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 قدمةامل -1

س مترارية التخطيط ال الصليب الأمحر والهالل الأمحر بشأأن أأمهية مجعيات و ادلويل مانة الاحتاد لأ توجيه توفري ال هو هذا  دلليل التخطيطالهدف العام 

عىل حنٍو تعطل الربامج بعد الأعامل اس تئناف و التعايف من و  مواصةل العمل خالل الأزماتلمتكيهنا من  للمنظمةأأساسًا هيئي الأعامل، اذلي ترصيف 

ىل أأدىن دور مجعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر ونظراً لأمهية غري متوقع.  يف الاس تجابة الشامةل للكوارث يف حاالت الطوارئ، ينبغي التقليل ا 

الاس تجابة حلاالت الطوارئ. عىل الصليب الأمحر والهالل الأمحر حد من الاضطراابت يف اخلدمة من أأجل احلفاظ عىل ثقة امجلهور يف قدرات 

ا اخلاص الأعامل يف التصممي العام لمنوذهجترصيف درج اعتبارات اس مترارية أأن ت  الصليب الأمحر والهالل الأمحر وعىل هذا النحو، ينبغي ال دارة 

 بشلك استبايق من خطر تعطل الربامج. ختفيف الأثرمن أأجل الس تجابة حلاالت الطوارئ اب

جراءات املوجود من تجميع ب هذا يقوم دليل التخطيط و  طار اس تكشاف طط وأأفضل املامرسات اخلو  المنوذجيةتشغيل ال ا  املكوانت الرئيس ية يف ا 

نشاء خطة اس متراريةأأنه الأعامل. كام ترصيف لعملية ختطيط اس مترارية  طارًا رفيع املس توى ال   .ومواصلهتا وتنفيذ الأعامل ترصيف يوفر ا 

 (BCPTالأعامل )ترصيف فريق ختطيط اس مترارية  -2

 الأعامل. ولالحتادترصيف تخطيط اس مترارية ملكّفا ب  اً فريقأأن ينشئ  ينبغي للك مكتب من ماكتب أأمانة الاحتاد ادلويل، ورمبا للك مجعية وطنية،

الكوارث الطبيعية أأو بشأأن حاالت الطوارئ، سواء مواهجة جمال يف ، دور هام مواهجهتا، بوصفه منظمة ابرزة يف جمال التأأهب للكوارث و ادلويل

شواغل وقضااي حمددة مالزمة ال دارة خماطر  الأعامل ترصيف دليل ختطيط اس متراريةويعاجل . طة موضوعةتسري وفقًا خلاليت  احلوادث أأو اال جراءات

زايدة فعالية عرب  عىل حنٍو أأفضل للصليب الأمحر والهالل الأمحر وامجلعيات الوطنيةادلويل احتياجات أأمانة الاحتاد  ومن شأأنه أأن يليب، الكوارث

 .لك مهنم برامج

ّم هناك ، املس تجد كوروانفريوس جاحئة  ملواهجةداخل خلية التنس يق اليت أأنشئت مؤخرًا لتأأهب ابحتديدًا وفامي يتعلق  ختطيط من أأجل م دمع ص 

 مفهوم املتسقة معخبطة الطوارئ وأأنشطة التأأهب للمخاطر املتعددة الأعامل ترصيف اس مترارية وجيب ربط مجيع خطط  .عاملالأ ترصيف اس مترارية 

 .بشلك فعَّالالاس تجابة من أأجل التأأهب 

 التطبيق نطاق -3

عيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر مجل ماكتب أأمانة الاحتاد ادلويل مجيع الأعامل عىل ترصيف تخطيط اس مترارية ب اال رشادات املتعلقة نطبق ت 

سلسةل من العمليات والأنشطة املرتابطة وهذه اال رشادات عبارة عن  لس ياق املنطقة و/أأو حاةل الطوارئ. وفقاً  اوميكن تعديله ،الوطنيةوامجلعيات 

أأنشطة الصليب الأمحر والهالل الأمحر وجود أأزمة هتدد  وقوعداهما يف حاةل خطة عىل نطاق املنظمة الس تخ حتديث/اختبار/وضع  عىلاليت تساعد 

 هتا.اس متراريو 
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 أأهبالت -4
 

 الهدف:
رتكز تأأن للعملية أأساس قوي ميكن وذكل لهتيئة (، التأأهبلمس تقبل )ل الأعامل ابلتخطيط ترصيف س مترارية التخطيط ال هتمت املرحةل الأوىل من معلية 

 الواثئق التالية. عدادا   هناية هذه املرحةليكمتل بو . عليه

    املهام:
     

 توزيع املسؤوليات -1

ميية •  الس ياسة التنظ

مترارية •  الأعامل ترصيف فريق ختطيط اس 

 تفويض املسؤوليات •

مترارية خطة بالغ ا   •  الأعاملترصيف اس 
 اخملاطر تقدير. 2

دارة اخملاطر •  معلية ا 

 حتديد الهتديدات •

 نقاط الضعفحتديد  •

 اخملاطر تقدير •

 املعايري الأمنية •

 الأعامل لأثر. ا جراء حتليل 3

ثراس تعراض أأنواع اخملاطر  • متل  والأ  املنظمة أأعامل عىلاحمل
 االتفاق عىل اخلطط الاسرتاتيجية -4

 وانب احلامسة للمنظمةحتديد اجل •

ذا حدثت أأزمة تقدير • ثر ا   الأ

الفرتة الزمنية املس هتدفة و عطل لتادة املسموح به مل حتديد احلد الأقىص •
 للتعايف

عادة التخطط الطوارئ؛  •  واال س بات وطنيا 

 بديةلال تشغيل ال مواقع  •

 التعايفو  التشغيل حتديد املوارد الالزمة الس تئناف •
 ا دارة الأزماتالقدرة عىل تمنية  - 5

دارة •  اتالأزم ا 

دارة الأزمشكيل ت  •  اتفريق ا 

 االتصال بياانت  •

           

 

 

 وزيع املسؤولياتت
ىل معلية التخطيط دمع سؤوليةم تقع عىل عاتق اال دارة العليا  الأعامل وتنفيذها ترصيف لوضع خطة اس مترارية تطوير البنية التحتية  ابال ضافة ا 

دارة واملوظفني عىل مجيع املس توايت داخل املنظمة مواصلهتا. و  الأعامل يشلك أأولوية ترصيف س مترارية التخطيط الأأن وس يكفل ذكل أأن تدرك اال 
 أأساس ية من أأولوايت اال دارة العليا.

 الس ياسة التنظميية
دارة العليا أأن تضع س ياسات حتدد كيفية  دارة ومراقبةينبغي لال   أأزمة، جيب أأن تلزتم س ياسة وقوعيف حاةل وحتديدها.  جرىلمخاطر اليت لاملنظمة  ا 

 نطاق املنظمة ابختاذ مجيع اخلطوات املعقوةل واملناس بة محلاية الأشخاص واملمتلاكت ومصاحل الربامج عىلالأعامل ترصيف ختطيط اس مترارية 
 . وينبغي أأن تتضمن الس ياسة تعريف "الأزمة".الأساس ية

 الأعامل اس مترارية ترصيففريق ختطيط 
س مترارية الوضع خطة  عن مسؤوالً ، يكون الأعامل اس مترارية ترصيفتخطيط ل فريق عيني الأعامل، ينبغي ت يف  هاري أأثتاخملاطر وحتليل  تقديربناًء عىل 

 اس مترارية ترصيفخطة  قبوللضامن ، وذكل من مجيع اال دارات الرئيس ية ومجموعات املتطوعني نديرياملكبار  مجموعة من يضم، عاملالأ  ترصيف
 .عىل نطاق واسع الأعامل

 التعايف
 التدريب

 تحديثوال 

 الاس تجابة

 الأثر ختفيف

 التأأهب
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 تفويض املسؤوليات

اتحة النظم واخلطط و وضع  وتفويض املسؤوليات عن ني الرئيس ينياملوظف وضوحبالقسم ينبغي أأن حيدد هذا  رد يف امللحق )جمي( تو املوارد. ا 

