين ،أو مقدمي
التشريعية طبقا للقوانين واللوائح وجميع االلتزامات التنظيمية.
 .5.2التزام اإلدارة العليا
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ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮالعليا أحد العوامل الساسية للنجاح في تنفيذ برنامج إدارة استمرارية العمال.
-1يعد التزام اإلدارة
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 .5.2.1تتمثل التزامات اإلدارة العليا فيما يلي:
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 وضع سياسة وتحديد أهداف الستمرارية العمال.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ضمان تحقيق أهداف إدارة استمرارية العمال.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
 تحديد الدوار واملسئوليات.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 تخصيص املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج إدارة استمرارية العمال.
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
 املشاركة بفاعلية في تحديد استراتيجية استمرارية العمال.
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .التمارين واالختبارات.
بفاعلية في عمل
• املشاركة
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

�ا�����واﻟﺪو��.استمرارية العمال.
داخلي لبرامج إدارة
• ضمان إجراءات عمليات تدقيق
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى

�اﳌﺎ��.إدارية فعالة لبرنامج إدارة استمرارية العمال.
اجعات
• إجراء مر
اﻟ��ﺰ

الدعم الالزم لتحسين برنامج إدارة استمرارية العمال.
توجيهات وتقديم
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
• إعطاءﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
إدارة استمرارية العمال في املؤسسة على أن تكون
تضمن تحديد أهداف
• .5.2.2يجب على اإلدارة العليا أن
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
هذه الهداف:
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 متماشية مع الهداف االستراتيجية للمؤسسة.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 محددة للحد الدنى لهداف استمرارية العمال ).(MBCO
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
أداء في برنامج إدارة استمرارية العمال.
اﻷﺧﺮى ذكية ومحددة كمؤشرات
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ :أن تصدر اإلدارة العليا موافقتها على سياسة استمرارية العمال التي تتضمن أهداف إدارة
 .5.2.3يجب
برنامج استمرارية العمال ومدى تقبل املخاطر وتنشرها داخليا مع إخطار الطراف املعنية (حسب
املقتضيات).
واصفات AE/SCNS/NCEMA 7000:2015
 .5.2.4يرجى الرجوع إلى معيار إدارة استمرارية العمال  -امل
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
البند .5.2.4
ا��ﺎﻃﺮ
 .5.2.5تكمن مسؤولية اإلدارة العليا في تعيين موظفين مؤهلين وذوي خبرة لتنفيذ متطلبات برنامج إدارة
استمرارية العمال واستدامته وتحسينه بصفة مستمرة على أن يتلقى هؤالء املوظفون املعينون
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮوتشغيل برنامج إدارة استمرارية العمال
بمسئولياتهم في استدامة
التدريبات الالزمة لإليفاء
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر
الخاص باملؤسسة.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 .5.2.6يجوز تحديد أعضاء مختلفين من كل قسم من أقسام املؤسسة للمساعدة في تنفيذ برنامج إدارة
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
استمرارية العمال اعتمادا على حجم وتعقيد املؤسسة على أن يساهموا في الدوار واملسئوليات
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
املكلفين بها بخصوص إدارة استمرارية العمال إلى جانب وظائفهم اليومية .ويوضح الحد الدنى
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
لألدوار واملسؤوليات املطلوبة من فريق إدارة استمرارية العمال املسئول عن تأسيس برنامج إدارة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
استمرارية العمال ،وتنفيذه ،وتشغيله ،واستدامته بالتفصيل كما يلي:
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔما يلي:
إدارةﺮاستمراري األعمال
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
مدير اﳌ
يتولى •
العمال.
• تحديد وإثبات االلتزام تجاه سياسة إدارة استمر
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
ارية)ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.أنشطة برنامج إدارة استمرارية العمال.
تطبيق جميع
• مسؤولية
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

• تعيين فريق إدارة استمرارية
�ا�����واﻟﺪو��.بخبرة وصالحيات مناسبة ليكون مسئوال عن سياسة
العمال الذي يتمتع
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
�اﳌﺎ��.العمال وعن تطبيق البرنامج.
استمﺰرارية
•إدارةاﻟ��
على جميع الخطط واملمارسات واالستراتيجيات املتعلقة باستمرارية العمال.
إصدارﺮ املوافقات
• تسهيل
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
العليا من خالل اجتماعات املراجعات اإلدارية.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎءالعمال إلى اإلدارة
• رفع توصيات فريق إدارة استمرارية
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
االستجاب للحوادث فيما يلي:
تتمثل مهام مدير

 املشاركة في وضع خطة االستجابة للحوادث.
 ضمان تحديث خطة االستجابة للحوادث بصفة منتظمة.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
وضع إجراءات السالمة لكافة
 ضمان
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮاملوارد بما فيها املوظفين أثناء حدوث أي أزمة .ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 زيادة توعية املوظفين في كل مكان في املؤسسة باالستجابةا��ﺎﻃﺮ
للحوادث.
 يمثل نقطة اتصال رئيسية بين فرق االستجابة للحوادث.
 عمل تحديثات عند تقييم الضرار.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 إدارة عملية االستجابة للحوادث.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
تتمثل مهام فريق إدارة استمراري األعمال فيما يلي:
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 مسؤولية تأسيس برنامج إدارة استمرارية العمال ،وتنفيذه ،وتشغيله ،واستدامته.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 مسؤول عن الحصول على توثيق إدارة استمرارية العمال لعمل أي تحسينات في برنامج إدارة استمرارية
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
العمال.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
 ضمان إجراء مراجعات على برنامج إدارة استمرارية العمال من جميع جوانبه.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 تقييم مدى استعداد القسام املختلفة لإليفاء باستراتيجيات التعافي وتحقيق أهداف إدارة استمرارية
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
العمال.
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
 تنظيم وتنسيق برامج التوعية بإدارة استمرارية العمال
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 إنشاء برنامج التمرين السنوي
موافقة عليه من السلطة املختصة وتوزيعه على كافة
والحصول على
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
�ا�����واﻟﺪو��.
•

املعنية.
•الطراف
�اﳌﺎ��.
اﻟ��ﺰ
إدارة استمرارية العمال ،وإجراءات عمليات التدقيق الداخلي إن وجدت ،وعمل
القيامﺮبممارسات
• ضمان
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓ

•مراجعات إدارية بصفة دورية.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 الحفاظ على عالقته مع القسام والتنسيق مع مختلف القسام أثناء وقوع الزمات.
ى
الكوارث�.اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃ
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،
استئنافﺮالعمال والتعافي من
التحديثات بشأن
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮ بآخر
 موافاة اإلدارة العليا بشكل مستمر
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 التنسيق للحصول من الفرق املعنية على بيان ملعرفة حالة تقييم الضرار والتقدم املحرز في التعافي مهها.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.قتض ى الحال لتحليل السبب الرئيس ي وراء حدوثها وعمل سجل متعلق
اﻷﺧﺮى متابعة الحوادث حسب م
بالدروس املستفادة مهها.
 تسهيل جهود ممثلي إدارة استمرارية العمال واإلدارات املعنية.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ /:ممثلي اإلدارات /املساندي مسؤولين ع :
الدقطاعات الداخلي
 الحصول على الوثائق وتحديث بصفة دورية التفاصيل املتعلقة بأقسامهم متى وعندما تقتض ي الضرورة
أو حسب توجيهات مدير إدارة استمرارية العمال مثل التغييرات الطارئة على سير العمليات التي قد تؤثر
على العمل ،وأدوار ومسؤوليات املوظفين ،وغيرها .ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
وضع برنامج إدارة استمرارية العمال املتعلق
 إطالع مدير إدارة استمرارية العمال بآخر املستجدات بشأن
ا��ﺎﻃﺮ

بأقسامهم.
 متابعة كافة النشطة املتعلقة ببرنامج إدارة استمرارية العمال ،والتقارير مثل (تحليل التأثير على
التمرينات) والحفاظ عليها كل وفق القسم الذي
ﻣﺴﺎرالتعافي ،ونتائج
اتيجيات
العمال ،وتقييم املخاطر ،واستر
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺷ�ﻞ 3
ينتمي إليه.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 ضمان حصول املوردين على متطلبات إدارة استمرارية العمال في النشطة املنفذة باالستعانة باملصادر
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
الخارجية.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 إبالغ رئيس/مدير إدارة استمرارية العمال والقسام الخرى املستقلة بآخر التطورات في التغييرات التي
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
تجرى داخل أقسامهم.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
 متابعة الحوادث املتعلقة بأقسامهم لتحليل السبب الرئيس ي وراء حدوثها وتحديث قاعدة البيانات
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
املتعلقة بالدروس املستفادة مهها.
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
إدارة استمرارية العمال
وفريق
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،مدير
التصحيحية وإبالغ
• تنفيذ خطط اإلجراءات الوقائية واإلجراءات
وﻏ��هﺎ(.
ا��ﻮادم،
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ
التحديثات.
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
•بآخرﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

األطراف•املعنياﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
اف�اﳌﺎ��.
اﻟ��ﺰ
املعنية بناء على النشطة الحيوية للمؤسسة.
سيحدد •دور الطر
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
يتعين إبالغ الطراف املعنية بالدوار واملسؤوليات داخل املؤسسة (حسب املقتضيات).
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

 .5.2.7يعد وضع إطار للحوكمة وتنفيذه أحد العوامل الهامة لنجاح برنامج إدارة استمرارية العمال حيث
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
ال يوجد إطار حوكمة "بحجم واحد ويتناسب مع الكل" .كما تحدد املؤسسة إطار الحوكمة الخاص
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
بها وفقا لحجمها وطبيعتها .وتتمثل مكونات أي إطار حوكمة على سبيل املثال ال الحصر فيما يلي:
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
الفعال
اﻷﺧﺮى هيكل اإلبالغ بشأن التنفيذ
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 الدوار واملسؤوليات املحددة
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
واضحة إلدارة البرنامج
 منهجية

 خطة لتنفيذ برنامج إدارة استمرارية العمال
أ .6.الدقدرة على استمراري األعمال
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ا��ﺎﻃﺮ
تتولى كل مؤسسة داخل الدولة مسئولية تحديد وتوثيق قدرتها على استمرارية العمال "املالئمة للغرض" لضمان

تنفيذ النشطة والخدمات ذات الولوية أثناء حاالت الطوارئ ،والزمات ،والكوارث.
األعمال ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
أ .7.وثائق وسجالت إدارة استمراري ﺷ�ﻞ 3
 .7.1الوثائق املطلوب
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 .7.1.1يتعين على املؤسسة إعداد ،وتطبيق ،واالحتفاظ بالسجالت املتعلقة بقدرة برنامج إدارة استمرارية
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
العمال واإلجراءات التنفيذية.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
العمال
إدارة استمرارية
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:كما هو موضح في الشكل رقم .2
وسجالت
يتحدد الغرض من وثائق
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻣﺼﺎدر
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

ﻣﻨﮫ.فعالية إدارة
التأكد من
ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
نظام إدارة استمرارية
اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
العمال
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
التأكد من حدوث رد فعل
التحقق من تطبيق برنامج
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
سريع وفعال عند رصد أي
العمال
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓرﺮارية
إدارة استم
حدث قد يؤثر على سير
بفاعلية (على سبيل املثال
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
عمل املؤسسة.
�اﳌﺎ�� .التدقيق)
جلسات
أثناء
اﻟ��ﺰ
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

الغرض م وثائق
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
وسجالت إدارة
استمراري األعمال
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.الغرض م وثائق وسجالت إدارة استمراري األعمال
شكل 2
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ :أن تحتفظ املؤسسة بسجل وثائقي لتطبيق برنامج إدارة استمرارية العمال .ويجب أن تحتوي
 .7.1.2يجب
وثائق برامج إدارة استمرارية العمال لدى املؤسسة على القل ولكن دون حصر على ما يلي:
أ .السياق العام للمؤسسة
ب .أهداف وسياسة إدارة استمرارية العمالﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ج .الدوار واملسؤوليات
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

د .القضايا الخارجية والداخلية والطراف املعنية
ه .كفاءة العاملين
العمال
و .تحليل التأثير على
ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺷ�ﻞ 3
ز .منهجية تحليل التأثير على العمال

 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ح .تقرير تحليل التأثير على العمال
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ط .تقييم املخاطر
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ي .منهجية تقييم املخاطر
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ك .تقرير تقييم املخاطر
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ل .استراتيجيات استمرارية العمال
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
م .خطة االستجابة للحوادث
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
ن .خطة استمرارية العمال
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
س .خطة االستجابة اإلعالمية
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ع .سجالت التوعية والتدريب
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
ف .سجل االختبارات والتمارين
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
ص .سجل التدقيق الداخلي
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
•
اجعات اإلدارية
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮسجل املر
ق.
•

التصحيحية���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
ر .اإلجراءات

ش .املتطلبات
التنظيميةى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:الوثائق والسجالت الخاص بإدارة استمراري األعمال
 .7.2التحكم في
 .7.2.1يمكن عند وضع وإدارة وثائق وسجالت إدارة استمرارية العمال الخذ في االعتبار النقاط الساسية
التالية:
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮوتكون متركزة على توفير واستمرار فعالية
أ .يجب إعداد وثائق إدارة استمرارية العمال بطريقة يمكن فهمها
استعدادها واستجابتها الستمرارية العمال.
ب .قد تختلف كثافة برنامج إدارة استمرارية العمال غالبا من مؤسسة لخرى على أساس حجم وهيكل
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮومهارات العاملين في التعامل مع حاالت
الخدمات التي تقدمها،
ومدىﻣﺴﺎر
املؤسسة ،وعملها ،وطبيعتها،ﺷ�ﻞ 3

الطوارئ ،والزمات والحوادث ،وإدارة استمرارية العمال.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ج .يجب أن تكون وثائق إدارة استمرارية العمال كافية لتقديم الدعم الشامل في توليد النشطة التشغيلية
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
وتدقيق ومراجعة التفاصيل.
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
ّ
د .يجب إجراء مراجعات دورية وإذا تطلب المر عمل أي تعديل أو إضافة أو إلغاء ،يجب أن تتم موافقة
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اإلدارة العليا على ذلك.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮن�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ه .يجب أن تكو وثائق إدارة استمرارية العمال سهلة االسترداد مع توافر نسخ من خطط استمرارية
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
العمال وجميع الوثائق الخرى الهامة في املواقع الرئيسية والبديلة (إن وجدت) وفي جميع فروع املؤسسة.
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
املصادر الخارجية يجب ذكر هذه املصادر.
و .في حالة استخدام الوثائق واملعلومات املستمدة من
ا��ﻮادم،
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛ
وﻏ��هﺎ(.جميع املواقع بشكل
املحتفظ بها في
النسخ
تحديثﺰجميع
ز• .يجب إنشاء نظام ملراقبة وتوزيع الوثائق لضمان
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
•صحيح.