ىل ذكل، ينبغي أأن حتدد اخلطة عىل وجه التحديد املهام  وتوزيع سؤولياتتفويض امل مصفوفة مقرتحة ال نشاء ومراقبة  بشلك واحض. وابال ضافة ا 

ملوظفني الاحتياطيني امسؤوليات  جيب أأن حتدد اخلططو . بشلك انحج الأعامل اس مترارية ترصيفمعلية ختطيط املوظفني الرئيس يني الالزمني لتنفيذ 

اتحة يف حاةل عدم   املوظفني الرئيس يني.ا 

بالغ خطة   الأعامل رصيفاس مترارية تا 

بالغ  طار اخلطة.اخلطة وبأأدواتكون مجيع اال دارات عىل عمل هبيلك ضاماًن لأن بأأرسها  يف املنظمةالأعامل  اس مترارية ترصيفخطة ينبغي ا   رها يف ا 

دارة  اخملاطر معلية ا 

طار ت نشأأ يف  ئق اليتس تكون الواث  اس مترارية ترصيف خطةووضع  الأعامل اس مترارية ترصيف املهمة احملرك الرئييس لتحديد اسرتاتيجية هذها 

طارها أأيضًا جيري حتديد . ويف الأعامل دارهتا؛ حتديد أأولوايهتا اخملاطر و ا   عامل.العام للمخاطر يف الأ  ريأأثتال  تقديركام جيري وا 

دارة اخملاطر، ومن أأجل هتيئة بيئة أأكرث أأمناً  توضيح وذكل بغرض املساعدة عىل ، جيب النظر يف العديد من العوامل. ويصور الشلك أأدانه معلية ا 

دارة اخملاطر بفعاليةاخلطوات   .املس تصوبة ليك يتس ىن ا 

 5اخلطوة  4اخلطوة  3اخلطوة  2اخلطوة  1اخلطوة  

 
 

 الهتديدات ديدحت

دارة اخملاطر يه   الهتديدات تقديراخلطوة الأوىل يف برانمج ا 

اجملموعة الاكمةل من الهتديدات )أأي  يفنظر ي  حيث 

 رضةاوالعالعقائدية الهتديدات الطبيعية والبرشية واال جرامية و 

املعلومات ادلامعة دراسة وقع معني. وينبغي املتعلقة مب( اخل...

طار احامتل حدوث لك هتديد تقديرل  وفامي . التقديرهذا  يف ا 

ت اترخيية بياانب الاس تعانة لهتديدات الطبيعية، ميكن يتعلق اب

حدوث كوارث طبيعية معينة مثل الأعاصري أأو  بتواترتتعلق 

أأو الفيضاانت أأو احلرائق أأو الزالزل لتحديد العواصف 

فا ن مصداقية الهتديد. وفامي يتعلق ابلهتديدات اال جرامية، 

جرايم اذلي قد هيدد املرفق.  جيداً  مؤرشاً تعطي معدالت اجلرمية يف املنطقة احمليطة  ن نوع الأصول وعىل نوع النشاط اال  ىل ذكل، فا  ابال ضافة ا 

 من جاذبية الهدف يف نظر املعتدي. اً يزيد أأيضبه منظمتمك قد و/أأو النشاط اذلي تقوم 

ن الس ياق حيدد ولك معلية عن الأخرى. وابلتايل، الأمحر/الهالل الأمحر  لك منظمة للصليبختتلف  ، كام ترتبط ات ومواطن الضعفالهتديدفا 

 اخملاطر بعملية معينة.

 

 الضعف نقاط تقدير

جراء ، املؤكدة الهتديدات تشخيصمبجرد  درجة حادث ما وكذكل وقوع  احملمتل للخسارة النامجة عن ريأأثتنظر يف ال ي  الضعفنقاط ل  تقديرجيب ا 

ف التعرض حلادث ما. و  عاقة هممة املنظمة بسبب بأأنه  اخلسارة ريأأثتي عرَّ  .هتديد معنيَّ انمج عن حادث وقوع مدى ا 

  

دارة اخملاطر ا 
خيارات 

خت 
خت 

فيف
ففي

الأثر
رالأث

تقدير اخملا
اخملاطر

طر
تقدير نفاط

نفاط الضعف
الضعف

تقدير
الهتديدات

داتالهتدي

 قائاحلر 

 الأعاصري التفجريات الزالزل

 الاعتداءات

 احلوادث

 الفاش يات

 الفساد

 اختطاف الأشخاص عدم الاس تقرار الس يايس

 اختطاف املركبات

كراه  الرسقة ابال 

لكرتونية  القرصنة اال 

 املنظمة
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 :اخملاطر اليت ميثلها مزجي من هذين العنرصين تقديرملرحةل الهنائية يه تكون ا، ومنظمتمك الهتديدات ونقاط الضعف ملوظفيمك حتليلبعد و 

 خماطرضعف = + هتديد 

 اخملاطر تقدير

ذ ، حامسةأأمهية اخملاطر  تقديرل  معرفة ما هو اليشء املعرض ويتعني عليمك لأعامل. ا اس مترارية ترصيفختطيط  يف جناح هجودذو تأأثري ملموس ه أأنا 

الافرتاضات ابس تخدام  تقديروجيري  تأأثري الأعامل،وحتليل الأعامل ترصيف و  اخملاطر تقديرمرحةل خالل من التخطيط محلايته متكنمك قبل للخطر 

رات  جراء أأن يتوىل لهتديد. وينبغي خمتلفة ل)سيناريوهات( تصوُّ مجموعة متثل خمتلف الوظائف التنظميية ومجموعات ادلمع. وهناك  اخملاطر تقديرا 

دليل املسؤولني اال داريني  املنشور املعنون يفالتابعة لالحتاد ادلويل وحدة الأمن لالهنج املفضل يرد اخملاطر، و  تقدير جمنوذمهنجيات خمتلفة ال نشاء 

عرب الرابط:  ’FedNet‘العمل ادلاخيل لالحتاد ادلويل  ويف ش بكة ’Stay Safe Guide for Managers‘ لتويخ السالمة

https://fednet.ifrc.org/en/resources/security/. 

لكرتوينكمنوذج  أأيضاً  متاحةويه ، الصفحة التالية ليت تظهر يفا رمصفوفة ختطيط اخملاط، يه اخملاطر تقديرأأداة مفيدة ل وهناك   عىل ش بكة ا 

‘FedNet’  رات خمتلف ال رمس ذكل ق الأمن اال قلميي و/أأو وحدة الأمن يف جنيف. ويتطلب منّسم أأو من خالل الهتديد عىل املصفوفة بشأأن تصوُّ

ر من بلك تصوُّ املقرتن مس توى اخلطر  تقديرميكننا املنطلق  هذاومن . لهذه التصوراتاحملمتل العملية الوقع تأأثر درجة حتدد الحامتل حدوهثا. و  وفقاً 

 .ابلغومنخفض  بنيرتاوح يي اخملتلفة، اذل راتهذه التصوُّ 

 

 ملعايري الأمنيةا

 خالل الكوارثكبرية أأمهية فالأمن يكتسب . أأمكلهاالأعامل ب اس مترارية ترصيفال يتجزأأ من معلية ختطيط  ينبغي أأن تكون املعايري الأمنية جزءاً 

اخملاطر.  تقديرتظهر خماطر أأمنية خمتلفة ينبغي النظر فهيا أأثناء معلية فسوف ابلتايل، التغريات احملمتةل يف بيئة العمل واملوظفني واملعدات. وبسبب 

ذا أأدى  ختفيف الأثرويف هناية املطاف، ينبغي أأن تتضمن اسرتاتيجيات  حدث ما وقوع خمتلف اخملاطر احملددة لضامن وجود ضوابط أأمنية اكفية ا 

ىل تنفيذ خطة  دراج املعايري الأمنية يفالأعامل اس مترارية ترصيفا  ىل ذكل، ينبغي ا  تخطيط والاختبار املتعلق ب برانمج التدريب  . وابال ضافة ا 

 الأعامل اس مترارية ترصيف

 الأعامل عىل للأثرا جراء حتليل 

 

 أأعامل املنظمة عىل احملمتل أأثرهاو أأنواع اخملاطر اس تعراض 

أأعاملها وهيألكها الأساس ية احليوية، سواء من الكوارث  حتمي ابس تخدام املعلومات املتاحة عن اخملاطر املعروفة أأو املتوقعة، ينبغي للمنظمة أأن

حتديد العملية هو  أأمه ما يف هذه. و اليت تسري وفقًا خلطة موضوعةاليت من صنع اال نسان، أأو احلوادث، أأو اال جراءات من تكل الطبيعية أأو 

أأن تساعد اخملاطر  تقديرصفوفة ملوتأأثريه. وميكن مهنا وقوع لك احامتل  تقديرو اضطالع املنظمة بأأعاملها  يفواس تعراض اخملاطر اليت ميكن أأن تؤثر 

 التخطيط./ختفيف الأثرحتديد اخملاطر وحتديد أأولوايت اسرتاتيجيات عىل 

جراء حتليل  تسجيلهااخملاطر و  جيري حتديدأأن مبجرد و  التخطيط  جزء ال يتجزأأ منيشلك اذلي الأعامل  عىل أأثرهايف مصفوفة اخملاطر، ميكن ا 

ىل مس توى مقبول ختفيف الأثراحلد من اخملاطر أأو وجيب أأن يكون . الأعامل س مترارية ترصيفالشامل ال  اس مترارية ترصيفمن أأجل  من حدهتا ا 

نه املصفوفةهذه من جيب أأن يتضح . و الأعامل اس مترارية ترصيفلتخطيط أأحد الأهداف الرئيس ية  لامعالأ  ال ابحلد القيام بذكل ال ميكن  ا  من ا 

 .هري أأثتحلد من ابو/أأو  وقوع احلدثاحامتل 

 

 

  

https://fednet.ifrc.org/en/resources/security/
https://fednet.ifrc.org/ar/resources/security/templates-and-msr/
https://fednet.ifrc.org/ar/resources/security/templates-and-msr/
https://fednet.ifrc.org/ar/resources/security/templates-and-msr/
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 الأثرمس توى  

 
  

 حرج شديد عتدلم  طفيف ال ي ذكر

الا
امتل

ح
 

 متكرر / وش يك
          

 حممتل
          

 حياانً أأ 
          

 الاحامتل بعيد
          

 مرحجغري 
          

  
 

  

 

جراء فورياختاذ يه خماطر غري مرغوب فهيا، ويلزم : ابلغةخماطر  من  ختفيف الأثرهل ميكن  - بشأأهنا ا 

ذا اكن الأمر كذكلاحدهت جراء  كيف؟ وجيب اختبارف  ،؟ ا   .تنفيذهوالمترس عىل  ختفيف الأثرا 

 
 

جراء يلزم ، و اغري مرغوب فهييه خماطر : مرتفعةخماطر  ل وضع اكامت –ولوية بشأأهنا من ابب الأ اختاذ ا 

 خطط الطوارئ واختبارها.

 
 

جراءات حمددة.اختاذ تطلب زايدة الوعي و ت : معتدةل طرخما  ا 

 
 

 .معتادةجراءات اب  دار : ت  نخفضةاطر م خم

 
 

مجموعة  أأوالكوارث الطبيعية أأو الكوارث اليت من صنع اال نسان، بسبب غطي أأي متطلبات حمددة يحبيث الأعامل الأثر عىل حتليل  تعديلوميكن 

فة العديد من التأأثريات اخلارجية وادلاخلية اخملتل أأثرالفاش يات الوابئية. والغرض من ذكل هو حتديد و الشواغل الأمنية س باب اليت ترتاوح بني من الأ 

عىل املنظمة الأثر  ، وما هومامن حادث  الأكرث ترضراً جزاء من منظمتمك اجلزء أأو الأ هو ي بنّيم يف أأوقات الأزمات. و نظمتمك أأجزاء خمتلفة من م يف 

ننا كلك. وبعبارة أأخرى،   .نظمتمكالأعامل أأمهية لبقاء م همام من أأجل حتديد أأكرث الأعامل الأثر عىل حتليل  سنس تخدمفا 

ىل أأن جتو  مئات برامج و ا ما بني بضعة هيوميكن أأن يكون دلبذاهتا، منفردة لك مجعية من مجعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر در اال شارة ا 

جيب وضع خطط طوارئ الربامج اليت ابذلات يه هذه الربامج و  .بقاهئال أأساس يًا مهنا فقط س يكون  جزءاً غري أأن  ،الربامج يف أأعاملها بشلك عام

ىل كوهنا، ولكن الربامج الأخرىطبيعة احلال، لن نتجاهل ب . و لها  .بداًل من ذكل لتعايفل  اخططلها  أأقل أأمهية، ميكن أأن نعد ابلنظر ا 
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 االتفاق عىل اخلطط الاسرتاتيجية

 جرىالأعامل، ويه مس متدة من املعلومات اليت  اس مترارية ترصيفختطيط  الأعامل جانبًا حاسامً من جوانب اس مترارية ترصيفمتثل اسرتاتيجية 

الأعامل ووضع  اس مترارية ترصيفالأعامل. وينبغي النظر يف العنارص التالية عند حتديد اسرتاتيجية  الأثر عىلاخملاطر ومعلية حتليل  تقديرمجعها أأثناء 

مجموعة متنوعة من ملعاجلة عامل عىل نطاق املنظمة اسرتاتيجيات متعددة الأ  اس مترارية ترصيفخطة تضمن ت ل. وقد عامالأ  اس مترارية ترصيفخطة 

 الأزمات احملمتةل.

 للمنظمة الأساس يةحتديد اجلوانب 

 واخلدمات اللوجستيةالشؤون املالية واملوارد البرشية و الشؤون اال دارية الربامج. وميكن أأن تشمل تنفيذ حتدد هذه اخلطوة اجلوانب الهامة الس مترار 

جراء حتليل للك مهنا ابس تخدام معايري ال الأساس يةاجلوانب  هذه اخل. ومبجرد حتديد...تكنولوجيا املعلومات و  َّ  تقدير، ميكن ا   نة أأدانه.املبي

 ا ذا حدثت أأزمة الأثر تقدير

واملتطوعني وأأحصاب امجلعية الوطنية  ورشاكءائرين والز  واملستشارين ةالرضر البدين والنفيس للمندوبني وأأفراد الأرس  التلكفة البرشية: -

خل.... املصلحة ال خرين  ا 

 العقود.اليت قد تطبق عىل زاءات اجلالعمل اال ضايف، و أأجور استبدال املعدات واملمتلاكت، و  التلكفة املالية: -

تداوهل ما ت واملتطوعني، و من الصليب الأمحر / الهالل الأمحر،  ، والرشاكءاحمليل اجملمتعيف  اكنةاملالسمعة، و  :املنظمة مسعة صون تلكفة -

 والساكن املترضرينغري مواتية، وسائط اال عالم من مواد 
 

 لتعطلفرتة الاملسموح به حتديد احلد الأقىص 

املس توى املقبول حتديد و  ،الهامةالأعامل و هام امل تعطل فرتة لحد الأقىص املسموح به للتقدير وضع الأعامل عن الأثر عىل يسفر حتليل جيب أأن 

رعطل هذا التنامجة عن لسمعة( ال املساس اباملالية و اخلسائر البياانت والعمليات و يف للخسائر )  .امل قدَّ

 غري مقبول الأثرصبح ي قبل أأن براجممك املمكنة ملكتبمك أأو التعطل عن الأداء حتديد مدة  •

ىل العمل يف أأقرب وقت ممكن. براجممكو مىت ميكن عودة ماكتبمك حتديد  •  ا 
 

 خطط الطوارئ

ذا توفّ  بنشاط معني. وتتعلق خطط الطوارئ مرتبطة ظروف وقعت ر خطط الطوارئ اخلطوط العريضة للقرارات والتدابري اليت يتعني اختاذها ا 