�ا�����واﻟﺪو��.أكثر من لغة مع الخذ في االعتبار هيكل املؤسسة،
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮىذات الصلة إلى
ح• .يجب ترجمة الوثائق واملعلومات
• اﻟ��
�اﳌﺎ�� .الرئيسية والثقافة للقوى العاملة وخاصة العاملين املشاركين بشكل رئيس ي في تنفيذ
وطبيعتها،ﺰاللغة

�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ .املكلفين بمسئوليات معينة.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓرﺮارية العمال أو
•خطط استم
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ والزمات والكوارث
مع مواصفات معيار
ط• .ضمان التطابق واملالئمة للوثائق

(.)AE/SCNS/NCEMA 7000:2015
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:إدارة استمراري األعمال
أ .8.عمليات برنامج
وضع برنامج إلدارة استمراري األعمال
يعد برنامج إدارة استمرارية العمال عملية مستمرة تلزم إدارتها بفعالية وكفاءة ،لذا يجب عمل خطة استباقية
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
االستجابة للحوادث غير املتوقعة .ويساعد هذاﻗﺒﻮل
املؤسسات في
البرنامج
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮاستمرارية العمال لجل
لوضع برنامج إدارة
�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
تحديد ،وتصنيف ،وفهم ،وإعطاء الولوية ملخاطر استمرارية العمال ووضع خطط حتى يمكن تقليل املخاطر
واالستجابة للحوادث بطريقة مناسبة.
الشكل رقم  :3يوضح جميع املكونات الرئيسية التي تؤخذ في االعتبار عند وضع برنامج إدارة استمرارية العمال.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
تحليل التأثيرعلى
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
األعمال
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

االختبارات
والتماري

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•
•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
التوعي والتدريب
تدقييم املخاطر
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
إستراتيجي
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
خط استمراري األعمال
استمراري
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
االستجاب اإلعالمي
خط
األعمال

•
•

خط االستجاب للحوادث

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
شكل  3مكونات عمليات برنامج إدارة استمرارية العمال
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
مجموعات إضافية لتسهيل وضع برنامج إدارة استمرارية العمال تتشكل من:
يسمح بإنشاء

 لجن عليا إلدارة استمراري األعمال -هي مجموعة ذات إدارة عليا تتألف من مديرين تنفيذيين ،أو
مسؤولين ،أو رؤساء أقسام تتمثل مسؤوليتهم في تقديم املشورة ،واإلرشادات ،واإلشراف اإلداري.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
يشارك في االستجابة للحوادث تتمثل مسئوليته فيﻗﺒﻮل
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ا��ﺎﻃﺮوالتنسيق
االستجابة
إدارة الحوادث -هو فريق
 فريق
ا��ﺎﻃﺮ
وتقديم املساعدة في إدارة الحوادث.
يجب تزويد كافة املوظفين الذين يتم تعييههم في الوظائف واملهام أو الدوار واملسؤوليات الخاصة ببرنامج إدارة
إنجاز مسؤولياتهم املكلفين بها نحو استدامة
ﻣﺴﺎرحتى يتمكنوا من
والتدريب
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
استمرارية العمال بالتوعية ،والتعليم،ﺷ�ﻞ 3
وتشغيل برنامج إدارة استمرارية العمال في املؤسسة .ويمكن تأكيد فعالية قدرة املؤسسة على إدارة استمرارية
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
العمال من خالل تقارير مدققة وتقارير بعد التمرين.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
نتائج برنامج إدارة استمراري
األعمال:ﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤ
الفعالﺮما يلي:
اريةرالعمال
استمر
تتضمن نتائج برنامج إدارة
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃ
�ﻣﺼﺎد
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
ّ
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
تدريب •
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.بفاعلية لتعطل العمال.
الستجابة
املوظفين على ا
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 تمكين املؤسسة من القدرة على إدارة الحوادث.
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
 وضع وفهم وتوثيق اللوائح التنظيمية املقدمة من السلطات الحكومية وهيئات الطوارئ بشكل صحيح.
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
 الحفاظ على امتثال املؤسسة للوائح القانونية والتنظيمية.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 فهم متطلبات الطراف املعنية فهما جيدا.
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
 حماية سمعة املؤسسة والحفاظ عليها.
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
 االتصال باملوظفين في حالة العطل وتقديم الدعم الكافي لهم.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 .8.1تحليل التأثيرعلى األعمال
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
مدقدم
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
عملية تحليل التأثير على العمال هي عملية تجرى
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ،مع مرور
الحوادث التي قد تحدث
العمل،وتأثير
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،لتحليل
أنشطةواﻷﺻﻮل
واﳌﻮارد
واﻟﺸﺮ�ﺎء
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ،
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.عليه يتم تحديد استراتيجيات استمرارية العمال ذات الصلة.
الوقت .فهي تقدم املعلومات التي بناء
اﻷﺧﺮى

والغرض من عملية تحليل التأثير على العمال تحديد وإعطاء الولوية لألنشطة املحددة مسبقا والتي تسهم في
انجاز املنتجات والخدمات الحيوية وتحديد املوارد واالعتمادات الالزمة الستمرارية واستعادة هذه النشطة.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
تحليل التأثيرعلى األعمال
أمهداف عملي

 تحديد النشطة الحيوية واإلطار الزمني الالزم الستئنافها.
 تقييم وتحليل متطلبات النشطة الحيوية لجل استعادتها واستمرارها.
ّ
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ الحيوية.
وتحليل تأثيرات توقف النشطة
 تقييم
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
استعادة النشطة أو املنتجات أو استرجاع
 تقييم النطاق الزمني بعد حدوث أي حادثة الذي يجب فيه
املوارد والصول.
 تقييم أقص ى حد لزمن تعطل أو توقف العمال الذي يمكن للمؤسسة أن تتحمله.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
تدقنيات جمع بيانات تحليل التأثيرعلى األعمال
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
تقنيات جمع بيانات تحليل التأثير على العمال من مؤسسة لخرى اعتمادا على طبيعتها ،وحجمها،
-1قد تختلف

�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
وتعقيدها.

اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
املدقابالت الشخصي الفردي
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
يمكن هذا النهج أي مؤسسة من أن يكون لها مقابالت مع املوظفين فيها وذلك لالستفسار مههم وتوجيه السئلة لهم
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
للحصول على املعلومات الالزمة.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
عمل اﳌﺮ
ورش •
املدراء واملشرفين
لجمع وﻏ��هﺎ(.
ا��ﻮادم،
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
يتسم)ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت
يمكن •
البيانات املطلوبة مع تحديد
الكفاءة
بالفعالية و
إثبات أن ورش عمل جمع البيانات تمثل نموذجا
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
املشاركين فيها ،وتحديد معايير معينة إلتمام ورش العمل لضمان أن املساعدين
الشخاص
مستوى •مناسب من
�ا�����واﻟﺪو��.
•
هذه الورش وما هي النتائج املطلوبة وكيف ستنتهي ورشة
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮىما يتوقع من
واملشاركين يكون لديهم فكرة واضحة بشأن
العمل• .

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•
االستبيان
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
الطريقة املستخدمة الكثر شيوعا في جمع البيانات هي إجراء االستبيانات .ويلزم تصميم استبيانات تحليل التأثير

على العمال مع تحري العناية القصوى
وبعد
الحقيقي.
وفهمها بسهولة في سياقها
السئلة
لضمان توجيه
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
ار�ﺔ
�اﺳﺘﻤﺮ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
املناسبةواﻷﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،
شخصية وجها لوجه لتوضيح أي شكوك تنشأ حول أي
جمع املعلومات من خالل االستبيانات ،يلزم عمل مقابالت
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
إجابة.
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
الناتج م تحليل التأثيرعلى األعمال
تحليل املعلومات

لجل تحديد املعلومات والعمليات الحاسمة إلى جانب تأثير الكوارث املحتملة ،يلزم تقييم وتحليل املعلومات التي تم
جمعها أثناء تحليل التأثير على العمال بدقة على أن تشتمل هذه املعلومات على ما يلي:
تحليل التأثير على العمال.
 القيام بإجراءات التحقق لضمان صحة املعلومات املستمدة من
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
 فهم مفصل وشامل لنشطة وخدمات املؤسسة ذات الولوية.
 تحديد النشطة الثانوية التي تقدم الدعم املباشر لألنشطة املحددة ذات الولوية.
 تقييم التأثيرات املحتملة بسبب عطل هذه النشطة .ويجب عند تقييم هذه التأثيرات تناول ما يلي:
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
علىﻣﺴﺎر
ﺷ�ﻞ 3
رفاهية املجتمع.
رفاهية املوظفين أو
─ اآلثار السلبية التي تؤثر

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ عواقب خرق املتطلبات القانونية أو التنظيمية.
─
-1
─ التأثير على سمعة املؤسسة.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل

─ التأثير على الوضاع املالية.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
─ التأثير على العمال التشغيلية.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
─ تقدير الوقت املستغرق لتصبح التأثيرات غير مقبولة.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
─ تحديد االعتمادات بين النشطة ،باإلضافة إلى تحديد املوارد الداعمة لكل نشاط بما في ذلك
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
املوردين والطراف املعنية الخرى.
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
─ اإلشارة إلى اإلطار الزمني المثل الستئناف النشطة (زمن التعافي المثل  )RTOمع الخذ بعين
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
االعتبار تبعيات النشطة املترابطة واإلطار الزمني املستغرق لتصبح تأثيرات عدم استعادة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
النشطة مقبولة.
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
تحليل اﻟ��
نتائج •
�اﳌﺎ��.األعمال
التأثيرﺰعلى

�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.بشكل صحيح في تقرير رسمي على أن يشتمل التقرير النموذجي لنتائج تحليل
التأثير على العمال
نتائج تحليل
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
توثق •
على العمال على ما يلي:
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
التأثير •
 نظرة عامة حول البرنامج.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 امللخص التنفيذي.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 النطاق.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
البيانات.
اﻷﺧﺮى منهجية جمع وتحليل
 ملخص نتائج تحليل التأثير على العمال.
 النتائج التفصيلية لتحليل التأثير على العمال (من جهة القسام).
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:ورسوم بيانية لتوضيح اآلثار املحتملة (مثل املعلومات املالية ،والتأثيرات التشغيلية،
 مخططات
والتنظيمية ،وكذلك املتعلقة بالسمعة).
 التوصيات.
 الخطوات
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ املستقبلية .ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
 ملحقات وقد تشتمل على ما يلي:

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

─ معايير تأثير تحليل التأثير على العمال
─ الحاضرين في عملية تحليل التأثير على العمال
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

تدقديم التدقريرإلى اإلدارة العليا
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮنتائج عملية تحليل التأثير على العمال ،يجب تقديم تقرير رسمي بها لإلدارة العليا وفقا لآلليات
-1بعد توثيق ودمج
املؤسسة�.اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
املعتمدة في
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 .8.2تدقييم املخاطر
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن .على العمال في تحديد بعض مخاطر استمرارية العمال ،إال أنه ال يزال من الالزم
تحليل التأثير
تساعد عملية
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
بينما •
للمخاطرﺮ ّ
ّ
التعرف على مجموعة واسعة من
التعرض للخطر  ،بهدف
مفصل وشامل ومدى
قابليةﻣﻨﮫ.
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
تقييم ا��ﺴﺎﺋ
إجراء •
وﻏ��هﺎ(.املخاطر وتحليلها وتقييمها.
واﳌﻴﺎﻩ،تحديد
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،املخاطر
عملية تقييم
واحتمالية حدوثها .يتم في
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
املخاطر • اﳌﺮ
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
الغرض م تدقييم املخاطر
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 تحديد املخاطر التي تهدد استمرارية عمل املؤسسة.
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
 أن يكون لدى املؤسسة فكرة واضحة حول املتغيرات التي قد تتعرض لها سواء كانت داخلية أو خارجية
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
وسابقة أو مستقبلية.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
املخاطر:
عملي تدقييم

املخاطر
تحديد
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

املخاطر
تحليل
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
قياس تدقييم املخاطر
ا��ﺎﻃﺮ

�ا��ﺎﻃﺮ
ﻗﺒﻮل املخاطر
قبو

�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﻣﺴﺎر
ﺷ�ﻞ 3
مسار عملية تقييم املخاطر
شكل 4
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
املخاطر
 -1-1تحديد
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��
�اﺳﺘﻤﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
التأثير على العمال حيث يحدد هذا التحليل خدمات
استمرارية العمال على نتائج تحليل
مخاطر
يعتمد تحديد
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
الحيوية .وبالنسبة
إدارة استمرارية العمال كما يحدد أهميتها من حيث النشطة
العمال التي ينفذها فريق أو قسم
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎد
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :التالية:
حدوثﺮاملخاطر
االعتباررمصادر
لهذه الخدمات يلزم الخذ في
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
العاملين.
• عدم توفر
منه.ﻣﻨﮫ.
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
ا��ﺴﺎﺋﺮ
املدمرة للمبنى كله أو أي جزء
• الخسائر
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
 املرافق املادية الساسية (الكهرباء ،واملياه ،وغيرها).
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
 فقدان مهام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (مركز البيانات ،الخوادم ،وغيرها).
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 عدم توفر املعلومات.
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
 الزمات أو الكوارث على املستوى املحلي والدولي.
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
 العجز املالي.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
 عدم توفر وسائل النقل.
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 أي قضايا أو مشاكل مع الشركاء في العمل أو املوردين.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
يجب استخدام املقابالت الشخصية التي تجرى مع املوظفين ،والعاملين ،والطراف املعنية في تحديد مخاطر
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ،عطل في
واﻟﺸﺮ�ﺎء املحددة إلى حدوث
هذه املخاطر
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،تؤدي
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،فيها حيث
واﻷﻧﻈﻤﺔ،االستبيانات
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،استخدام
استمرارية العمال ويمكن
واﳌﻮارد
واﻷﺻﻮل،
املتعلقة بالعمليات ،والنظمة ،واملعلومات ،والعاملين ،والصول ،والشركاء من
النشطة الحيوية في املؤسسة
اﻷﺧﺮى
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
الجهات الخارجية ،واملوارد الخرى التي تدعم عمليات العمل املاثلة.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
 -2تحليل املخاطر

أ -مدقاييس تحليل املخاطر
يلزم تحليل جميع املخاطر التي تم تحديدها لتقييم مدى حدتها لضمان معالجتها بأساس الخذ بعين االعتبار
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
املخاطر ّ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
مكون من:
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ ،ويكون تحليل جميع
املخاطر الكبر أوال
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
─ تدقييم التأثير -حجم تأثير املخاطر على أعمال الشركة وأهدافها
─ تدقييم االحتمالي  -احتمالية أو فرصة حدوث املخاطر املحددة
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﻣﺴﺎر
ﺷ�ﻞ 3
احجامها وذلك لضمان املقارنة الصحيحة بين
املخاطر بمختلف
أنواع
كما يجب استخدام نفس املقاييس لجميع

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮر املختلفة مع توافق النتائج .ويوضح فيما يلي مثال على املقاييس املستخدمة في تحليل هذه
-1مستويات املخاط
املخاطر:
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
مدقياس التأثير:
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
التأثير
مدقياس
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
منخفض جدا
منخفض
متوسط
مرتفع
مرتفع جدا
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
1
2
3
4
5
هذه وﻏ��هﺎ(.
واﳌﻴﺎﻩ،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
املخاطرﺮ
أثر هذه • اﳌ
أثر حدوث هذه
أثر حدوث هذه
املخاطر
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،آثار
املخاطر
أثر هذه
ا��ﻮادم،
تأثير�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
)ﻣﺮﻛﺰ
عالي جدا• ،وحدوثه عالي ،وهناك خلل
وﻏ��هﺎ(.املخاطر منخفض
منخفض،
املخاطر
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻتولها
متوسطة،
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.خلل من
سيكون •له تأثيرﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮرئيس ي أو
سلبي على املؤسسة ،وهناك آثار طفيفة جدا ،و ال يوجد
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى ولكن الضرر
هناك أي تأثير
�ا�����واﻟﺪو�� .العام على أهداف
املمكن أن يحدث في
للغاية على
سلبي •
أهداف املؤسسة،
يذكر على
املؤسسة
املستقبل نتيجة هذه يكون محدودا
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
وقد تصل إلى كارثة املخاطر
املؤسسة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
تامة
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
•
جدول  1مثال مقياس التأثير
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ(:جدول رقم  )2مثاال لنماذج قياس التأثيرات املتعلقة بمختلف العناصر للمساهمة في تحديد
يوضح الجدول التالي
مستوى التأثير الصحيح:
مستوى التأثير
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