أأن تشمل طط الطوارئ خلوميكن  ابلفعل. املوجودةالأعامل ابلربامج والأصول  اس مترارية ترصيفخطط تعلق ت ، بيامن طةاخلتتوقعه  حبدث معوماً 

ق، واال جالء ائر احلماكحفة  سبيل املثال ال احلرص، عىل، ميكن أأن تشمل، واليت اخملاطر تقديرلكها عىل نتاجئ اليت تتوقف  مجموعة متنوعة من احلاالت

عادة الطيب، وحوادث املركبات، وخطط  د نسبيًا عىل الرمغ من و  .س باتاال  و  وطنيالتا  عداد خطط الطوارئ بشلك موحَّ  اختالف اخملاطر.جيري ا 

 حتديد الأولوايت والأهداف •
 حتديد الأنشطة واملهام •
 ختصيص املوارد •
 توزيع املسؤوليات •

 التنفيذ خطوات حتديد ترتيب •
 ضامن املدخالت التقنية •
 ال جراءاتصياغة  •

 

 ديةلالبالتشغيل مواقع 

صابةيف حاةل  ىل دلى املنظمة حاجة ملحَّ نشأأ ت رئييس من التشغيل، وقع مكتب م أأو استبعاد، أأرضار جس ميةب رئييسموقع مكتب  ا  موقع  تدبرية ا 

ن اكن  وظائف الربامج البالغة الأمهية، حىت اس مترارية ترصيفمن أأجل حتقيق  بديل يكون حمددًا سلفاً مكتب  ىل . صغرياوا  عادة جانب وذكل ا  ا 

 الاكفية.س مترارية من املرحج أأن تكون مطلوبة يف غضون يوم معل واحد لضامن الااليت النظم احلاسوبية والبياانت الاحتياطية تشغيل 

we-https://www.ifrc.org/en/what- التايل:عرب الرابط  التخطيط للطوارئبشأأن مزيد من املعلومات بوسعمك احلصول عىل و 

-and-planning-tools/contingency-preparedness-disaster/disaster-for-management/preparing-do/disaster

planning/-response-disaster 

https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/disaster-preparedness-tools/contingency-planning-and-disaster-response-planning/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/disaster-preparedness-tools/contingency-planning-and-disaster-response-planning/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/preparing-for-disaster/disaster-preparedness-tools/contingency-planning-and-disaster-response-planning/
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 التعايفو التشغيل  حتديد املوارد الالزمة الس تئناف

والربجميات )مبا يف ذكل االتصاالت السلكية والالسلكية(، واملعدات املتخصصة، واسيب نظم احلميكن أأن تشمل هذه املوارد املوظفني ومعدات 

عداد نسخ احتياطية مهنا وختزيهنا عىل وسائط ختزين ا  و اليت ميثل حتديدها  الهامةواللوازم املكتبية العامة، وحزي املرافق/املاكتب، وجسالت الأعامل 

لهيوحفظها يف أأماكن أ منة حسابية   الأعامل. س مترارية ترصيفخطيط الفعَّال الت ل ل  اً أأساس يرشطًا  اميكن الوصول ا 

دارة الأزماتمنية ت   ا 
 

 اتا دارة الأزم

دارة الأزمفهيا  يؤكدد تفاصيل احلادث. ومنذ اللحظة اليت يمبجرد تأأك  اتتشكيل فريق ال دارة الأزميتعني  مجيع  اتحدوث أأزمة، يتوىل فريق ا 

يكفي ا املسؤوليات اال دارية التنفيذية والتشغيلية عن احلادث. وينبغي أأن تكون خطوط القيادة قصرية قدر اال ماكن وأأن تكون سلطة الفريق قوية مب

 ابملسؤولية احملمتةل للمنظمة كلك.فامي يتعلق أأيضًا ذاته  ابلقدر مقيدةا هنولك، ختاذ قرارات فورية وعاجةلابللسامح 

ف الأزمو  ىل احلد اذلي حيمتل أأن حيدث  - يفأأو تؤثر  -أأهنا حاةل هتدد ة بت عرَّ اضطراب معه سالمة أأو أأمن موظفي الاحتاد أأو أأصوهل أأو معلياته ا 

 .هذا التأأثريجنيف ملعاجلة يف اليت مقرها ادلويل من أأصول الاحتاد  تطلب دعامً ي قد و عن مواصةل العمل داخل البدل  -أأو حىت جعز  -كبري 

طار و دارة يف ا  ذا اكن هذا البت بدوره ، ما يتيح من املهم مجع أأكرب قدر ممكن من املعلومات ذات الصةل يف أأرسع وقت ممكنالأزمة، ا  بشأأن ما ا 

دارته وفقاً  بس يطاً  ادثاحل جراءات  وميكن ا  ذا اكن خطرياً املعتادةلال  دارته  ويلزم ، أأو ما ا  بغض النظر عن مس توى و  .من هذا املنطلقابلتايل ا 

جنازها هناك سلسةل من املراحل اليت جيبف احلادث، خطورة   :ا 

 حتديد ما حدث -1

 الوضع حتليل. 2

 حتليل اخليارات -3

 التنفيذ -4

 املتابعة -5

 

 اتفريق ا دارة الأزمشكيل ت 

دارة الأزمعادة ما  ىل من ثالثة  اتينبغي أأن يتأألف فريق ا  جيب تعيني خشص و الرئيس ية املعنية. الأقسام من التجربة ذوي من مخسة موظفني ا 

 للحوادث اخلطرية.ًا مدير  الفريقواحد من 

عارة جيري قد و  معها يصبح بصورة كثريًا  الفريقتضخم جحم ، من الرضوري أأال ي لكنتنفيذ. و ال تخطيط أأو حمددة يف جمال ال أ خرين ملهام موظفني ا 

دارة احلوادث اخلطريةفريق أأعضاء وي عنيَّ ال يف التخطيط واختاذ القرارات. غري فعَّ   .حفسباخملتصة هتم الفنية رب خل ا 

ن وجود خطط للطوارئ  تغطي دامئاً   ميكن أأنعىل الرمغ من أأن الس ياسات الو  رات حتديهثا ابنتظام للعمل من خالل جيري لك الاحامتالت، فا  تصوُّ

جراءات فعَّ  فضالً  ،"الرتقب"  عمليات.سالمة ال الوضع واحلفاظ عىل التحمك يف تساعد كثريًا عىل ، اتاةل ال دارة الأزمعن وجود ا 

 التايل:عرب الرابط  FedNetموقع عىل  اخلطريةاحلوادث دارة ال   الاحتاد ادلويل مزيد من املعلومات حول بروتوكولويرد 

management/-https://fednet.ifrc.org/en/resources/security/security 

 

 االتصال بياانت

دارة الأزمدرج يف اخلطط معلومات االتصال ابملوظفني امللكَّ ي  ينبغي أأن  أأرقام الهواتف و عناوين املنازل جيب حامية املعلومات الشخصية مثل و . ةفني اب 

جراءات لضامن حتديث املعلومات.كام . قوامئ الاس تعالم الهاتفية العامة يفدرجة غري امل    ينبغي للمنظمة أأن تضع ا 

  

https://fednet.ifrc.org/en/resources/security/security-management/
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 الأثر ختفيف -5
 

 الهدف:

ادلاخيل واخلاريج. وستتوقف  الاعامتد املتبادلاملشألك احملمتةل اليت قد تنجم عن  حلل الأثرتخفيف ل شامةل ضع اسرتاتيجيات يال دارة أأن فريق اينبغي ل

ماكن  اخملاطر، ولكن ينبغي أأن تكفل دامئاً  تقديرو ليل تأأثري الأعامل عىل نتاجئ حت الأثر اسرتاتيجيات ختفيف  كذكل تنفيذاً وافياً و العمل  تنفيذ أأولوايتا 

ماكن   عمليات يف الوقت املناسب.تنفيذ ال اس تئناف ا 

    املهام:
 

    
 الأثر اسرتاتيجيات ختفيف

 
 .الأثر ختفيف ضع اسرتاتيجياتو 
 
  

   
   
  

   
 

 الأثر اسرتاتيجيات ختفيف

 

 ختفيف الأثروضع اسرتاتيجيات 

. فعىل سبيل التخفيف من حدهتااحملمتةل أأو  ةأ اثر الأزممن أأجل منع اةل من حيث التلكفة فعَّ الأثر تكون تخفيف ل  اسرتاتيجياتاس تخدام ينبغي 

ىل اجلدران أأو  تثبيتاملثال، ميكن أأن يؤدي  ىل ربطها املعدات ا  ىل ختفيف الأرضار النامجة عن الز املاكتبا   يؤدي تركيب أأنظمة رشأأن أأو  ،الزلا 

ىل احلد من خطر احلر اء امل الواثئق  ضياعتأأثري من أأن ختفف  اكوارث التكنولوجيمن أ اثر  التعايفميكن ال دارة السجالت القوية وبرانمج و . قيا 

 والبياانت الرئيس ية.

ذا حدثو  ىل احلد من الانتشار احملمتل وهتعزز الصحة تمعل هتيئة بيئة خالل يف منظمتمك من  الأثرمن ختفيف  ونفقد تمتكنت جاحئة، ا  دف ا 

مناطق ة و نظيفحتديد مناطق اكحفة الأمراض املعدية يف املكتب )ملحتديد تدابري بيئة معل حصية هتيئة وميكن أأن يشمل . بني موظفيمكفامي للفريوس 

ىل املكتب القادمني ( وحركة املوظفني "قذرة"  .منهواخلارجني ا 

 من الأثر املوارد الالزمة للتخفيف

 املناس بة: ختفيف الأثراسرتاتيجيات عىل  وفامي ييل أأمثةل

 ؛مواد بناء ميكن الاعامتد علهياابس تخدام املنشأ ت تعزيز  •

جراءات شامةل ، اال عالم وسائطضامانت محلاية وضع  •  البياانت؛ نسخ احتياطية من عدادال  وا 

اس تعادة وأأساليب  نسخ احتياطية من البياانتال عداد تقنيات اعامتد ، و احتياطية أأو بديةل مصادر طاقة وروابط اتصاالتجتهزي  •

 البياانت؛

 ؛اخل... العتاد الوايقوالأدوية و  الهامةاملعدات  من رشاء خمزوانت •

خامدهاتركيب أأنظمة كشف عن احلرائق و  •  ؛ا 

 والبطارايت واال مدادات الطبية.واملاء غذية رشاء وصيانة احتياطيات اكفية من الأ  •

نذار نظمة أأ  • خامدبنشوب حرائق ا   اهوا 

 اخلالبدالت الواقية ...، و الواقية ة، والقفازاتيقنعة الصح الأ و واقية، املالبس ال •

 التأأهب

 التعايف
التدريب 

 ختفيف الأثر لتحديثوا

 الاس تجابة
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 ةس تجابالا -6
 

 الهدف:

عىل املس تويني التنظميي والتنفيذي.  -يشمل أأفاكرًا واسرتاتيجيات للتعامل مع ال اثر وهو اجلزء التفاعيل من معلية التخطيط. يتضمن هذا القسم 

 .ذكل الوضعقتيض مث وضعها موضع التنفيذ حسب احلاجة عندما ي ، ومن هاوتوثيق خياراتمك فهم ويتعني عليمك 

    املهام:
 

    
 

عالن الأزم -1  ةا 

 

 تنفيذ اخلطة -2

 

 تخطة االتصاال عدادا   -3

 

دارة املوارد -4  ا 

 
 

   
   
  

   
 

عالن الأزمة  ا 

عالن عندها نقطة اليت يتعني أأن تكون ال ينبغي  َّقة ، م  ةل أأزمةأأن احلاا  فة بوضوح وموث ينبغي حتديد كام . للمراقبةخاضعة ملزتمة مبعايري دقيقة و عرَّ

عالن الأزمة وحتديدها بوضوح. وينبغي حتديد املناوبني الأول والثاين لل   .امللكّفشخص املسؤولية عن ا 

عالن يؤدي  طالق  زمةالأ ا  ىل ا   عىل سبيل املثال ال احلرص:، أأنشطة تشمل ما ييلتتضمن اليت  خطط الطوارئخمتلف ا 

شعار  • ضايف اتصالا   ،ا 

عادة التأأو  س باتاال خالء أأو اال   •  وطنيا 

 بروتوكول السالمة •

 موقع الاس تجابة وتنش يط املوقع البديل •

 نرش الفريق •

 اال ذن ابلوصولاملوظفني و تلكيف  •

 تفعيل عقد الطوارئ •

 التغيريات التشغيلية. •
 

 عن أأزمة. دون اال عالن رمسياً حىت تنفيذها،  ينبغي، أأو يف بعض احلاالت، قد تكون هناك خطوات ميكنو
 

 الطوارئنظام مرحةل 

أأثناء الأزمات. وعادة ما يكون حتديد لتفعيلها  "التدخل ءبد"نقطة  طبيققد تساعد هذه املس توايت املنظامت اليت تقوم بوضع خطط لالس تجابة وت 

ىل أ خرق دمًا الانتقال يل للأزمة واملس توى الأوَّ  دارة الأزم ،من مس توى ا   .اتمسؤولية فريق ا 

  

 التأأهب

 التعايف
التدريب 

 ختفيف الأثر تحديثوال 

 الاس تجابة
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 وضعأألوان لمتيزي اللأربعة يتكون من الطوارئ  حلامر  لتحديدا نظامادلويل الاحتاد يعمتد 

 

 أأمنية/حصية رئيس ية خماوفال توجد  ةطبيعي حاةل املرحةل البيضاء

 الأعامل اس مترارية ترصيفعىل  تأأثري حمدود متصاعد توترحاةل  املرحةل الصفراء

 ،بعض اخملاوف الأمنية/الصحية •

 ،مينالأ وعي التصعيد  •

 .لية فقطاحمل عالم اال   طوسائ •

 يةرحةل الربتقال امل

 

 الأعامل اس مترارية ترصيفعىل  تأأثري معتدل حاةل طوارئ

 عىل أأفراد الصليب الأمحر والهالل الأمحر،شديد  خطر •

ىل وجود  • دارة أأمنية مشددةحاجة ا   ،ا 

صاابت أأو وفياتوقوع  •  ،عدة ا 

 ،أأرضار متوسطةوقوع  •

 ،متع احمليليف اجمل تأأثري معتدل  •

ىل املس تفيدين •  ،حمدودية الوصول ا 

 .اال عالم الوطنية/ادلوليةط وسائ •

عادة الت املرحةل امحلراء  الأعامل اس مترارية ترصيف يف تأأثري كبري س باتاال  أأو  وطنيا 

 ،مجيع اجملاالت يفتأأثري كبري  •

الظروف ال تسمح ابلعمل واخملاطر عىل أأفراد الصليب  •

 ابلغةالأمحر والهالل الأمحر 

 

املنطقة يف العيش يف منطقة معلهم أأو ظروف جيب أأن يعرف مجيع املوظفني تصنيف املرحةل الأمنية احلالية وال اثر املرتتبة عىل طريقة العمل و  •

لهيااليت س    .يوفدون ا 

 للحاةل الراهنة ومس توى املرحةل احملددة. املوظفني الامتثال لأي قيود تفرضها اال دارة العليا وفقاً يتعني عىل مجيع  •

 

 ا جراءات الطوارئ

جيب أأن يكون كام منطقة معلهم. علهيا يف  اثر املرتتبةل  ابالطوارئ وأأن يكونوا عىل دراية  جيب أأن يعرف مجيع املوظفني ماكهنم وهماهمم يف حاةل

عادة التوطنيالأعامل وخطة  اس مترارية ترصيفدراية بدورمه ومسؤولياهتم يف خطة عىل موظفو الصليب الأمحر والهالل الأمحر  يرىج الاطالع  .ا 

 توزيع املهامو  : تفويض املسؤولياتالأعامل اس مترارية ترصيفمصفوفة ختطيط  –املنفصل  لحقاملعىل 

 