عالي جدا

5

التأثيرات املحتمل
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮطويل املدى في العمال يمكن تحديده
 توقف شامل
ا��ﺎﻃﺮ
 إخفاق املؤسسة في تحقيق أهدافها

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 تأثير عام على الطراف املعنية لعدة أشهر
 خسائر مالية فادحة أكثر من  5,000,000درهم
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
كبير3فيﻣﺴﺎر
 تعطلﺷ�ﻞ
زمن التعافي المثل املحدد في العمليات
العمال ملدة أطول من
التشغيلية الهامة

 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
عالي
  4تعطل كبير في املشروعات
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 تأثير كبير على الطراف املعنية ملدة ال تقل عن شهر
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 خسائر مالية فادحة ما بين  500،000إلى  4,999,999درهم
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 تعطل جزئي في العمل ملدة أطول من الوقت املستهدف املحدد لالستعادة (ولكن
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.مع سرعة استعادة العمال)
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
•
املشروعات
متوسط ا��ﺴﺎﺋﺮ  3تعطل كبير في
•

وﻏ��هﺎ(.
واﳌﻴﺎﻩ،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔرار)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
اﳌﺮ
املعنية لعدة أسابيع
الطراف
ملحوظة على
 أض

•

درهم
499،999
 250,000إلى
 خسائر مالية كبيرة ما بين
وﻏ��هﺎ(.
ا��ﻮادم،
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ

•

�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.عطل بسيط في العمليات التشغيلية لألعمال
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ  ت

املشروعات
بسيط في
 تعطل
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
�ا�����واﻟﺪو��.
•
2
منخفض
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��  .أضرار بسيطة تلحق بالطراف املعنية ملدة زمنية محدودة
خسائر مالية طفيفة بقدر أقل تتراوح ما بين  10,000إلى  249,999درهم
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ 
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

 عدم وجود تعطل أو حدوث عطل ال يذكر في العمليات التشغيلية لألعمال
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 عدم وجود تعطل أو حدوث عطل ال يذكر في املشروعات
1
منخفض جدا
تذكرﺮتلحق بالطراف املعنية
حدوث أضرار
وجودىأضرار أو
 عدم
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،ال واﻷﻃ
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮ
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
أقل من  9,999درهم
 خسائر مالية منخفضة للغاية
قياس التأثير
جدول  2مثال
واﳌﻮارد
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
ويمكن وضع تصنيفات معينة للمخاطر لتناسب متطلبات املؤسسة ،مما يسهل عملية تحليل املخاطر على مستوى
املؤسسةّ ،
يوضح الجدول رقم ( )3أمثلة لتصنيفات املخاطر والوصف الفرعي الذي يمكن أن يتبعها:
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
املخاطر
تصنيف

الوصف الفرعي
التأخير في اإلجراء
غياب املوظفين الساسيين

العمليات
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢاإلجراء
خلل في

ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

ا��ﺎﻃﺮ
مطابقة اإلجراء
عدم

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

انقطاع في سلسلة اإلمداد
عدم توفر املوظفين بشكل جماعي
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
املوظف الغاضب

األشخاص
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
السرقة ،االحتيال وانتحال الشخصية
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
التخريب من قبل املوظفين
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
املنشآت
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
•
•
•

انهيار املبنى

فيضان ،انفجار انابيب املياه
انفجار

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ( .انقطاع الطاقة
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
سرية املعلومات
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
تلف البيانات

• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
املعلومات
اختراق أمن املعلومات
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
أمن املعلومات
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
سرية املعلومات االلكترونية

االلكترونية
املعلومات
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،أمن
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
واﻷﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
انقطاع خطوط الشبكات
خلل /
واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮ
الهجماتل،االلكترونية
التكنولوجيا
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
التغيير في اإلعدادات
انتهاء العمر االفتراض ي
خلل  /تدمير خطوط االتصال
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

الزالزل
المراض والوبئة

بيئي
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

م صنع اإلنسان

 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ

الجوية السيئة
الحوال
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
الفيضانات
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

هجمات إرهابية
مظاهرات سياسية
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر
ابات عمالية
إضر
جدول  3أمثلة تصنيف املخاطر

�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
االحتمالي :
مدقياس مدى

و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.تقييم املخاطر،
املخاطرﺮفي تحديد مدى احتمالية حدوث املخاطر .وبالنسبة ملنهجية
يتمثل الجزء الثاني من تحليل
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
�ﻣﺼﺎدرتكون
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :في الكثير من الحاالت كافية للسماح بعمل التحليل
املعلوماتﺮاملتاحة
حيث ال
فقد نستخدم نهجا كميا
نوعي�.اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
•
وتصنف احتمالية حدوث املخاطر باستخدام الجدول رقم ( )4أدناه ،ويمكن لالعتبارات
باستخدام مقياس
لحدوثﻣﻨﮫ.
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
ا��ﺴﺎﺋﺮ
التالية •
املخاطر:
تحديد احتمالية مناسبة
أن تساعد في

)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
• في اﳌ
وﻏ��هﺎ(.التي يجب استخدامها.
واﳌﻴﺎﻩ،املاضية
الحداث
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ سجالت
حالةﺮتوفر املعلومات مثل
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
 في حالة عدم وجود املعلومات يمكن استخدام املقابالت الشخصية مع الطراف املعنية والعاملين ملعرفة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓلﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
االنطباع الو لديهم.
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
 يمكن أيضا استخدام املعلومات املقدمة من الجهات املعنية أو املؤسسات الخرى في املساعدة في تقييم
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
احتمالية املخاطر.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
االعتبار الضوابط القائمة إلدارة املخاطر وفي حالة
املخاطر وهو الخذ في
جزء آخر مهم من تقييم احتمالية
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
هناك •

تنفيذ أي ضوابط مهما كان نوعها ،يساعد ذلك في الحماية من املخاطر ويقلل من احتمالية حدوثها .ويمكن أن
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
واﻷﻃﺮ
أخذها بعين االعتبار.
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،املهم
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،ولكن من
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮىمحددة املجال
تختلف هذه الضوابط اعتمادا على املخاطر
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ،املخاطر
واﻟﺸﺮ�ﺎء من احتمالية حدوث
تزيد بالفعل
الصحيح أن
بالشكل
غير املنفذة
للضوابط
وبنفس الطريقة ،يمكن
واﳌﻮارد
واﻷﺻﻮل،
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
اﻷﺧﺮى
بشكل كامل أو موثقة بشكل صحيح ستجعل املؤسسة عرضة للخطر لذلك تزيد
املحددة .وأي ضوابط غير منفذة
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
من احتمالية حدوث املخاطر.
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ات املذكورة أعالهّ ،
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
يبين الجدول رقم ( )4أدناه مثال على تقييم احتمالية حدوث كل نوع من
استنادا إلى االعتبار
املخاطر باستخدام هذا املقياس:
مدقياس االحتمالي
ضئيل جدا
محتملﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ ضئيل
غالبا
مؤكد
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
1
2
4
5
 3ا��ﺎﻃﺮ
ثالثة إلى خمسة
أقل من مرة كل
خمسة مرات سنويا
مرة أو مرتين سنويا أقل من مرة سنويا
خمسة سنوات
مرات سنويا
على القل
َّ
هناك احتمال كبير قد تحدث في بعض غير محتمل حدوثها غير متوقع حدوثه
من املؤكد جدا وقوع
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
لوقوع الحدث،
فإن حدوثه شبه
الحيان ،ومثاال على  ،ولكن هناك
الحدث في معظم
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮعلى ومثاال على ذلك،
ذلك ،وقوع الحدث احتمال ضئيل أنها مستحيل
-1الظروف ،ومثاال
�اﺳﺘﻤﺮحدوثه عدة مرات
تاريخ
مسبقا في
قد تحدث في بعض
عدة
ذلك وجود تواريخ
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
متكررة في تاريخ
املؤسسة أو الجهات الحيان
لوقوع الحدث في
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
املؤسسة أو الجهات املماثلة
املؤسسة أو الجهات
�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
املماثلة
املماثلة.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
جدول  4مقياس االحتمالية
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 -3قياس تدقييم املخاطر:
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
يجب مقارنة نتائج تحليل املخاطر بمعايير املخاطر املحددة مسبقا لتحديد ما إذا يمكن قبول املخاطر أو يجب
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
معالجتها .وتكون املقارنة قائمة على أساس تقدير املخاطر ومستوى املخاطر التي يمكن قبولها .وتستخدم في منهجية
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
تقييم املخاطر املصفوفة التالية لقياس مستويات املخاطر بشكل عام:
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
مصفوف املخاطر
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
•

مرتفع
جدا�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

التأثير

مرتفع
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
•
متوسط
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
منخفض
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
منخفض جدا
واﳌﻮارد
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ،
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ،
مؤكد
واﻟﺸﺮ�ﺎء غالبا
محتمل
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ضئيل
ضئيل جدا
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
االحتمالي
جدول  5مثال مصفوفة املخاطر
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
تحديد قيم الخطر:

بعد تحديد وتحليل وقياس تقييم املخاطر يتبين ما يسمى بقيمة الخطر والذي يعتبر ناتج حساب قياس التأثير مع
االحتماية كما هو موضح في الجدول رقم ( ،)6والتي يتم تفسيرها إلى أحد املستويات حسب الجدول رقم (.)7
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
مستويات قيم الخطر
ا��ﺎﻃﺮ
مرتفع جدا
16-25

مرتفع
9-15

متوسط
5-8

منخفض
3-4

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

منخفض جدا
1-2

جدول  6مثال تحديد قيمة الخطر

تفسيرمستويات املخاطر:
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
مستويات�قيم الخطر
تفسير
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ�
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.منخفض جدا
منخفض
متوسط
مرتفع
مرتفع جدا
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
1
2
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎد4ر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ3:
5
مخاطر ذات تأثير مخاطر ذات تأثير
مخاطر ذات تأثير مخاطر ذات تأثير
مخاطر ذات تأثير
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
•
منخفض جدا ،وال
كبير على املؤسسة متوسط ،والتي يمكن منخفض ،وال
جسيم على
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
تتطلب وضع خطط تتطلب وضع
املؤسسة ويتوجب وتحتاج إلى دراسة أخذه بعين االعتبار
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
خطط محددة لها
محددة لها
عند وضع الخطط
ووضع خط
وضع اإلجراءات
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
•
العامة
والخطط ملواجهتها للمعالجة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
جدول  7مثال تفسير مستويات املخاطر
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
 -4معاييرقبول املخاطر
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
وفقا لتصنيفات املخاطر املحددة أعاله في الجدول ( ،)7يمكن قبول املخاطر املنخفضة واملنخفضة جدا فقط
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
بسهولة ،أما مخاطر املستوى املتوسط فيلزم التحقيق فيها على أساس كل حالة على حدة ويلزم توضيح القرارات
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
•
املرتفع واملرتفع جدا ملعالجتها على أن يكون قبول
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎءفي مخاطر املستوى
التي تتخذ في ذلك .ولكن يجب دائما النظر
ّ
هذه املخاطر متوقف على أحد املعاير
التالية:ى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮ
املخاطر
 أن تتجاوز تكلفة معالجة املخاطر اآلثار الناتجة عن
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﻷﺻﻮل،
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
واﻟﺸﺮ�ﺎءعملها ،أو ثقافتها
ؤسسة ،أو بيئة
أعمال امل
في إطار
املخاطر عملية
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،معالجة
 ال تكون إجراءات
ى
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.على قبول املخاطر
اﻷﺧﺮ  ال توجد آثار قانونية مترتبة

 يوجد هناك فقط آثار مقبولة واقعة على أهداف العمل الخاصة باملؤسسة
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
نتائج السجل

توثيق النتائج وإعداد الحلول املقترحة في تقرير يقدم إلى اإلدارة العليا.
املراجع واملتابع

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
�ا��ﺎﻃﺮاستمرارية
املتعلقةل بإدارة
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮات بصفة مستمرة في
نظرا لحدوث تغيير
املؤسسة ،لذلك يجب مراجعة كافة الوثائق ﻗﺒﻮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
العمال على فترات دورية حتى تظل ّ
محدثة باستمرار.

نتائج تدقييم املخاطر
تتضمن نتائج تقييم املخاطر ما يلي:
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 املخاطر التي قد تؤدي إلى حدوث عطل أو توقف في النشطة الحيوية في املؤسسة وتصنف حسب مستوى
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
تأثيرها.
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ﺮ
�اﺳﺘﻤ
ﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃ
 نقاط الضعف في املؤسسة أو ما ّ
يسمى ( )Single Points of Failureاملرتبطة بمثل هذه املخاطر املادية أو
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
املوارد.
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر
ّ
 اإلجراءات الالزمة لتقليل خطر تعطل أو توقف النشطة الحيوية للمؤسسة.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
استراتيجيات استمراري األعمال
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 •.8.3ا��ﺴﺎﺋﺮ
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
بعد االنتهاء من تحليل التأثير على العمال وتقييم املخاطر تأتي الخطوة التالية وهي تشكيل استراتيجيات استمرارية
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
العمال .وعلى املؤسسة أن تحدد حلول التعافي للتبعيات الرئيسية وعمليات العمل املؤقتة املحتملة على أن تستند
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
هذه الحلول إلى النتائج املستمدة من تحليل التأثير على العمال وعملية تقييم املخاطر ويجب أن تكون مناسبة
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
للمؤسسة .أيضا يجب على املؤسسة أن تقيم كفاءة املوردين في إدارة استمرارية العمال وأقل املتطلبات املمكنة
اﻟ��ﺰال�اﳌﺎ��.
حيوية .كما يجب تحديد إجراءات مناسبة ملراقبة املخاطر وتحديد طرق املعالجة التي يمكهها
الستمرار• النشطة

�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ضمان •
العمال والتي تكون متوافقة مع مدى تقبل املؤسسة للمخاطر.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮاستمرارية
تحقيق أهداف
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
بعد تحديد املخاطر ،يلزم وضع استراتيجية ملعالجتها وتوثيقها في سجل املخاطر الذي يتضمن ما يلي:
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 املهام املتعلقة باملخاطر
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 املسؤوليات املخولة إلى أفراد أو وظائف معينة لضمان تنفيذ املهام
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
 تاريخ إنجاز هذه املهام
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 املوارد الالزمة إلنجاز املهام
 اسم الشخص ّ
املخول على املوافقة على إتمام املهام
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
يجب أن تجرى عملية تحديد واختيار استراتيجيات استمرارية العمال استنادا إلى نتائج عملية
.8.3.1

تحليل التأثير على العمال وعملية تقييم املخاطر .والبد أن تحدد املؤسسة خيارات لالستراتيجيات
املناسبة لجل:
 حماية النشطة الحيوية
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 التقليل من التأثيرات وإدارتها

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 استعادة واستئناف النشطة الحيوية
في كثير من الحاالت يمكن تطبيق عدد من طرق ووسائل معالجة املخاطر وقد تتطلب االستراتيجية الشاملة مزيج
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
من هذه الطرق والوسائل للحد من املخاطر حتى تصل إلى املستوى املقبول ،وهذا مع الخذ في االعتبار استراتيجية
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
العمال املذكورة فيما يلي:
-1استمرارية
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
املواقع االحتياطي
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
تقتض ي هذه االستراتيجية تنفيذ النشطة الحيوية في موقعين منفصلين جغرافيا أو أكثر من موقعين بحيث تستمر
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
العمليات التشغيلية في املوقع اآلخر في حالة فشل أحد املوقعين .وتكون هذه الترتيبات على طريقين أي أنه إذا فشل
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
أحد املواقع في العمل ،يستمر املوقع اآلخر في تسليم العمال على أن يكون كال املوقعين في حالة تشغيل كاملة من
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
الناحية الفنية خالل أوقات استمرار العمال كاملعتاد ( )BAUوهذا مناسب خاصة بالنسبة للمؤسسات املالية أو
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
المنية حيث يقدر زمن التعافي المثل ( )RTOلألنشطة بالدقائق والساعات بدال من اليام.
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
البديل ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
املواقع •

التي تقتض ي استخدام مرافق أخرى لتنفيذ النشطة
املواقعى االحتياطية
هذه االستراتيجية استراتيجية
�ا�����واﻟﺪو��.
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮ
تشبه •
موقع يبعد جغرافيا عن املوقع الرئيس ي .وباستخدام هذه االستراتيجية يمكن أن يكون املوقع
الحيوية •للمؤسسة
اﻟ��ﺰفي�اﳌﺎ��.