 تنفيذ اخلطة

عدادينبغي  ر ءأأسو ’ل حو الأعامل  س مترارية ترصيفالخطط  ا  مع مبا يتناسب ه ميكن تغيري جحم ونطاق الاس تجابة مفهومًا أأن، عىل أأن يكون ‘تصوُّ

الأهداف توفّر ضامن أأن الرضوري من الاس تجابة، عند الرشوع يف و . ادلويل الاحتاداذلي يس تخدمه حل الطوارئ االأزمة الفعلية وفقًا لنظام مر 

 :وفقًا لأولوايهتاالواردة لمصاحل التالية امحلاية ل

نقاذ •  ،الوفيات/اال صاابت من املزيد وقوع فرص من واحلد الأرواح ا 
 ،وحاميهتا اال نسانية الكرامةصون ب المتسك •
 ،الأصول حامية •
 ،الهامةالأعامل ون ظم  معليات اس تعادة •
 تعطل الأعامل،خفض مدة  •
 لسمعة،من املساس اب ايةامحل •



13 

قلميية أأو الوطنية أأو العاملية( •  مراقبة التغطية اال عالمية )عىل سبيل املثال احمللية أأو اال 
 .املاحننيمع  عالقاتال عىل احلفاظ •

 

 تاالتصاال

 الالزمة.جيب أأن حيدد هذا القسم امجلاهري ادلاخلية واخلارجية وأأنواع معدات االتصال و  - ةيف أأي أأزمأأمهية أأساس ية  تالتصاالل

 (امجلهورالأطراف املعنية )حتديد 

توفري أأفضل االتصاالت والرسائل ول ادلاخيل واخلاريج من أأجل نقل املعلومات املتعلقة ابلأزمات والاس تجابة التنظميية.  امجلهورينبغي حتديد 

ىل مجموعاامجلهور من املناسب تقس مي ، املناس بة صدار رسائل م ابلتايل . وتا   مجموعة.للك  كيّفةميكن ا 

 اخلاريجامجلهور  ادلاخيلامجلهور 

 ،املوظفون وأأرسمه •
 ،الرشاكء •
 ،الزائرونو  املستشارون •
 .املقاولون يف املوقع •

 الفئات الساكنية املترضرة، •
 ،نواملقاول •
 ،عالماال   طوسائ •
 ،الهيئات احلكومية والتنظميية •
نفاذ القانون احمليلهجات  •  ،ا 
 ،الطوارئاملس تجيبون يف حاالت  •
 .احمليطةاحمللية اجملمتعات  •

 

 رو التواصل مع امجله
 يف حاالت الأزمات: تينبغي مراعاة البنود التالية يف اسرتاتيجية االتصاال

 ،تالتصااليف ا الصدق وحسن التوقيتينبغي مراعاة  •
 ، قدر اال ماكن،الأخبار من املنظمة أأوالً تلقى أأن ي  للجمهور ينبغي •
 ،وذاتية موضوعية اتتقدير  تاالتصاال روفّ ت أأن ينبغي •
بالغ جيب •  ،تقريباً ذاته  لوقتا يف املوظفني مجيع ا 
 دفعة واحدة دون أأي جتميل أأو مواراة، السيئة الأخبار تقدميينبغي  •
اتحةينبغي  • ن الأس ئةل، لطرح للجمهور الفرصة ا   ،أأمكن ا 
صدار التحديث التايل موعدعرفة مبفري حتديثات منتظمة والسامح للجمهور تو ينبغي  •  ،ا 
 ،عاملت   أأنأأنت  تريد كام رو امجله مع تعاملأأن ت ينبغي  •
 :لظروفتناسب ا بطريقة التواصلينبغي  •

 ،لوجه )فردية وجامعية( الاجامتعات وهجاً عقد  −

 ،املؤمترات الصحفيةعقد  −

 ،الربيد اال لكرتوينالربيد الصويت / الاس تفادة من  −

لكرتونية − نرتنت( واملواقع للعمل ادلاخيل )اال نرتانت( اس تخدام ش بكة ا   ،اال لكرتونية )اال 

صدار  − خبارية  نرشاتا   ،اصةخا 

صدار  −  اال عالم احمللية / الوطنية. طعالانت ابس تخدام وسائاال  ا 
 

 الرمسي الناطق

دارة ليتوىل ، من ينوب عنهحتديد و ، واحداً  رئيس ياً  انطقا ينبغي للمنظمة أأن تعنّيم  وهجات من أأجل وسائط اال عالم  وتوزيع النرشات تاالتصاالا 

دارة ينبغي تدريب هذا الشخص عىل و  .أأخرى توجيه مجيع املعلومات من خالل مصدر أأن يكون . وينبغي ةأأزمأأن تقع العالقات اال عالمية قبل ا 

بالغ املوظفني برسعة بشأأن  . وينبغي التشديد عىلبالغهاتساق الرسائل اليت جيري ا  ال واحد ضامانً  أأن حييلوا اجلهات اليت يتعني علهيم أأنه ينبغي ا 

لهيا  عالم، املا  ىل وسائط اال عالم. ويف بعض احلاالت، قد فقط ابلتحدث املأأذون هلم مه الرمسيني  الناطقنيأأن وعىل اكملات الواردة من وسائط اال  ا 

 تدريبًا مناس بًا. مدرابً يكون عىل أأن ، املوقع املنظمة يف ابمس انطقتعيني يكون من الرضوري أأيضًا 
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 ا دارة املوارد

دارة املوارد البرشية ت عد  ن الأحصاء واملوظفن الأرحج أأن يكون مفالأعامل.  اس مترارية ترصيفلضامن  خاللها وبعدها،و وقوع أأزمة قبل  مهيةشديدة الأ ا 

 النظر فهيا.جيب لقضااي اليت ابيف ماكن العمل. وفامي ييل قامئة أأكرث فعالية  نفس ياً 

 العنرص البرشي

دارة الأزمة  املنظمة تأأثريدلى البرشية املوارد اليت ت دار هبا لكيفية ل وس يكون الأعامل.  اس مترارية ترصيفيف ختطيط أأمه جانب مه الناس ف يف جناح ا 

 أأو فشلها.

 ا دارة مجموعات املهارات

جراء تعداد شامل لقاعدة املوظفنييتعني   دليمك: ا 

 ،جموعات همارات معينةيتحلّون مبحدد الأفراد اذلين  •

 ،حدد الأفراد اذلين يمتتعون خبربة وظيفية خاصة •

 حدد الأفراد اذلين دلهيم قدرات مماثةل أأخرى. •

 مجيع الأفرادحرص 

ينبغي و . قامئة بأأرقام الهواتفجمرد النظام هذا يكون ميكن أأن و  ينبغي وضع نظام ميكن من خالهل حرص مجيع املوظفني برسعة بعد بداية الأزمة.

 ودقيقة مجليع املوظفني.حديثة اتصال  ببياانتالاحتفاظ 

خطار   أأقرب الأقرابءا 

صاابت أأو وفيات. وينبغي  ن خشصياً عليا ال  اال دارة سؤويلم أأحد أأن يقوم ابال خطار ينبغي اختاذ ترتيبات ال خطار أأقرب الأقرابء يف حاةل وقوع ا  ، ا 

 أأمكن.