ومستخدمﺮا بينما يكون
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.املوقع اآلخر معطال لكنه متاحا لالستخدام .وفي العادة يعرف املوقع الجاهز
مشغال ﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
الول •

���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ .جاهز لالستخدام باسم "موقع دافئ" .وفي حالة
املوقع غير الفعال ولكنه
والفعال •باسم "موقع ساخن" بينما يعرف
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء

عمل ترتيبات لبناء أو تجديد موقع في حاالت الطوارئ أو الزمات أو الكوارث بدال من أي وقت سابق ،يعرف هذا
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
ار�ﺔ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
واﻷﻃﺮ
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،
�اﺳﺘﻤﺮبعد
مسبقا
ملين إلى مواقع بديلة محددة
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،العا
اتيجية انتقال
هذه االستر
املوقع باسم "موقع بارد" .ويستلزم تطبيق
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃنﺮأن يكون املوقع البديل مرفقا يوفره أي طرف من
حدوث أي حالة من حاالت الطوارئ أو الزمات أو الكوارث .ويمك
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
الطراف الخرى ،أو موقع عام يتعلق بالحكومة املحلية أو االتحادية .وتكون استراتيجية "املوقع الساخن" مناسبة
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
في حالة كان زمن التعافي المثل قصير جدا (أي دقائق)؛ بينما تكون استراتيجية "املوقع الدافئ" مناسبة في حالة كان
زمن التعافي المثل أطول نسبيا (أي أيام)؛ فيما تكون استراتيجية "املوقع البارد" مناسبة في حالة كان زمن التعافي
المثل طويل للغاية (أي أسابيع وشهور) .ويمكن للعاملين االنتقال إلى املوقع البديل بسرعة كافية الستمرار تنفيذ
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:

النشطة الحيوية في غضون زمن التعافي المثل .ويتوقف نجاح هذه االستراتيجية على قدرة ورغبة املوظفين لدى
املؤسسة في العمل في املوقع البديل ّ
ملدة زمنية طويلة إذا اقتضت الحاجة.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
االستعان
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
بمصادرخارجي ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
االستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد مع
هناك استراتيجية أخرى يمكن استخدامها للتقليل من املخاطر وهي

جهات أخرى لتنفيذ النشطة الحيوية اعتمادا على طبيعة املؤسسة .وتحقيقا لذلك ،يلزم إبرام مذكرة تفاهم ،أو
اتفاقيات مستوى الخدمة ،أو أي وثائق قانونية أخرى مع املصادر الخارجية .ويفضل هذا الخيار في مجاالت
الصناعات أو املنتجات أو الخدماتﺷ�ﻞ ّ
حيث قد تكون
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﻣﺴﺎر
التكاليف املضافة املتكبدة في تأسيس مواقع
املعق3دة،
بديلة أعلى من املزايا الناتجة عن املشروع .وفي بعض الحيان قد يتمثل خيار االستعانة بمصادر
-1احتياطية أو
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

خارجية فقط في إبرام عقود مع جهات أخرى تعمل في نفس نوع العمال التي يمكن أن تكون منافسة ،وفي هذه
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
الحالة يلزم عمل موازنة بين مزايا معالجة املخاطر ومخاطر االعتماد على أي منافس ،وتعرف هذه الترتيبات أيضا
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
باسم "اتفاقيات املساعدة املتبادلة" .وبالنسبة للمنتجات والخدمات التي يكون الوقت املستهدف الستعادتها قصيرا،
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
يجب إبرام عقود االستعانة باملصادر الخارجية مقدما .مع العلم بأن إذا أصبح زمن التعافي المثل لهذه املنتجات
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
والخدمات أطول ،يمكن تعليق إبرام العقود حتى انتهاء الحالة .ومع هذا يكون هناك خطر في تعليق إبرام العقود
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
حتى حدوث الحالة حيث في ذلك الوقت قد يكون الشريك من املصادر الخارجية ملتزما بالكامل وغير قادر على
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
اإليفاء باحتياجات املؤسسة .ويتوجب االستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد مع أطراف آخرين لتنفيذ النشطة
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
الحيوية نقال للمخاطر وليس إعفاء املؤسسة من التزاماتها القانونية في تقديم املنتجات والخدمات لألطراف املعنية.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
الشراء •
بعد وقوع األحداث

إضافية يمكن استخدامها في املنتجات والخدمات التي يبلغ الوقت املستهدف الستعادتها أيام أو
استراتيجية
اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
هناك •
والخدمات من البائعين واملوردين الذين يمكههم تقديمها بناء على إخطار قصير
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮاملنتجات
أسابيع •وهي شراء هذه
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.راتيجية نفس املخاطر التي تحدث بسبب انتظار
سواء .وتسبب هذه االست
املدة في •القطاعين العام والخاص على حد
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
انتهاء الحالة حتى تبرم اتفاقيات االستعانة بمصادر خارجية ،حيث يكون املزودين واملوردون قد استخدموا املخزون
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
لإليفاء باحتياجات العمالء اآلخرين .وملنع حدوث مثل هذه الحالة ،تضع املؤسسة في اعتبارها تخزين إمدادات
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
مؤقتة من املواد الساسية الالزمة الستمرارية أنشطتها الساسية والهامة .وال تكون استراتيجية الشراء ما بعد
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
الخدمات التي تستلزم معدات أو مرافق خاصة أو املهارات التي ال تتاح بسهولة أو
الحداث مناسبة للمنتجات أو
اﻷﺧﺮى
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
تلك التي تستلزم وقت أكبر حتى تكون خدمات رئيسية مثل الخدمات الطبية وخدمات العمالء املتوفرة في مختلف
اإلدارات في املؤسسة.
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التأمين
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
يمكن شراء وثيقة تأمين لتقديم التعويض املالي عن خسائر الصول ،وتكلفة االستعادة ،وحماية املسؤوليات
القانونية .غير أنه ليس من املحتمل أن يغطي هذا التأمين جميع التكاليف التي تنشأ عن أي عطل في العمال مثل
خسائر العمالء ،أو قيمة السهم ،أو السمعة ،أو قيمة العالمة التجارية .وفي بعض الحاالت يمكن الحصول على
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ا��ﺎﻃﺮالنشطة
كنتيجة لعطل
التكاليف املباشرة املتعلقة بخسائر اإليرادات
الطارئ في العمال لتغطية
تأمين التوقف
ا��ﺎﻃﺮ
الحيوية .ورغم ذلك يغطي هذا النوع من التأمين فقط خسائر العمال املرتبطة بخسائر أخرى يمكن التأمين عليها
( مثل الضرار التي تلحق بأي مبنى ،أو منطقة عمل ،أو الجهزة واملعدات املستخدمة في هذه املناطق مثل النظمة
ّ
املبنية لتكنولوجيا املعلومات وغيرها) .وهناك نوع آخر من التأمين بدأ يظهر في السوق ويستلزم تغطية مجموعة
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
أوسع من حاالت التوقف والعطل في العمال مثل اإلخفاق في سلسلة اإلمداد .وقد يلزم الحصول على أنواع أخرى
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
للحماية من املخاطر وتشمل التأمين على اختطاف شخص وطلب الفدية أو التأمين على الخطأ والسهو
-1من التأمين
املهنية).ﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃ
(املسؤولية
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
الحلول املؤقت
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
تعمل معظم بيئات العمل اليوم آليا وتعتمد على النظمة ،والدوات ،واملعدات التي تعمل آليا أو تدعم أنشطتها
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ن
الهامة .وفي بعض الحاالت يمكن أن تكو معالجة املخاطر عملية بسيطة مثل استخدام عملية يدوية ،أو
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
تكنولوجيا وأدوات بديلة ،أو املستندات الورقية بعد حدوث أي عطل .ويلزم أن تنعكس هذه العمال الورقية
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
املنفذة أثناء االستعادة مرة أخرى على النظمة عند إتاحتها .لذلك يجب تصميم النظمة بحيث تتميز بقدرة على
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
قبول مثل هذه املعامالت.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

التدريب•على وظائف متعددة
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
ّ
يحدث عندما يكون االعتماد على شخص واحد مسؤوال عن أنشطة حيوية مثل توقيع
جدﺰا�اﳌﺎ��.
هو خطر• شائعاﻟ��
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓرﺮاخيص
الشيكات ،والعقود ،وت
العمل ،والحصول على أنظمة أو أجزاء معدات معينة ،أو تولي قيادة تطوير منتجات
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
•
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.آخرين على مجاالت متعددة للقضاء على نقطة
معالجته بتدريب أشخاص
خدمات جديدة .وهذا الخطر يمكن
أو
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
•
الفشل الحادية وضمان استمرارية العمليات التشغيلية.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
هذه الوظائف الهامة املحددة في تحليل التأثير على
ويمكن تدريب بعض املوظفين على الوظائف املهنية للقيام بمثل
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
العمال.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
حلول تكنولوجيا املعلومات املرن

يكون لنظمة تكنولوجيا املعلومات خاصة النظمة التي تحتوي على نقاط ضعف .فيمكن تخفيف املخاطر الناتجة
بسبب هذه النقاط بتحليل النظام لتحديد موقعها في الجهزة ،أو البرامج ،أو الشبكات في املؤسسة .وبعد تحديد
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
الفشل أو إعادة هيكلةل حلول
تكنولوجيا
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮمن املخاطر وذلك بتجنب
نقاط الضعف ،يمكن وضع خيارات للتقليل
�ا��ﺎﻃﺮ
ﻗﺒﻮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
املعلومات بشكل يشمل تصاميم اإلتاحة العالية مثل الحوسبة السحابية ،والشبكات العصبية ،وحلول برامج
تجاوز الفشل ،ومصفوفات القراص .وهناك معايير خاصة للحلول التقنية إلدارة استمرارية العمال في مجال
تكنولوجيا املعلومات.
البيئ والصح والسالم املهني

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮمخاطر الضرار التي تلحق باملنشأة بسبب أي إصابات ،أو حاالت وفاة ،أو تدمير املمتلكات وذلك
-1يمكن الحد من
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ��
اءات�اﺳﺘﻤﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
تساعد هذه اإلجراءات في التقليل من مخاطر الحريق،
الصحة والسالمة والبيئة حيث
باستخدام إجر
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤ
وانتﺮشار المراض املعدية في أماكن العمل.
والفيضانات ،والخطار ،والتلوث،
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
مراجع األطراف األخرى
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
يمكن معالجة الكثير من املخاطر التي تنشأ عن االستعانة بأطراف أخرى وموردين بتحري العناية الواجبة في عملية
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
الشراء وإبرام العقود ويتضمن ذلك ما يلي:
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
• مدونة قواعد السلوك وأخالقيات العمل
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

• املسؤوليات
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.للشركات
االجتماعية
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
• العناية بالبيئة
اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
والسالمة
• الصحة
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
التصدير
• االستيراد و
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
ارية العمال
• املعايير الدولية بما في ذلك استمر

 إدارة الجودة
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 االمتثال التنظيمي والتعاقدي
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
 إدارة املخاطر
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
اﻷﺧﺮى مستوى المن
يمكن معالجة املخاطر بمراجعة الطراف الخرى أو املوردين لبرنامج استمرارية العمال .وهناك نهج جيد يضمن
تحليل هذه املخاطر ومعالجتها في عملية الشراء والتعاقد ثم تقديرها وتقييمها مرة أخرى من خالل املؤسسة.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
 .8.3.2يجب توثيق جميع املوارد الالزمة لتحديد استراتيجيات استمرارية العمال املفضلة لتعتمدها اإلدارة

العليا ،وفيما يلي أمثلة على املوارد التي يمكن إدراجها ولكن ليس ذلك على سبيل الحصر:
 العاملون (الكفاءة)
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮرافق
 املباني وامل
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
 البنية التحتية للمعلومات واالتصاالت

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 تخصيص امليزانية
 املوردون ومقدمو الخدمات
 املوارد

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮالتكنولوجيا
  -1أنظمة
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
العاملين
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
يمثل العاملون املورد الكثر أهمية لي مؤسسة ،حيث من املهم لي مؤسسة تحديد اإلجراءات املناسبة للحفاظ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
على املهارات واملعرفة الساسية في حالة وقوع أي حادث معطل يتسبب في عدم توفر املوظفين .وتتشكل تقنيات
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
حماية أو تطوير مهارات العاملين فيما يلي:
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 التدريب على وظائف متعددة ،والتدوير الوظيفي
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
 املتخصصين الذين يمكههم العمل مؤقتا
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.موقع أو أكثر لجل تقليل تأثير أي حادثة
• املوظفين ذو
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓيﺮاملهارات في
واملرافقاﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
املباني •
حجمﺰ�اﳌﺎ��.
البد من •أخذ اﻟ��
املؤسسة ،وطبيعتها ،وموقعها الجغرافي وعددا من االعتبارات الخرى عند تحديد املواقع
البديلة• ،مثل :ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
محفوف باملخاطر يكون عرضة للحوادث ،يلزم تحديد
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎءتقع في مكان
• منطقة املوقع :إذا كانت املؤسسة

املوقع البديل بحيث يبعد عن املوقع الرئيس ي بمسافة كبيرة.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮيسهل على املوظفين الوصول إليه عند السفر
 إمكانية الوصول :يجب أن يكون املوقع البديل مكانا
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
يلزم أن يكون
البديلة.
يطة،املواقع
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،تام بخر
املوظفين على علم
واﻷﻧﻈﻤﺔ،كافة
واالنتقال ،كما
واﻷﺻﻮل
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﻟﺸﺮ�ﺎء
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.أن توضح ما إذا كانت شريكة في املوارد املوجودة في املوقع البديل أو تمتلكها
اﻷﺧﺮى املوارد :يجب على املؤسسة
فقط .وفي حالة تقاسم املوارد ،يلزم وضع خطة في شكل وثيقة موقع عليها لضمان توفر جميع املوارد عند
الحاجة إليها.
كما يمكن للمؤسسات الخرى أو الطراف الخرى أو املوردين اآلخرين توفير املوقع البديل.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
االتصاالت واإلعالم

يجب تأمين املعلومات الساسية الالزمة لتشغيل املؤسسة ويلزم أن تكون قابلة لالستعادة وفقا للوقت املحدد ،كما
يجب أن تعد املؤسسة سلفا صيغة نماذج الرسائل ،والوثائق ،والبيانات التي تتواصل بها مع مجموعات الطراف
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
�ا��ﺎﻃﺮ
املعطلة .وعلى املؤسسة أن تحدد متحدثين ﻗﺒﻮ
وخصوصا
رسميينلوبدالء
العاملين بشأن الحوادث
املعنية ،وأسر
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
القادرين واملؤهلين على التفاعل مع وسائل االعالم واالتصال مع الطراف املعنية داخليا وخارجيا.
تخصيص امليزاني
تلتزم املؤسسة بتحديد اإلمكانيات التي تضمن توفر التمويل أثناء وبعد حدوث الحادث املعطل ويشتمل ذلك على
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
التأكد من وجود ميزانية متوفرة ملا يلي:
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 النقل.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 أي مشتريات طارئة على سبيل املثال توفير الغذاء واملسكن.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 املشتريات الثقيلة مثل شراء أو استئجار معدات أو آالت متخصصة أو توفير مباني أو مرافق.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
خدمات
املوردون•ومدقدمو ال
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
الخدمات أو النشطة التي تقدمها الطراف الخرى في عملية
ا��ﺴﺎﺋﺮاملؤسسة تحديد املنتجات أو
من مسؤ•ولية ومهام
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
وﻏ��هﺎ(.من وجود إجراءات معنية بضمان استمرارية أعمال
واﳌﻴﺎﻩ ،تتأكد
املؤسسة أن
ينبغي على
على العمال .لذلك
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
التأثير اﳌﺮ
تحليل •
مستوﺰى
وﻏ��هﺎ(.هذا الضمان ،يمكن
وللحصول على
املوردين•ومقدمي الخدمات التابعين (مثال :وجود اتفاقيات
الخدمة).ا��ﻮادم،
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛ
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.ما يلي:
بعين االعتبار
للمؤسسة أن تأخذ
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
•
الخاصةىباملوردين.
• سياسة استمرارية العمال
�ا�����واﻟﺪو��.
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮ
�اﳌﺎ��.
اﻟ��ﺰ
ارية العمال الخاصة باملوردين.
استمر
• خطط
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ .خطط املوردين.
ومتى يتم تحديث
• أين تحفظ
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
• برامج التمارين واالستدامة.

املوارد
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
تحدد املوارد التي تدعم النشطة الحيوية وأن تحمي
يجب على املؤسسة أثناء عملية تحليل التأثير على العمال أن
واﳌﻮارد
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ،
واﻷﺻﻮل،
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
وال يمكن
واﻟﺸﺮ�ﺎء استمرارية العمال.
استراتيجيات
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،لتطبيق
الساسية الالزمة
املوارد
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،تحديد
مخزونها من تلك املوارد مع
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
تنفيذ كل املوارد مثل املعدات أو املوارد املتخصصة أو اآلالت الثقيلة والتي قد تكون ثقيلة للغاية وال يمكن تخزيهها
أو قد تتلف بسبب عدم استخدامها ملدة طويلة .وإذا كانت النشطة الحيوية تعتمد بشكل كبير على هذه النواع من
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
املؤسسة أن تحدد ّ
املوردين الذين يقدمون هذه املعدات أو املوارد مع الخذ في االعتبار النقاط
املوارد ،فيجب على

التالية الستدامة توفيرها:
 أن يكون أكثر من ّ
مورد واحد.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
الحيوية.
اتفاقيات بيان مستوى الخدمة
 توقيع
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮمع املوردين وفقا للوقت املستهدف لألنشطةﻗﺒﻮل
�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
 تشجيع املوردين على استمرارية العمال.

وباملثل يجب أيضا الخذ في االعتبار وضع حلول بديلة لهذه املوارد فيمكن للمؤسسة أن تضع في اعتبارها تخزين
املوارد في موقع بديل (إذا كان متاحا) ،أو املستودعات ،أو مواقع الشحن.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ستتوقف خيارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حجم وتعقيد التكنولوجيا املستخدمة واالعتمادات
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
املتبادلة عليها في النشطة الحيوية .وتعتمد بعض املؤسسات اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا وال يمكن تنفيذ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
أنشطتها بدون النظمة املعلوماتية التي يلزم تخزيهها قبل إمكانية إعادة البدء في النشطة .ونظرا لن ذلك ش يء
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ممكن وعملي ،قد يطلب من املؤسسة تنفيذ العمليات بشكل يدوي.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
•.8.3.3ا��ﺴﺎﺋﺮ
مجموعة من خيارات التعامل مع املخاطر ،وتقييم هذه الخيارات،
تتضمن معالجة املخاطر تحديد
•

اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ املخاطر
اﳌﺮووضع خطط ملعالجة
وتنفيذها .وﻏ��هﺎ(.
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ،

• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
تشمل الخيارات الدقائم ملعالج املخاطرعلى ما يلي:
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 تقبل املخاطر :إذا وجد بعد إدخال الضوابط أن املخاطر املتبقية يمكن للمؤسسة تحملها "وفقا ملدى
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
تقبل املخاطر ،فيمكن قبول هذه املخاطر.
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
 الحد من احتمالية حدوث املخاطر :وذلك عن طريق إجراء الصيانة الوقائية ،واستخدام برامج التدقيق
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
واالمتثال ،واإلشراف ،وشروط العقد ،وتطبيق السياسات واإلجراءات ،وعمل االختبارات ،وإدارة
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
االستثمارات واملحافظ االستثمارية ،وتدريب املوظفين ،والضوابط الفنية ،وبرامج ضمان الجودة ،وغيرها.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
خالل
وذلكﺮمن
تحمل جزء من املخاطر
يشارك في
يتحمل أو
طرف آخر
 نقل املخاطر :يتضمن ذلك وجود
ار�ﺔ
�اﺳﺘﻤﺮ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃ
واﻷﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮاملشروعات املشتركة ،أو الشراكات التضامنية،
العقود ،أو التأمين ،أو االستعانة بمصادر خارجية ،أو
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
وغيرها.
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 تجنب املخاطر :يلزم اتخاذ قرار بعدم تنفيذ النشطة التي تجلب معها املخاطر إذا كان ممكنا.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ :على املؤسسة أن تتأكد من تقييم املوردين في استمرارية العمال وذلك باستخدام تقنيات
 .8.3.4يجب
تقييم املوردين كما هو موضح فيما يلي:
 إدراج مواصفات املتطلبات في وثائق العطاءات والعقود.
الخاصة باملوردين.
 إجراء عمليات تدقيق دورية لتقييم خطة استمرارية العمال
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
بالصيغة القانونية.
 إعداد وثائق اتفاقيات بيان مستوى الخدمة أو مذكرة تفاهم
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 .8.4خط االستجاب للحوادث
على الشركة أن تضع إجراءات وتحدد هيكل لإلدارة للمساعدة في االستعداد للحوادث املعطلة واالستجابة بفاعلية
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
لها.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
أمهداف خط االستجاب للحوادث
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 سالمة الفراد واملوظفين في املؤسسة.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 تحديد تبعات التأثير التي تؤدي إلى تقديم استجابة رسمية.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 تقديم استجابة مناسبة للحوادث التي تتسبب في تعطيل املهام.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
 ضمان توفر املوارد الالزمة لدعم العمليات واإلجراءات املطلوبة إلدارة الحوادث املعطلة وللحد من آثارها.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
بالعمليات واإلجراءات.
وخاصة الجهات
الطراف املعنية
املختصة وﻏ��هﺎ(.
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
• إبالغاﳌﺮ

• تقييم طبيعة ودرجة الحوادث املعطلة أو آثارها
املحتملة.ﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛ
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.لجل راحة وسالمة الفراد املتضررين.
اءات مناسبة
• إدخال إجر
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

�ا�����واﻟﺪو��.
•
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮىللحوادث
الخطوات الرئيسي لوضع خط االستجاب
اﻟ��ﺰ
تتمثل •
�اﳌﺎ�� .لوضع خطة االستجابة للحوادث فيما يلي:
رئيسية
الخطوات ال
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
كامل لطبيعة املؤسسة وإدارة الحوادث القائمة بها.
شاملة وفهم
• عمل دراسة
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 تشكيل فريق واعتماد الدوار واملسؤوليات.
ّ
تعطل العمال.
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،قد تتسبب
لالستجابةىللحوادث التي
 وضع االجراءات املطلوبة
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،فيواﻷﻃﺮ
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 الحصول على موافقة اإلدارات العليا.
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
للحوادث املعتمدة.
االستجابة
 توثيق خطة
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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محتوى الخط
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
تتضمن خطة االستجابة للحوادث ما يلي:
 معايير تفعيل خطة االستجابة للحوادث.
 الصالحية الخاصة بتفعيل الخطة،
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 فريق إدارة الحوادث.

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 وضع خطة لإلخالء.
 تأسيس مواقع بديلة لغرض:
التحتية الحساسة.
ﻣﺴﺎأور عوامل البنية
املعلومات
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
─ استعادة تكنولوجياﺷ�ﻞ 3

─ االستخدام املؤقت لي عنصر في تنفيذ النشطة الحيوية.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 سجل بالطراف املعنية الداخليين والخارجيين الذين يلزم إخطارهم في الساعات القليلة الولى عند وقوع
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
الحوادث.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 وسائل االتصال مع الطراف املعنية ،والسلطات املحلية ،ووسائل اإلعالم ،ومن يلزم االتصال به.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.واالتصال.
معتمدةﺮ لإلخطار
• نماذجﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
ﻣﻨﮫ .الول.
املستجيب
املسئولين عن التنسيق مع
• املوظفين
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
ا��ﺴﺎﺋﺮ

واﳌﻴﺎﻩ،ار واآلثار.
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،الضر
املستخدمة في تقييم
العمليات واملعايير
وﻏ��هﺎ(.
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 • اﳌﺮ
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
األعمال
استمراري
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 •.8.5خطﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
�ا�����واﻟﺪو��.
تعتمد •
قدرتها على وضع خطة لألنشطة في كل مرحلة من مراحل
العمال على م
فعالية قدرة املؤسسة في استمرارية
�اﳌﺎ��.
العمل .اﻟ��
عطل •
تستجيب املؤسسة بفعالية للحادث لضمان صحة وسالمة العاملين فيها الذين يستجيبون
ويجبﺰأن
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
للحادث •ويتأثرون به.
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
تشتمل الخطوات الرئيسية لوضع خطة استمرارية العمال على ما يلي:
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 تحديد مسؤول عن الخطة.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 اتخاذ قرار بشأن هيكل الخطة ،ومكونات شكلها ،ومحتوياتها.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
 تحديد بدقة الهداف والنطاق.
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 تخصيص أدوار ومسؤوليات فريق االستجابة.

 جمع املعلومات الالزمة لتعبئة الخطة.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
مسودة للخطة تتضمن التفاصيل الالزمة.
 إعداد

 توزيع مسودة الخطة على جميع املعنيين ملناقشتها ،ومراجعتها.
 جمع التغذية الراجعة واملالحظات بعد املناقشة.
 إدراج التعديالت الالزمة في الخطة وفحص جودتها .ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
 التوصل إلى قرار واعتماد الخطة.

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إدارة استمرارية العمال وممارسة واستدامة الخطة لضمان فعاليتها
وتحديث آلية عمل فرق االستجابة أيضا.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
يشمل الطراف املعنية في قدرة املؤسسة على استمرارية العمال ذوي االحتياجات الخاصة على أن تؤخذ هذه
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
الخاصة بعين االعتبار عند وضع الخطة.
-1االحتياجات
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 .8.5.1يجب على املؤسسة أن تضع إجراءات موثقة تحافظ على استمرارية النشطة الحيوية بها حسب
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
املستويات املحددة مسبقا أثناء الحوادث التي تؤدي إلى تعطل املهام ،كما عليها أن تضمن معالجة
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
املخاطر املحددة الستمرارية النشطة الحيوية.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.






• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 .8.5.2يجب لكل خط أن:
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
تكون ذات غرض ونطاق محددين.
ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﺰ
)ﻣﺮﻛ
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت
•
ّ
يتم نشرها لكافة العاملين الذين هم في حاجة ملعرفتها وللموظفين املكلفين بمهام ومسؤوليات خاصة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
للمراجعة وعمل التحديثات.
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
تكون متوافقة مع استراتيجية إدارة استمرارية العمال وخطة االستجابة للحوادث ،وإمكانيات ومتطلبات
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
الطراف املعنية.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
تكون متاحة ،سهلة الوصول والفهم.
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
الخطط
 .8.5.3يجب أن تتضم جميع
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮعلى القيام به.
 الغرض :يحدد هذا الجزء بدقة ووضوح ما تنص الخطة
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
 النطاق :يحدد بدقة نطاق الخطة.
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 االفتراضات :يحدد هذا الجزء االفتراضات التي تستند إليها الخطة.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
االستدعاءات والتعليمات :يحدد هذا الجزء اإلرشادات واملعايير املتعلقة بالشخص الذي يمتلك السلطة


في وضع هذه اإلجراءات وما الظروف التي يمكن وضع هذه اإلجراءات تحتها -فهي تتبع مراحل تصعيد
محددة.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ إجراءات الرجوع إلى الحالة الطبيعية،
 إجراءات العودة إلى الحال الطبيعي  :يحدد هذا الجزء بوضوح
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
وتقييم الضرار املترتبة عليها.
ا��ﺎﻃﺮ
 مهيكل الفريق :يلخص هذا الجزء الشخص الذي سيتولى دور القائد وينفذ املهام الداعمة ،كما يحدد
مهام ،ومسؤوليات ،وصالحيات العاملين والفرق الذين يلزم عليهم تنفيذ خطة استمرارية العمال.
الستمرارية العمال.
الخاصة باملوارد الالزمة
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
التفاصيل 3ﻣﺴﺎر
 املوارد :يوضح هذا الجزء ﺷ�ﻞ
 إدارة الحوادث :هي إدارة اآلثار املترتبة على الحوادث مع الخذ بعين االعتبار سالمة الفراد واملوظفين
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ّ
املتضررين (بما فيهم أعضاء الفرق) ،وخيارات التعامل مع التعطل ،ومنع أي خسائر أو توقف في
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
النشطة الحيوية.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 االتصاالت :توضح التفاصيل املتعلقة بمعرفة كيف وتحت أي ظروف تتواصل املؤسسة مع الطراف
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
املعنيين الرئيسين واالتصال بالعاملين في حاالت الطوارئ باإلضافة إلى أقربائهم ،وأيضا تفاصيل
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
االستجابة اإلعالمية للمؤسسة بعد وقوع أي حادث بما في ذلك استراتيجية االتصال ،أو نوعية الردود
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
اإلعالمية مع وسائل اإلعالم ،أو املبادئ التوجيهية ،أو نماذج صياغة البيانات اإلعالمية إلى جانب تحديد
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
املتحدثين املناسبين.
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ّ ،وﻏ��هﺎ(.
 تفاصيل االتصال :تتضمن تفاصيل االتصال بأعضاء الفرق وغيرهم ممن يكلف بمهامهم ومسؤولياته.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
�ا�����واﻟﺪو��.إنجازها خاصة املتعلقة بكيفية استمرار املؤسسة في
اءاتى واملهام الالزم
• قائم اإلجراءات :تحدد اإلجر
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮ
أعمالها أو استعادتها لألنشطة الحيوية في غضون اإلطار الزمني املحدد.
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
 .8.6خط االستجاب اإلعالمي
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