 ةأأزمحدوث  تقدمي املشورة يف حاةل

وجتارب مؤهالت حدود . ويف كثري من احلاالت، تتجاوز هذه املشورة احلاجةحسب  ةأأزمحدوث  تقدمي املشورة يف حاةلمن أأجل رتتيب الينبغي 

دارة املوارد البرشية و   .أأزمةحدوث ملشورة قبل لتقدمي اينبغي حتديد مصادر أأخرى موثوقة ابلتايل املنظمة. ويف قدرات ا 

 ادلمع املايل

 مه من أأحصاب املصلحة؛ وينبغي اعتبار هذه ال اثر جزءًا هامًا منوغري عائالهتمقد تكون للأزمة أ اثر مالية بعيدة املدى عىل املنظمة وموظفهيا و 

ىل ذكل، قد تكون هناك أ اثر رضيبية ينبغي الرجوع يقتيض الأمر قد و الأعامل.  اس مترارية ترصيفختطيط  تقدمي دمع مايل لأرس الضحااي. وابال ضافة ا 

لهيا و   .مس بقاً استيضاهحا ا 

 رواتبال

 الأزمة.ااًل طيةل فعَّ الرواتب ينبغي أأن يظل نظام 

 البنية الأساس ية

 . ومن بني ذكل ما ييل:الأعامل اجليدة اس مترارية ترصيفخطة جناح أأو فشل تأأثري يف لقرارات اللوجستية املتخذة مس بقًا س يكون ل

 مركز معليات الطوارئ

طار يف   تيحي وهو ماكن  -بديل ال قيادة ال ركز م الاضطالع مبهاممركز معليات الطوارئ كون الهدف من "، ية"الأزمالتخطيط المنوذيج ال دارة ا 

دارة الوضع  ذا ا  مداد ابلطاقة ا  مبصدر هذا املوقع البديل جمهزاً وينبغي أأن يكون أأو غري مناسب.  ، أأو أأصبح غري متاحالقيادة احلايل قرمب حلقت أأرضارا 

وأأنظمة ، ووصةل لالتصاالت الهاتفية واال نرتنتوحاسوب أأسايس، ، (UPS) العمويم يف حاةل انقطاع التيار الكهرابيئ من املصدر الكهرابئية

مدادات تدفئة/هتوية/تكييف هواء، ون   ىل ذكل، ينبغي حتديد ا  مركز والاحتفاظ هبا يف الالزمة الطوارئ ومس تلزمات ظم دمع أأخرى. وابال ضافة ا 

نشاء الطوارئ. معليات  منه دير ماكن حمدد ميكن للأفرقة أأن ت  وجود ينبغي ضامن مركز خمصص لعمليات الطوارئ، ويف احلاالت اليت يتعذر فهيا ا 

دارة الأزمات و   بسبب الرئييسمعليات الطوارئ ركز ميف حاةل تأأثر طوارئ العمليات اثنوي ل مركز ينبغي أأيضا حتديد كام علهيا. ف اال رشاأأنشطة ا 

 لأزمة.ا
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 التخزين خارج املوقع

 يقعالأعامل. وينبغي أأن اس تئناف /والتعايف ةس تجابة للأزمبرسعة الاسمح املفيدة اليت ت  ختفيف الأثر اتاسرتاتيجيمن التخزين خارج املوقع ي عد 

 التفكرياليت يتعني  املوادوتشمل زمة ابلقدر ذاته. بنفس الأ  هأأثر تحبيث يرحج عدم التخزين خارج املوقع عىل مسافة اكفية من املرفق الرئييس  ماكن

جراءات يف اخلطة لضامن لترصيف وسائط الأخرى( الالزمة الو الواثئق ) ساس يةوالأ خارج املوقع السجالت الهامة  ختزيهنا يف دراج ا  الأعامل. وينبغي ا 

ىل مركز معليات الطوارئ أأو مواقع العمل البديةل.املوجود اخملزون تسلمي أأي أأصناف رضورية يف الوقت املناسب من   خارج املوقع ا 

 القضااي املالية والتأأمني

. وينبغي وضع امواحلصول علهي اال ضافية لمتويل اال ضايف والتغطية التأأمينيةينبغي، عند الاقتضاء، دراسة س ياسات المتويل والتأأمني القامئة، وحتديد ا

د التأأمني عىل أأيخدمة ، مبا يف ذكل املوافقة املس بقة من جانب مقدم س بقاً لس ياسة م امعايري  الاس تجابة. وينبغي، حيامث  منخرطني يفن يموّرم

يف  نقودجيب ختزين أأي وعالوة عىل ذكل، العمليات.  اس مترارية ترصيفالأموال الالزمة للمساعدة عىل ضامن  قميةأأن ي درج يف اخلطة أأمكن، 

ليه لضامن  اتحهتماكن يسهل الوصول ا  اتحة ينبغي كام أأثناء الأزمات.  اا  متطلبات عطةل هناية الأس بوع وبعد ساعات لتغطية واالئامتن  ودبعض النقا 

 العمل.

 الاس تئناف./التعايففرتات الاس تجابة و  يةلط  ةالنفقات املتصةل ابلأزموينبغي تسجيل مجيع 

تكون املنافسة حيمتل أأن حيث  الكربى،ينبغي االتصال مبقديم خدمات التأأمني يف أأقرب وقت ممكن يف فرتة الأزمة، ال س امي يف حاالت الأزمات كام 

دارة الأزم وبياانتجيب أأن تكون مجيع واثئق التأأمني و . عاليةعىل هذه املوارد  تكون هناك نسخة احتياطية وأأن  اتاالتصال متاحة بسهوةل لفريق ا 

نة خ أأن تكون مهنا أأو  ارج املوقع حسب الاقتضاء.خمزَّ

 دو املوردينمزّوم 

ر، ينبغي اختاذ قرارات بشأأن ختزين اال مدادات ث( يف حتليل الأ ...اخل والأغذية واللوازم املكتبية اءمبجرد حتديد مجيع اال مدادات احليوية )املواد اخلام وامل

دين  حاةل بدوهنا( يف لأعاملترصيف اهام" )تكل اليت ال ميكن ضطالع ابمل "ذات الأمهية احلامسة لال الاس مترار يف توفري عن )أأو السوق( جعز املوّرم

 طوارئ.المكيات الالزمة أأثناء حاةل ال

مدادات -اخملزون  •  من السلع الأساس ية يف متناول اليد. ،معرا أأطول الاحتفاظ اب 
 .توفر السلعضامن لاملوردين تنويع  -غرايف اجلنويع الت  •
 والاس تعداد الس تخداهما. -فهم بدائل النقل  •

 النقل

ذا  دين موادمه املوّرم نقل كيفية نظر يف تكتفوا ابل ال  ؟هااال مدادات وتوزيع نقل مك "الاعتيادية" ل وسائلاخنفضت أأو تعطلت ما يه البدائل املتاحة ا 

ليمك ن أأمكن. وتشمل اجملاالت اليت اً مس بقتدابري احتياطية وينبغي ترتيب املس تفيدين. توزيع موادمك عىل متكنمك من يف كيفية  أأيضاً انظروا ، بل ا  ، ا 

 رص:حرجًا، عىل سبيل املثال ال احلعنرصًا يكون فهيا النقل 

جالء املوظفني )عىل سبيل املثال، من موقع معل م   •  م أأو من مكتب ميداين يف بدل أ خر(ّدم هتا 
ىل موقع معل بديل •  النقل ا 
ىل موقع بديلنقل  • ىل املوقع أأو ا   اال مدادات ا 
ىل موقع العمل •  نقل البياانت الهامة ا 
 اصة.اخلحتياجات الاوظفني ذوي املنقل  •

 املتبادةل ساعدةاتفاقات امل 

عن ادلمع املتبادل اذلي ميكن تقامسه مع منظامت  ، فضالً ة ماة املتبادةل املوارد اليت ميكن اقرتاضها من منظامت أأخرى أأثناء أأزمساعدحتدد اتفاقات امل 

 َّ مجيع الأطراف من جانب مفهومة بوضوح تكون ، وأأن سلاميً  قة توثيقاً أأخرى. وينبغي أأن تكون هذه االتفاقات سلمية من الناحية القانونية وموث

 عن الالزتام ابلتعاون. وارد ميكن الاعامتد علهيا، فضالً ممثةل ملتكون  املعنية، وأأن
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 التعايف -7
 

 ةاملوضوعي

ن  ىل "الوضع الطبيعي" وجود ا  خربة اكتساب فضاًل عن  –عىل توقع الاحتياجات يساعد بعد انهتاء الأزمة، من شأأنه أأن معلية رمسية للعودة ا 

 .هذه التجربة( من وموظفيمكخدماتمك  منواملس تفيدين  ومورديمكأأعاملمك  بشأأن)

    املهام:
     

 ثرالأرضار والأ  تقدير -1

    