من املهم أن يكون هناك إجراءات مناسبة إلدارة االتصال مع الطراف الخارجية.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
وتشمل وسائل االتصال الخارجية ما يلي:
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،الصحفية.
 الخبار أو البيانات
واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى وسائل اإلعالم.
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 قنوات التواصل االجتماعي.
 التقارير املالية.
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اإلخبارية.
 النشرات
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
 املواقع اإللكترونية.
 املكاملات الهاتفية ،ورسائل البريد اإللكتروني ،والرسائل النصية (املسلمة يدويا أو عن طريق النظمة
اآللية لإلخطار في حاالت الطوارئ).
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
وتتضمن إجراءات إدارة االتصال ما يلي:

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 التفاصيل املتعلقة بكيفية وتحت أي ظروف ستتواصل املؤسسة مع العاملين وأقربائهم بشأن االتصاالت
في حالة الطوارئ ،ووسائل اإلعالم ،والطراف املعنية الخرى.
 التفاصيل املتعلقة باالستجابةﺷ�ﻞ 3
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮالحادث.
ﻣﺴﺎرللمؤسسة عقب وقوع
اإلعالمية
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
يجب أن تنص خطة االستجابة اإلعالمية الخاصة باملؤسسة على التعليمات والتوجيهات الالزمة لإلدارة العليا،
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
واملدراء التنفيذيين ،واملوظفين ،وموظفي العالقات العامة بشأن كيفية إيصال الرسائل املوافق عليها لألطراف
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
املعنية الداخليين والخارجيين قبل وأثناء وبعد وقوع الحادث املعطل.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.ا مسبقا لعملية جمع ونشر املعلومات في حاالت الطوارئ ،والزمات ،والكوارث بين
هيكال محدد
تتضمن •هذه الخطة
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

الداخليين والخارجيين.
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
الطراف •املعنيةا��ﺴﺎﺋﺮ
واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
تحدد اﳌ
أيضا •
الساسيين املسئولين عن التواصل مع مجموعة كل شريك
والشخاص
الرئيسيين
هذهﺮالخطة الشركاء
ا��ﻮادم،
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ
قبل •
وﻏ��هﺎ(.من خطة االستجابة
الرسائل كجزء
لهذه
مصاغة سابقا
وأثناء وبعد وقوع الحادث املعطل .ويجب إدراج نماذج
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
•
استخدام طرق
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.عديدة في تسليم هذه الرسائل ملجموعات الشركاء الرئيسيين.
اإلعالمية .ويمكن
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
وتشمل هذه الطرق ما يلي:
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
 أنظمة اإلخطار اآللية.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
• أرقام االتصال في حاالت الطوارئ
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.عن طريق رسائل مسجلة توضح الحالة الحالية
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء("الخطوط الساخنة"

وآخر املعلومات عن الحادث).
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 مراكز االتصال.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 اإلعالم عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد الصوتي.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
وآخر التطورات فيها على املواقع اإللكترونية الداخلية للمنشأة.
اﻷﺧﺮى نشر منشورات عن الحالة
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 خدمة الرسائل النصية القصيرة.
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إمكانيات االتصال الخاصة باملؤسسة كجزء من االختبارات والتدريبات العادية لبرنامج إدارة
يجب اختبار
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
استمرارية العمال.
 .8.7التوعي والتدريب
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮواملوظفين باملؤسسة بأهمية استمرارية ﻗﺒﻮل
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ا��ﺎﻃﺮأدوارهم،
العمال ،وفهم
والتدريب إدراك العاملين
تضمن التوعية
ا��ﺎﻃﺮ
واكتساب املعرفة والقدرة على تنفيذ خططها .لذا يجب على املؤسسة أن تضع وتطبق برنامج للتوعية والتدريب

يدعم أهداف املؤسسة في إدارة استمرارية العمال .ويمكن تقديم التدريبات بعمل دورات داخلية أو خارجية
وبالعمل مع املتخصصين الذين يساعدون في وضع وتطبيق برنامج إدارة استمرارية العمال .وتختلف استراتيجية
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
التوعية والتدريب من مؤسسة لخرى اعتمادا على استراتيجية وسياسية كل مؤسسة.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 .8.7.1توعي املوظفين
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
يختلف مستوى التوعية في املؤسسة حسب أدوار ومسؤوليات املوظفين في املؤسسة.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
يجب على برنامج توعية املوظفين أن:
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 يتضمن سياسة وأهداف إدارة استمرارية العمال.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
 يضع منهجية لتقييم فعاليته.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
واﳌﻴﺎﻩ،بها.
والتوعية
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔالعمال
القدرة على استمرارية
وﻏ��هﺎ(.
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
• ينشراﳌﺮ
العمال.
• يضمن التحسين املستمر في برنامج إدارة استمر
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
ارية)ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت
املوظفين
• يضمن علم
ومعرفتهم بأدوارهم ومسؤولياتهم في برنامج إدارة استمرارية العمال.
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
تشمل •
البنود املتاحة لتعزيز الوعي بين فرق
�ا�����واﻟﺪو��.إدارة استمرارية العمال في املؤسسة على ما يلي:
معينة في برنامج
نظام�اﳌﺎ��.
• وضعاﻟ��ﺰ
يمكن تقييمه وتقديره لضمان فعالية برنامج التوعية ويمكن تحقيق ذلك بالحصول على
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
مقابالت شخصية مع املوظفين لتحديد مدى تفهمهم ووعيهم فيما يتعلق ببرنامج
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮأو عمل
•بيانات دورية
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
•إدارة استمرارية العمال.

هادفةﺮ في
مختلفة
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،توعية
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮىبعمل دورات
 نشر الوعي داخل املؤسسة وذلك
باإلضافة إلى وضع
ار�ﺔ
منشوراتﺮ�اﺳﺘﻤ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃ
واﻷﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
والتهيؤ لحاالت الطوارئ ويجب أن يكون ذلك جزءا ال
مناطق تجمع املوظفين لتذكيرهم بأهمية االستعداد
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
داخل
بيئة العمل
يتجزأ من ثقافة
املؤسسة.واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
وذلك بحضور مؤتمرات وندوات علمية متخصصة سواء مصممة ملوظفي
اﻷﺧﺮى عمل تحسينات مستمرة
الطوارئ أو اإلدارة العليا في املؤسسة ملساعدتهم في فهم أهمية هذه البرامج.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
املوظفين الذين يمثلون أدوارا في برنامج إدارة استمرارية العمال بتقديم الحوافز العينية
 تشجيع

والتحفيز املعنوي حيث تكون هذه الدوار واملسؤوليات عادة إضافية على أدوارهم ومسؤولياتهم
الساسية .ويجب تقدير الجهود تقديرا صحيحا خاصة بعد عمل التدريبات السنوية أو عقب الحوادث
الحقيقية.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
الطراف املعنية الذين يجب أن يكونون على
 .8.7.2يجب أيضا نشر الوعي بإدارة استمرارية العمال بين
ا��ﺎﻃﺮ
علم بأدوارهم ومسؤولياتهم في حالة وقوع الحوادث املعطلة لجل اإليفاء بمتطلبات إدارة استمرارية
العمال في غضون اإلطار الزمني املحدد.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

 .8.7.3التدريب
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮكافة املوظفين التدريبات الالزمة للقيام بأدوارهم في استمرارية العمال ،كما يجب أن يتلقوا
-1يجب أن يتلقى
�ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ�
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
ارية�العمال للمؤسسات باإلضافة إلى خطة االستجابة
�اﺳﺘﻤﺮالرئيسية لبرنامج إدارة استمر
املكونات
تعليمات بشأن

ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
التي تسري عليهم بشكل مباشر.
للحوادث وخطة استمرارية العمال
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
يجب أن يتلقى فريق االستجابة للحوادث والفرق املعنية ببرنامج إدارة استمرارية العمال التعليم والتدريب الالزم
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
بشأن مسؤولياتهم وأدوارهم املكلفين بها بما في ذلك كيفية التفاعل مع املستجيب الول .وتقدم هذه الفرق تدريبات
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
أولية وتدريبات تنشيطية على فترات منتظمة مع استخدام آلية مناسبة لضمان تدريب العضاء الجدد عند
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
انضمامهم إلى الفريق.
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
وتتمثل •
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.يتضمهها البرنامج التدريبي فيما يلي:
لساسية التي
املوضوعات ا
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
�ا�����واﻟﺪو��.
العمال.
• نظرة عامة حول إدارة استمرارية
وإدارة�اﳌﺎ��.
• وضعاﻟ��ﺰ
البرنامج.
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮعلى العمال.
• تحليل التأثير
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 إدارة املخاطر.

 وضع االستراتيجيات.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 االستعداد للحوادث واالستجابة لها.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
ارية العمال.
خطط استمر
 وضع وتنفيذ
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 إعداد ووضع برنامج التوعية والتدريب.
 ممارسة خطط استمرارية العمال ،وتحديثها ،واستدامتها.
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وهناك مجاالت أخرى
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:قد تشمل:
 تقييم املخاطر.
 تجديد املرافق واملعدات.
 العالقات العامة واالتصاالت في حالة الزمات.
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 تدقيق إدارة استمرارية العمال.

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 وضع استراتيجيات استعادة واستمرارية تكنولوجيا املعلومات.
 إدارة الطوارئ والزمات.
 قيادة الفرق.

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮالدوات واملعدات الالزمة لتطبيق إدارة استمرارية العمال.
  -1اختبار
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 .8.8االختبارات والتماري
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻣﺼﺎدر
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
املؤسسات على االستجابة ،واإلدارة ،والتواصل مع الطراف
موظفي
تقييم قدرة
والتمارين
إن الهدف من االختبارات
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
املهام املكلفين بها ،والتعافي من مختلف سيناريوهات عطل العمال.
تنفيذ
املعنية• ،واالستمرار في
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
يجب أن تضع املؤسسة سيناريوهات لالختبار تركز في الساس على تدريب العاملين على أكثر أنشطة العمال
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
باملخاطر كما هو محدد في تقييم املخاطر وتحليل التأثير على العمال .أيضا على املؤسسة أن تجري تمارين وتسجل
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
نتائجها لضمان تحقيق خطط استمرارية العمال ،والعمليات ،والفرق بفاعلية أهداف املؤسسة في استعادة الوضع
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
العام .ويلزم توثيق خطة لالختبارات والتمارين قبل عمل كل اختبار لتوضح ما يلي:
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
 الهداف.
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
 معايير النجاح.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
• الجدول الزمني وجدول النشطة.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

 املوارد املستخدمة.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 الدوار واملسؤوليات.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 املخاطر.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى االفتراضات.
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 االستثناءات.
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لالختبارات والتمارين واستكماله على الفور بعد كل تمرين يتضمن (على سبيل املثال ال الحصر)
ويلزم عمل تقرير
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
ما يلي:
 مقدمة.
 نبذة عامة عن التمرين أو االختبار.
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 ملخص بالنتائج.

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

 ملخص باالستثناءات والتحديات.
 خطة لإلجراءات التصحيحية والوقائية.
 تقرير املراقب املستقل.

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 .8.8.1االختبارات
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤ
واملرافق ،والبنية
تجهيز،ﺮوقابلية استخدام ،ومدى مالئمة الدوات ،والتكنولوجيا،
يجب إجراء االختبارات لتقييم
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃ
�ﻣﺼﺎدر
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:العمال .كما يجب عمل تقارير بعد هذه االختبارات،
استمﺮرارية
املؤسسة في
خطط
التحتية الالزمة في تنفيذ
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
اإلصالحية إذا اقتضت الضرورة.
اءات
وتحديثها •،وعمل اإلجر
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
وتستلزم العملية التي يمكن استخدامها لعمل اختبارات فعالية اتخاذ الخطوات التالية:
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
 التعاون مع اإلدارة العليا لتحديد مجاالت قدرة املؤسسة التي ستتركز عليها االستفادة من زيادة التوعية
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
التي يقدمها أي اختبار.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 تحديد عناصر خطة استمرارية العمال ،ومواردها ،وإجراءاتها التي سيجرى االختبار عليها مثل تخصيص
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
املوارد ،واالتصال أو التواصل في حاالت الطوارئ ،أو االنتقال إلى مواقع عمل بديلة.
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
 تحديد االختبارات املناسبة لكل عنصر ،أو مورد ،أو إجراء.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
املشاركة في االختبار.
• تحديد الفراد أو املجموعات
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء

 عرض الوثائق املساندة ،في حالة إجراء االختبارات فيما مض ى ،لتجنب استخدام نفس السيناريو أو نفس
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
أخرى.
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،واختبارات
تتطلب ممارسات
الفراد ولتحديد النشطة التي
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 إنشاء جدول زمني وذلك ليتم التعرف على السيناريوهات التي يكون لها تأثير أكبر على استمرارية النشطة
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
الحيوية في املؤسسة.
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 تكرار االختبارات اعتمادا على طبيعة املؤسسة ،وحجمها ،وتعقيدها.
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التماري
.8.8.2
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
نضمن من خالل التمارين تدريب الفرق والعاملين بفاعلية على استخدام وتشغيل الدوات ،واملعدات ،واملوارد
الخرى الالزمة إلنجاز مهامهم.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ على إدارة استمرارية العمال إلى أن يتم ﻗﺒﻮل
�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ويوضع برنامج
ممارستها.
أنه يمكن االعتماد على القدرة
ال يمكن اعتبار
ا��ﺎﻃﺮ
للتمارين ويعد ذلك أساسيا لضمان التحقق من جميع جوانب الخطط والعاملين على مدى فترة زمنية .ويجب الخذ

بعين االعتبار أن ال تتسب هذه التمارين بانقطاع أو تعطل إحدى الخدمات أو النشاطات الحيوية التي تقدمها
املؤسسة.

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

يجب وضع التمارين وإجراؤها على:
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 نقاط التحسين البارزة وتعزيز الخطط ،واإلجراءات التشغيلية ،وافتراضات التخطيط.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 ضمان دقة استراتيجيات استمرارية العمال الخاصة باملؤسسة وأن خطط استمرارية العمال ستمكن
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
املؤسسة من تحقيق أهداف االستعادة املحددة في تحليل التأثير على العمال.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ضمان تماسك وتكامل الخطط من حيث قابلية العمل البيني.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
والعمليات.
والتحقق من صحة اإلجراءات
• اختبار
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
ا��ﺴﺎﺋﺮ
على العمليات واإلجراءات.
الحوادث
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔالعمال
فرق إدارة استمرارية
وﻏ��هﺎ(.
وإدارةواﳌﻴﺎﻩ،
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
• اطالعاﳌﺮ

وﻏ��هﺎ( .املهارات املطلوبة،
تتوافر فيهم
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،راءات
الخطط واإلج
• ضمان أن الفراد والفرق املشاركين في تنفيذ
ا��ﻮادم،
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.الساسية الالزمة لتنفيذ هذه الخطط.
والصالحيات،ﺮوالخبرات
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
املستجيبة واملساندة.
• تعزيز التنسيق بين الجهات
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى
�ا�����واﻟﺪو��.
صحة عمليات وإجراءات التدريب لضمان مالءمتها لعملية اإلخالء ،واالستجابة ،وإدارة
• التحقق
من�اﳌﺎ��.
اﻟ��ﺰ
واستعادة استمرارية العمال.
واالتصال،
•الحوادث،
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.على أنشطتها الهامة وتعطلها.
بالتهديدات التي يمكن أن تؤثر
• زيادة وعي املؤسسة وفهمها
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
 التحقق من تقديم جميع بيانات االتصال واملعلومات الالزمة للحصول على موارد االستعادة املطلوبة
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
لتنفيذ الخطط.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
واﻷﺻﻮل
واﳌﻮارد
واﻟﺸﺮ�ﺎء
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،خطط
وتدريبهم على كل عناصر
كافة ،الفراد
وإشراك
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،العمال
على استمرارية
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،التمرين
يضمن برنامج املؤسسة في
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
اﻷﺧﺮ
معينة بأي طريقة الوقاية من تعطل في العمال التشغيلية العادية.
استمىرارية العمال طوال مدة زمنية
يوضح الجدول رقم ( )8قائمة بالنواع املختلفة للتمارين:
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الهدف م التمري
نوع التمري
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
يتم فحص محتويات الخطط واالجراءات ومراجعة التكوين العام لها.
تمري طاول
عبارة عن مناقشة الفكار واالجراءات في الخطة على نحو شامل لضمان
التمري النظري
إمكانية تطبيقها.
ّ ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
نظريةلللحوادث.
يتم اتخاذ
تمري املحاكاة
�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮاالجراءات املوثقة في الخطة لعمل استجابة ﻗﺒﻮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ معينة ومحددة من الخطط واالجراءات
يتم في هذا التمرين التركيز على جزئية
التمري املحدود
في املؤسسة.
يقوم هذا التمرين على إجراء فحص عملي شامل في قدرة املؤسسة على
التمري الحي/التمري امليداني
االستعادة الكاملة لألنشطة.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

جدول  8أنواع التمارين

 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
أ .9.مراجع برنامج إدارة استمراري األعمال
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
وتعزيز القدرة على
إدارة استمرارية العمال في تقييم وتحديد التحسينات وبناء
يتمثل الهدف من مراجعة برنامج
و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ

استمرارية العمال.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ويمكن تصنيف هذه املراجعة إلى ثالثة أنواع وهم كما يلي:
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 املراجعة سنوية.
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
 مراجعة املوردين ومقدمي الخدمات.
• ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
 مراجعة االمتثال والتدقيق الداخلي.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
تغيير في املؤسسة سواء من جهة الخدمات والعمال أو
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮفيىحالة حدوث
تكون املر•اجعة وعمل التحديثات إلزاميين
�ا�����واﻟﺪو��.

�اﳌﺎ��.اإلدارة العليا.
داخل
حدوث تغيير
اﻟ��ﺰ
عند •
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
 .9.1املراجع السنوي
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
يلزم على املؤسسة أن تجري بشكل متكرر على القل سنويا مراجعة ملا يلي:
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 سياستها وأهدافها.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 وثائق برنامج إدارة استمرارية العمال.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى تقارير التمارين.
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 تقارير التدقيق.
ّ
 التغييرات الحديثة في العمال واملخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تعطل في النشطة.
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 املستوى
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
املقبول للمخاطر.
 استراتيجية استمرارية العمال.
 التأكد من فعالية واالستجابة للحوادث ،واالجراءات في الخطط.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢإدارة استمرارية العمال.
 خطط استمرارية العمال املخصصة لتحقيق أهداف املؤسسة في
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
وتهدف هذه املراجعة إلى التأكد من فعالية جميع وثائق القدرة على استمرارية العمال وتماشيها مع الهداف
االستراتيجية للمؤسسة.
إدارة استمرارية العمال .ويجب أن تخصص
/منهجية الستدامة برنامج
 .9.1.1من الضروري إعداد عملية
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر

عملية إجراء املراجعة السنوية لألفراد والفرق وتتشكل مما يلي:
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 مراجعة املتغيرات منذ آخر تحديث.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 تحليل تأثير هذه املتغيرات.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 تحديد أي تغييرات تحدث في مناطق أو قطاعات أخرى.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 تحديث الخطط حسب وعند الحاجة.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
 توفير التدريبات والتوعية واالتصاالت عند اقتضاء الضرورة.
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
وﻏ��هﺎ(.حالة تعديل الخطط.
واﳌﻴﺎﻩ،ممكن في
أقرب وقت
الجديدة في
ضمانﺮتوزيع الطبعات
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 • اﳌ
وجدولتها.
فيما بعد
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت لها
• تحديد تاريخ البدء في إجراءات االستدامة املخطط
ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
)ﻣﺮﻛﺰ

• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
�ا�����واﻟﺪو�� .بسجل ،ومراجعته ،وتحليله لتحديد مستوى التأثير،
أزمة،ى يلزم االحتفاظ
• .9.1.2بعد وقوع أي حادثة أو
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮ
�اﳌﺎ��.سبب الحادث ،باإلضافة إلى أي إجراءات تصحيحية ووقائية الزمة .ويلزم تسجيل نتائج
وتحديد
• اﻟ��ﺰ
•

وتلخيصها ،وإتاحتها للمعنيين باعتبارها جزءا من تقرير تقييم القدرة على استمرارية
التحليل،
هذا
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎءيلي:
اإلعمال ويجب أن يتضمن ما
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
•
 طبيعة وسبب حالة الطوارئ ،أو الزمة ،أو الكارثة.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
العمال.اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮ
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،استمرارية
أهداف املنشأة في
 تقييم رد فعل اإلدارة في تحقيق
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 تقييم فعالية املنشأة في تحقيق أهداف االستعادة في إدارة استمرارية العمال.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
لتطوير القدرة على استمرارية العمال.
اﻷﺧﺮى تحديد التغييرات املطلوبة
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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التدقريرالسنوي لتدقييم إدارة استمراري األعمال
.9.1.3
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
بعد االنتهاء من املراجعة السنوية ،تقدم املؤسسة تقريرا سنويا عن حالة برنامج إدارة استمرارية العمال
 يلخص وقاية املؤسسة ،وحمايتها ،واستجابتها ،وقدراتها على االستعادة استنادا إلى خططها ،ووثائق
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮالتحتية ،وسجالت تدريب وتمرين املوظفين .ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮلألدوات ،واملعدات ،والبنية
اختبارها
ا��ﺎﻃﺮ
 يوضح أوجه القصور والضعف الساسية في املؤسسة.
 ينص على االختبارات والتمارين املنجزة في العام املاض ي بما في ذلك التواريخ والنتائج التي تثبت القدرة بناء
على املتطلبات والهداف.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 يقدم توصيات متى كان يلزم عمل تحسينات أو إجراءات إصالحية للحصول على شهادة توثيق لها.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 يتضمن خطة عمل بواجبات وأدوار واضحة وتاريخ محدد إلتمام كل عمل من العمال.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 يوضح بالتفصيل أي تكاليف أو ميزانية مطلوبة للحصول على التصديق.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ّ
كدليل موثق ومعتمد للحصول على املواءمة الولية وأثناء
الزما
استمررارية العمال
يكون تقرير تقييم القدرة
�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
على�ﻣﺼﺎد
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
املواءمة سنويا.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
إعادة •
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
 .9.2مراجع املوردي ومدقدمي الخدمات
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
)ﻣﺮﻛﺰمستوى
وﻏ��هﺎ(.التفاعل مع الطراف
ومناسب من
محدد
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻتلديها
من املراجعة السنوية ،يتوقع من املؤسسة إثبات أن
ا��ﻮادم،
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
كجزء •

الرئيسيين ،وتشتمل الخطوات التي تتخذ إلنجاز هذا التفاعل على ما يلي:
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮاملوردين
الخرى وخاصة
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
املعنية •

وضمان قبولها لدى املؤسسة ،وتنسيق إجراءات إدارة
ارية العمال
• مراجعة حالة املوردين في استم
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮرى
�ا�����واﻟﺪو��.
�اﳌﺎ��.رارية العمال مع املوردين لضمان أن هناك عملية رسمية إلخطار أي طرف لطرف آخر في
اﻟ��ﺰواستم
•الحوادث
حدوث تعطل في العمل ،وتطبيق مستويات مقبولة من مرونة التكلفة الفعالة في
املناسب في حالة
•الوقت
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ

فشل الطراف الخرى.
•العمال التشغيلية للتخفيف من
���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء
 مراجعة خطط إدارة الحوادث وخطط استمرارية العمال وذلك استنادا إلى أهداف العمالء والطراف
ار�ﺔ
وإيفاءها�اﺳﺘﻤﺮ
اف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮ
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،
بشروط
تحقيق املؤسسة توقعاتهم
وذلك لضمان
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮىإلى العمالء،
املعنية بتوريد املؤسسة باملنتجات
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
العقود واالتفاقيات املبرمة معهم وفقا لتحليل املؤسسة التأثير العمال .كما يجب أيضا فحص هذه
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
القدرة من خالل التمارين املذكورة سابقا.
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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االمتثال والتدقيق الداخلي
 .9.3مراجع
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
يلزم إجراء عملية التدقيق بشكل متكرر كما هو محدد بموجب سياسات التدقيق والحوكمة الخاصة باملؤسسة.
ويكمن الهدف من تدقيق إدارة استمرارية العمال في فحص برنامج إدارة استمرارية العمال القائم في املؤسسة،
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
منظم.
مسبقا ،وتقديم تقرير مراجعة
معايير ومقاييس محددة
وتصديقه مقابل
ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
ويجب إجراء عمليات التدقيق على أساس منتظم كما هو محدد في سياسات التدقيق والحوكمة الخاصة باملؤسسة
لضمان ما يلي:
 االمتثال للمعايير.
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 التوافق مع أهداف وسياسة إدارة استمرارية العمال.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
 التطبيق ،والتنفيذ ،واالستدامة على نحو صحيح.
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 التحقيق الفعال لهداف املؤسسة في القدرة على إدارة استمرارية العمال.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 .9.3.1التدقيق الداخلي السنوي
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻣﻨﮫ.كامل لبرنامج إدارة استمرارية العمال على أن تشمل هذه
داخلي
املؤسسة سنويا عملية تدقيق
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
يجب أن•تجريا��ﺴﺎﺋﺮ

لتدقيق استمرارية العمال أن يكون للمؤسسة برنامج
الرسمية
وتضمن
متطلبات املعايير.
وﻏ��هﺎ(.
العملياتواﳌﻴﺎﻩ،
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
العميلة •جميعاﳌﺮ

للقدرة على استمرارية العمال.
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
فعال •
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
العمال هو:
استمرارية
والغرض•من تدقيق
�ا�����واﻟﺪو��.
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮ
العمال التي تطبقها املؤسسة.
ى استمرارية
اءات
• ضمان االمتثال لسياسات وإجر
اﻟ��ﺰ
حلول
�اﳌﺎ��.املؤسسة في استمرارية العمال.
• مراجعة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
 التحقق من خطط استمرارية العمال الخاصة باملؤسسة.
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 التحقق من توفر النشطة املناسبة للممارسة واالستمرار.

االمتثال.
 توضيح نقاط الضعف وفجوات
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
 ضمان إصالح هذه الفجوات أو التحسين.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
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برنامج التدقيق الداخلي
.9.3.2
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
تضع املؤسسة برنامج للتدقيق يعتمد على حجم وطبيعة املؤسسة ونطاق برنامج إدارة استمرارية العمال،
والعوامل الخرى ذات الصلة .وليس شرطا أن يعالج برنامج التدقيق الداخلي جميع مكونات برنامج إدارة استمرارية
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
دورية رغم
علىلفترات
الوقت .ويمكن أن تنقسم
العمال في نفس
�ا��ﺎﻃﺮ
عملية التدقيق إلى أجزاء صغيرة ويمكن إجراؤهاﻗﺒﻮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮالعمال يجب التدقيق عليها ضمن اإلطار
أن جميع أنشطة املؤسسة الواقعة تحت نطاق برنامج إدارة استمرارية
الزمني الذي تحدده املؤسسة للتدقيق.
 .9.3.3إجراءات التدقيق الداخلي
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
على املؤسسة أن تحدد إجراءاتها لتنفيذ برنامج التدقيق الداخلي الذي يتم وضعه .وذلك لتحديد نطاق التدقيق
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
لغرض:
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
 تحديد املواقع ،والقسام ،والنشطة التي يتعين تدقيقها.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
 تحديد نهج التدقيق.
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
التدقيق التي سيتم مباشرتها مثل عمل االستبيانات ،واملقابالت الشخصية الفردية،
• تحديد
أنشطة�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
الوثائق ،ومراجعة الحلول.
•ومراجعات
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
ا��ﺴﺎﺋﺮ
وﻏ��هﺎ(.أنشطة التدقيق.
فيها إجراء
يتوجب
واملواعيد التي
تحديدﺮالجدول الزمني
واﳌﻴﺎﻩ،
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 • اﳌ

• تحديد معايير تقييم التدقيق.
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
التدقيق التي يقررها املتخصصون والخبراء باعتبارهم أطراف أخرى إلجراء عملية
متطلبات
• تحديد
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
•التدقيق.
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
الداخلي
تدقريرالتدقيق
•.9.3.4
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
إلعداد •
تقرير التدقيق الداخلي يلزم:

الرئيسية.
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن،املعنية
ملناقشتها مع الطراف
 تقديم مسودة لهذا التقرير
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
باإلضافة إلى الردود على عملية التدقيق التي تتضح
 تقديم تقرير تدقيق متفق عليه يتضمن التوصيات
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ
واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،الرأي.
فيها االختالفات في
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
لإلجراءات اإلصالحية تتضمن الجداول الزمنية املحددة لتنفيذ التوصيات
اﻷﺧﺮى تقديم خطة متفق عليها
املنصوص عليها في تقرير التدقيق.
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ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
عملية متابعة خطة اجراءات التدقيق بشكل منفصل عن برنامج بناء القدرة على استمرارية
 تحديد

العمال لضمان املتابعة الصحيحة لخطة إجراءات التدقيق.
يتم رفع تقرير التدقيق الداخلي إلى اإلدارة العليا بما يلي:

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
العمال يشمل على سبيل املثال ال الحصر:
مستقل لتدقيق استمرارية
 تقرير
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
─ امللخص التنفيذي للتدقيق

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

─ ملخص بأهم نقاط املالحظات
─ ملخص بقرارات وتوصيات التقرير
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر
ومالحظات الخاصة باملراجعة
─ تفاصيل الوضح الحالي
─ املخاطر التي ّ
تبينت خالل التدقيق
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
تفاصيل التوصيات
─
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮ

الذين تمت مقابلتهم.
─ قائمة املوظفين
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
استخدامها للتدقيق.
واملستندات التي
بالوثائق
─ قائمة
تم�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻣﺼﺎدر
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
اإلداري
أ• .10.املراجع
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
ا��ﺴﺎﺋﺮ
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ،
تقتض ي •مر اﳌ
وﻏ��هﺎ(.تغييرات على سياسة استمرارية العمال ،وأهداف
وضرورة عمل
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔالتحسين،
اجعةﺮاإلدارة تقييم فرص
وﻏ��هﺎ(.
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻتق)،ﻣﺮﻛ
وفرﺰق
ا��ﻮادم،فاعليتها.
املساندة لضمان
البرنامج•،والخطط ،والعمال التشغيلية ،واإلجراءات ،والفر
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
قد
معينة
أحداث
حدوث
يمكن
بانتظام،
املجدولة
إضافة إلى مراجعة اإلدارة
تؤدي إلى مراجعة إدارية للقدرة على
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
استمرارية العمال ،وتتضمن هذه الحداث ما يلي:
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
 استكمال أو مراجعة سياسة املؤسسات في استمرارية العمال ،أو تقييم املخاطر ،أو تحليل التأثير على
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
العمال.
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
 تغييرات رئيسية في املؤسسة ،وأهداف العمل الخاصة بها ،وعمليات العمل ،واملرافق ،وبرامج تكنولوجيا
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى
�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
للبرمجيات.
املعلومات ،والبنية التحتية
�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃ
وتحليلﺮ التأثير على العمال في املؤسسة.
 التغييرات في االفتراضات الواردة في تقييم املخاطر
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
 التغييرات في مدى تقبل املؤسسة للمخاطر.
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 التغييرات في املخاطر والتهديدات التي تواجهها املؤسسة بما في ذلك بيئة العمل ،واملواقع ،والظروف

املحيطة باملؤسسة.
 التغييرات في املوردين وسلسلة اإلمداد.
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الرئيسية في معايير استمرارية العمال أو لوائح وإرشادات التخطيط الستمرارية العمال داخل
 التغييرات
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
قطاع أو مجال أعمال املؤسسة.
 مراجعة املتطلبات القديمة أو اإلضافات على املتطلبات التنظيمية الجديدة ومتطلبات االمتثال في قطاع
أو مجال أعمال الشركة.
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ املماثلة.
 آخر حاالت العطل التي تؤثر مباشرة على املؤسسة أو املؤسسات

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

حيث يؤثر العطل مباشرة على املؤسسة نفسها ،يلزم أن تنظر املراجعة اإلدارية في سبب تفعيل الخطة ونجاحها ،أو
غير ذلك.
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺷ�ﻞ 3
ﻣﺴﺎر األعمال
استمراري
 .10.1املراجع اإلداري لبرنامج إدارة
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
العليا قدرة املؤسسة على استمرارية العمال حسب فترات محددة لضمان استمرارها ،وكفاءتها،
ت-1راجع اإلدارة
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
وفاعليتها.
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
تشمل املراجعة اإلدارية على نطاق برنامج إدارة استمرارية العمال رغم أنه ليس إلزاما مراجعة جميع العوامل في
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
وقت واحد ويمكن لعملية املراجعة ملدة زمنية معينة .ويلزم أن تصمم اإلدارة العليا وتقيم بشكل متكرر مراجعة
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ّ
لتنفيذ برنامج إدارة استمرارية العمال ونتائجه .وعلى الرغم من أنه يفضل اجراء مراجعة مستمرة ودورية
• ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
للبرنامج ،إال أنه يلزم تشكيل مراجعة رسمية وتوثيقها بشكل صحيح وتصميمها على أساس مناسب.
• اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
• .10.2توثيق املراجع اإلداري
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
يجوز إجراء املراجعة اإلدارية كجزء من مراجعة تقييم القدرة على استمرارية العمال والنتائج املعترف بها في تقرير
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
تقييم القدرة على استمرارية العمال.
• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.اإلداري
مدخالت املراجع
• .10.3عناصر
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
تأخذ املراجعة اإلدارية في اعتبارها ما يلي:

 أهداف العمل االستراتيجية.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 الهداف املحددة في سياسة استمرارية العمال.
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
املخاطر.
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،تقييم
 املخاطر املحددة في
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
 االستراتيجية املحددة استنادا إلى ما ذكر أعاله.
 املخرجات من عمليات التدقيق الداخلي.
 نتائج اختبار وتنفيذ الخطة.
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املراجع اإلداري
 .10.4نتائج
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
تعتمد نتائج املراجعة اإلدارية على ما إذا كانت املراجعة تحدث كجزء من تقييم القدرة على استمرارية العمال أو
أنها تحدث بشكل منفصل ومستقل .وفي حالة إجراء املراجعة اإلدارية كجزء من التقييم السنوي لقدرة املؤسسة،
اإلدارية بشكل
اجعة
ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ في حالة إجراء املر
يجب إدراج املخرجات في تقرير تقييم القدرة على استمرارية العمال .ولكن
ﻗﺒﻮل
�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺎﻃﺮ
منفصل ،تدرج املخرجات في وثيقة منفصلة وتتكون مما يلي:
 نطاق املراجعة.
 أسباب عمل املراجعة.
 الفراد املشاركون.

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮالتي توجد فيها مشكالت مع توضيح أي مخاطر تنشأ عهها.
  -1املناطق
بعملﺮاإلجراءات التصحيحية والوقائية.

ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
التوصياتﺮ�اﺳﺘﻤ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃ
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤ
اتﺮوالتمارين.
 مراجعة مختصرة لالختبار
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
يشكل تقرير املراجعة اإلدارية هذا دليال لتصديق قدرة املؤسسة على استمرارية العمال.
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
األعمال
املستمرلبرنامج إدارة استمراري
أ• .11.التحسين
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.
ا��ﺴﺎﺋﺮ
وﻏ��هﺎ(.
واﳌﻴﺎﻩ،
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء،
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
على اﳌﺮ
يجب •
سنويا على القل لبرنامج إدارة استمرارية العمال بما
واحدة
منتظم مرة
بشكل
املؤسسة اجراء مراجعة
اريةا��ﻮادم،
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛ
وﻏ��هﺎ( .استمرارية العمال.
العمال ،وخطط
اتيجيةﺰاستمر
في ذلك •تحليل التأثير على العمال ،وتقييم املخاطر ،واستر

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓ
�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.صالحية جميع وثائق القدرة على استمرارية العمال وتوافقها مع الهداف
اجعةﺮلضمان
وتهدف •هذه املر
اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
االستر •
اتيجية للمؤسسة.

• اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.
يجب أن تجرى هذه املراجعة بشكل رسمي على يد مدقق داخلي أو مدير استمرارية العمال ،ثم تعد نتائجها في
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.
تقرير يقدم إلى اإلدارة العليا .ويكون عمل املراجعة والتحديثات الزما عند حدوث تغييرات في املؤسسة سواء من
• أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
حيث الخدمات أو العمال أو عند حدوث تغييرات في اإلدارة العليا.
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
 .11.1عدم املطابدق
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
واﳌﻮارد
ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ،
واﻟﺸﺮ�ﺎء
لوضعواﻷﺻﻮ
واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن،
واﻷﻧﻈﻤﺔ،
املشكالت
اءات التصحيحية لحل
خطةل،لإلجر
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،املطابقة
حاالت عدم
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،لتحديد
يجب عمل دراسة شاملة
اﻷﺧﺮى
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.وعمل التغييرات الالزمة للتخلص من السبب الذي يؤدي لعدم املطابقة مع
والتخفيف من عواقب عدم املطابقة

املعايير.
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ويجب أن تكون
طبيعة ووقت اإلجراءات التصحيحية متناسبين مع حجم وطبيعة حالة عدم املطابقة وعواقبها
ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
املحتملة .ويجب على اإلدارة العليا أن تضمن تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية ووضع آلية متابعة منتظمة
لتقييم فاعليتها.
 .11.2اإلجراءات التصحيحي
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ا��ﺎﻃﺮ
يجب مقارنة اإلجراءات الوقائية والتصحيحية مع أهداف وسياسة إدارة استمرارية العمال لضمان املطابقة

املستمرة.
جرى بعد كل حدث أو تمرين .ويمكن أيضا
كجزءر من املراجعة التي ت
يجب البدء في عملية اإلجراءات
�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
التصحيحية 3ﻣﺴﺎ
ﺷ�ﻞ
احتسابها كـ(تحسين للخطط) أثناء وقوع الحدث وخصوصا إذا استمر الحدث ملدة زمنية طويلة.
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
يلي:
العملية ما
وتتضمن هذه
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
�اﺳﺘﻤﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ
ويحدد آثارها وأسبابها.
 عمل بيان يوضح املشكلة
ار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮ
عن�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر
عمليات التقييم السابقة وتحديد الحلول املقترحة.
التصحيحية الناتجة
 مراجعة اإلجراءات
�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
وتحديد أولويات اإلجراءات التي سيتم اتخاذها وفقا لهميتها بناء على جدول محدد.
اتيجية
• تحديد استر
اتيجية.ﻣﻨﮫ.
�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء
ا��ﺴﺎﺋﺮ
املوارد الالزمة لتطبيق االستر
• تحديد
وﻏ��هﺎ(.
اﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
• توفيراﳌﺮ
واﳌﻴﺎﻩ،ات.
)اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،التغيير
الالزمة لعمل
الصالحيات واملوارد
�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.
حتى)ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت
االنتهاء مهها.
• متابعة التقدم املحرز في اإلجراءات التصحيحية
• ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
 التحقق من حل املشكلة من خالل ممارسة أو اختبار الحلول بعد استكمال اإلجراءات التصحيحية.
• اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.
�اﳌﺎ��.عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية التي يتم معالجتها والتعامل معها من وقت آلخر .وفي
بحاالت
االعترافاﻟ��ﺰ
ويحب •

�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.يجب عمل دراسة شاملة لفهم سبب هذه الحالة ويجب عمل اإلجراءات
عدم املطابقة،
تحديد حاالت
ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ
حالة •
التصحيحية على الفور.
أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.
•
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
اﻷﺧﺮى�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.

61

39

61

ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ:
ﻓﻴﻤﺎ� ﻳﺘﻌﻠﻖ� ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ� ﺧﺪﻣﺎت� اﻟﺘﺪر�ﺐ� واﻻﺳ�ﺸﺎرات� ﻋ��� ﻣﻌﻴﺎر� إدارة� اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ� اﻷﻋﻤﺎل – اﳌﻮاﺻﻔﺎت
) ،(AE/SCNS/NCEMA 7000:2015ﻳﺠﺐ�ﻋ���ﻣﻘﺪﻣﻲ�ا��ﺪﻣﺎت�ا��ﺼﻮل�ﻋ���اﻻﻋﺘﻤﺎد�اﳌﺴﺒﻖ�ﻣﻦ "اﻟهﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ�ﻹدارة�اﻟﻄﻮارئ�واﻷزﻣﺎت�واﻟ�ﻮارث".
ﺗﺤﻠﻴﻞ�ا��ﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﻴﺎس�ﺗﻘﻴﻴﻢ
ا��ﺎﻃﺮ

ﻗﺒﻮل�ا��ﺎﻃﺮ

ﺷ�ﻞ  3ﻣﺴﺎر�ﻋﻤﻠﻴﺔ�ﺗﻘﻴﻴﻢ�ا��ﺎﻃﺮ
 -1ﺗﺤﺪﻳﺪ�ا��ﺎﻃﺮ
�ﻌﺘﻤﺪ�ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻋ���ﻧﺘﺎﺋﺞ�ﺗﺤﻠﻴﻞ�اﻟﺘﺄﺛ���ﻋ���اﻷﻋﻤﺎل�ﺣﻴﺚ�ﻳﺤﺪد�هﺬا�اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ�ﺧﺪﻣﺎت�اﻷﻋﻤﺎل
اﻟ���ﻳﻨﻔﺬهﺎ�ﻓﺮ�ﻖ�أو�ﻗﺴﻢ�إدارة�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل�ﻛﻤﺎ�ﻳﺤﺪد�أهﻤﻴ��ﺎ�ﻣﻦ�ﺣﻴﺚ�اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ .و�ﺎﻟ�ﺴﺒﺔ�ﻟهﺬﻩ
ا��ﺪﻣﺎت�ﻳﻠﺰم�اﻷﺧﺬ����اﻻﻋﺘﺒﺎر�ﻣﺼﺎدر�ﺣﺪوث�ا��ﺎﻃﺮ�اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن.

•

ا��ﺴﺎﺋﺮ�اﳌﺪﻣﺮة�ﻟﻠﻤﺒ����ﻠﮫ�أو�أي�ﺟﺰء ﻣﻨﮫ.

•

اﳌﺮاﻓﻖ�اﳌﺎدﻳﺔ�اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﻜهﺮ�ﺎء ،واﳌﻴﺎﻩ ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻓﻘﺪان�ﻣهﺎم�ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت�واﻻﺗﺼﺎﻻت )ﻣﺮﻛﺰ�اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ا��ﻮادم ،وﻏ��هﺎ(.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.

•

اﻷزﻣﺎت�أو�اﻟ�ﻮارث�ﻋ���اﳌﺴﺘﻮى�ا�����واﻟﺪو��.

•

اﻟ��ﺰ�اﳌﺎ��.

•

ﻋﺪم�ﺗﻮﻓﺮ�وﺳﺎﺋﻞ�اﻟﻨﻘﻞ.

•

أي�ﻗﻀﺎﻳﺎ�أو�ﻣﺸﺎ�ﻞ�ﻣﻊ�اﻟﺸﺮ�ﺎء ���اﻟﻌﻤﻞ�أو�اﳌﻮردﻳﻦ.

ﻟ��ﺼﻮل�ﻋ���ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت�إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻳﺮ���اﻻﺗﺼﺎل�ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ�اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ�ﻹدارة�اﻟﻄﻮارئ�واﻷزﻣﺎت�واﻟ�ﻮارث�ﻋ��:
ﻳﺠﺐ�اﺳﺘﺨﺪام�اﳌﻘﺎﺑﻼت�اﻟ��ﺼﻴﺔ�اﻟ���ﺗﺠﺮى�ﻣﻊ�اﳌﻮﻇﻔ�ن ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﻃﺮاف�اﳌﻌﻨﻴﺔ����ﺗﺤﺪﻳﺪ�ﻣﺨﺎﻃﺮ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ
إدارة�اﻟﺴﻼﻣﺔ�واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،ﻗﺴﻢ�اﺳﺘﻤﺮار�ﺔ�اﻷﻋﻤﺎل:
اﻷﻋﻤﺎل�و�ﻤﻜﻦ�اﺳﺘﺨﺪام�اﻻﺳﺘ�ﻴﺎﻧﺎت�ﻓ��ﺎ�ﺣﻴﺚ�ﺗﺆدي�هﺬﻩ�ا��ﺎﻃﺮ�ا��ﺪدة�إ���ﺣﺪوث�ﻋﻄﻞ����اﻷ�ﺸﻄﺔ�ا��ﻴﻮ�ﺔ���
+971241770000 :
هﺎﺗﻒ
اﳌﺆﺳﺴﺔ�اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ�ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻷﻧﻈﻤﺔ ،واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،واﻟﻌﺎﻣﻠ�ن ،واﻷﺻﻮل ،واﻟﺸﺮ�ﺎء ﻣﻦ�ا��هﺎت�ا��ﺎرﺟﻴﺔ ،واﳌﻮارد
bcm@ncema.gov.ae
:
اﻷﺧﺮىاﻟ��ﻳﺪ�اﻻﻟﻜ��و�ﻲ
�اﻟ���ﺗﺪﻋﻢ�ﻋﻤﻠﻴﺎت�اﻟﻌﻤﻞ�اﳌﺎﺛﻠﺔ.
www.ncema.ae :
اﳌﻮﻗﻊ�اﻻﻟﻜ��و�ﻲ
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