 واملتبقية احليويةاس تئناف العمليات  -2

 س تئنافالالية حتديد أأولوايت مع  -
 احليويةاس تئناف العمليات  -

 
 العمل بشلك طبيعي اس تئناف -3

 املراجعة واملتابعة -
 
 

   
   
  

   
 

 ثرالأرضار والأ  تقدير

دارة الأزم جراء ، ينبغي اتمبجرد تفعيل فريق ا  دارة الأزم تقديرذا ال يقوم هبر. وميكن أأن ارض لأ ل تقديرا   تقديرل أ خر ي عنيَّ أأو فريق ذاته  اتفريق ا 

جراءات الاس تجابة قائق املسؤولية عن توثيق مجيع احليف هذا الس ياق حتديد  الأرضار. وينبغي  ذات الصةل ابحلادث، مبا يف ذكل النفقات املالية.وا 

 واملتبقية احليويةاس تئناف العمليات 

 اتأأولوايت اس تئناف العمليحتديد 

ىل  عود الأمورأأن ت الأرحجن مف، "عىل ما يراملك يشء أأن " ، عند انهتاء الأزمة،خشص علن أأييمن غري املرحج أأن  ، ببطءالطبيعي" "الوضع ا 

جراءاتاختاذ  عليمكجيب وقوع الأزمة. و قبل ذكل اذلي اكن الطبيعي" اجلديد مثل الوضع " وقد ال يكون وبدرجات متفاوتة من ادلقة.  تقديرل  ا 

اس تئناف فعهل من أأجل أأن تهيا وما جيب علالقيام به مبقدور منظمتمك لتحديد ما كذكل ، و انقىضقد ثر الأ اتساع للتأأكد من أأن خطر  -بعناية  وضعمك

 .العمل

عادة كون من املفيد يقد  جراء منظمتمكتأأثري الأزمة عىل  تقديرالتفكري يف ا  أأو ، تشغيلأأو لامنذج ال  الأعاملأأثر تحليل ل  حتديث، وذكل من خالل ا 

ىليكفي رمبا  تكريس بعض من الرضوري يكون س  ف عن ذكل، التشغيل. وبغض النظر الس تئناف الأعامل و أأرسع وأأسهل طريقة  جمرد التوصل ا 

 :ييلما  هامة مثل قضاايالوقت من أأجل معاجلة 

 ،الأعامل تقدير •
 املتاحون، نو داملوّرم  •
 ،العالقة مع الساكن املترضرين •
 ،مساعدة املوظفني •
 ،املتأأخرة اجناز الأعامل •
 .اس تخالص املعلومات للتعمل من جتاربمك •

 احليويةاس تئناف العمليات 

 ؟انقىضالأزمة قد  أأثرافرتاض أأن ، مع ال ن هونتفعلس   ما اذلي

ىل "الوضع الطبيعي". من قد ال يكون من املمكن )أأو  جراء احلمكة( العودة ا   .مكتقيمي لوضعوهنا يتعني عليمك أأواًل ا 

 ؟مك س يطول هذا التغريُّ دامئ أأم مؤقت؟ مك؟ هل هذا التغريُّ  س ياق براجمهل تغريَّ  •
عادة التفكري يف اسرتاتيجيات براجم ونت قاعدة املس تفيدين؟ هل حتتاجهل تغريَّ  • ىل ا   مك؟ا 
حياء هل  املوردون؟ هل ستس متر العالقات اجلديدة؟ هل تغريَّ  •  القدمية؟العالقات ميكن/ينبغي ا 

  

 التأأهب

 التعايف
التدريب 

 ختفيف الأثر تحديثوال 

 الاس تجابة
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 العمل بشلك طبيعيالعودة ا ىل 

ىل العمل  تتطلب بعض الاهامتم، مبا تظل اال دارة، ولكهنا فريق اهامتم  طد الأزمة حمو تعوال . بشلك طبيعييف مرحةل ما بعد الأزمة، تعود املنظمة ا 

و/أأو  اال جراءات التصحيحيةو/أأو التعايف معلية  حتديثات بشأأن نرشأأن ت املنظمة  سيتعني عىلكام . من أأجل املتابعة ةالالزم تتصاالااليف ذكل 

الالزمة الفرتة الزمنية يةل أأثناء الأزمة وط علهيا فق ات  لمتابعة عىل مكية املعلومات اليت الالزمة ل تصاالت االالتحقيقات املتعلقة ابلأزمة. ويتوقف مقدار 

 .التعايفكامل معلية ال  

 تابعةامل س تعراض/الا

جراء ينبغي ، لأزمةقضاء اانبعد  ىل الهنايةبداية ال من  الأوضاععملية هذه ال تغطي لمعلومات. وينبغي أأن لمعلية اس تخالص ا  وأأن تدرس اال جراءات  ،ا 

وتسجيلها، يف حني ينبغي تنفيذ أأي تغيريات مطلوبة يف اال جراءات والأنظمة القامئة دون  املس تخلصةاملتخذة يف لك مرحةل. وينبغي حتديد ادلروس 

جراءات تأأخري. ومن املهم أأيضاً  سداء املشورة للموظفني، واال جراءات القانونية، و  ،متطلبات املتابعةمن أأجل  حتديد ا   ...اخل. التأأمنيمطالبات مثل ا 

 

 تحديثوال التدريب  -8
 

 الاس مترارية/التحديثالهدف؛ التدريب / 

تمنو وتتغري مع املنظمة ، متجددةالأعامل وثيقة  اس مترارية ترصيفخطة  ليك تبقىالالزمة  الوظائف واملهامعىل من اال رشادات  حيتوي هذا القسم

جديةهامة وثيقة وتظل   اس مترارية ترصيفخطة أأعضاء الفريق، والتحقق من حصة  وعيةتدريب وتومن أأجل ذكل يتعني عليمك  وقابةل للتنفيذ. م 

 وحتسيهنا. الأعامل

    املهام:
     

 والتدريب التوعية -1

 الأفرقة وتدريهباتوعية  -
  موتدريهبمجيع املوظفني  توعية -

 

 الأعامل اس مترارية ترصيفخطة  راجعةملوضع جدول  -2

 

 

 

 الأعامل اس مترارية ترصيفلتحديث خطة وضع جدول  -3

 

 

 
 

   
   
  

   
 

 والتدريب التوعية

ن ال خرين هبا.  دراية قمية دونالأعامل  اس مترارية ترصيفخلطة يكون ال  ختطيط رضوراين يف معلية والتدريب ميثالن عنرصان التوعية وذلكل، فا 

دارة الأزمجانب من بتكريس وقت  الزتاماً  انتطلبام ي الأعامل. وه اس مترارية ترصيف  وأأفرقة الاس تجابة، وعامة املوظفني. اتفريق ا 

 اوتدريهبالأفرقة  توعية

دارة الأزمات مبسؤولياهت توعيةينبغي  واملعلومات اليت الهامة ال جراءات اخلاصة ابالتحقق املرجعية قوامئ وجدير ابذلكر أأن . موواجباهت مأأفرقة ا 

ينبغي تدريب بيامن عىل الأقل،  مرة يف الس نة ةفرقوالاس تجابة. وينبغي تدريب الأ التوعية يف معليات لها قميهتا أأدوات تشلك عها مج جري س ي

ىل الفريق الأعضاء اجلدد عند انضامهمم  .ا 

 

 

 التأأهب

 التعايف
 التدريب 

 ختفيف الأثر والتحديث

 الاس تجابة
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 وتدريهبم مجيع املوظفني توعية

اس مترارية خلطة  طالعهم عىل العنارص الرئيس يةاسؤولياهتم الفردية يف حاةل حدوث أأزمة. كام ينبغي الاضطالع مب ينبغي تدريب مجيع املوظفني عىل 

جراءات اال جالء، و فهيخطط الاس تجابة اليت تؤثر  فضاًل عن الأعامل ترصيف ، املوقعيف  يواءاال  م بشلك مبارش. وميكن أأن يشمل هذا التدريب ا 

 لالس تفسارات اال عالمية.املنظمة يف مواقع العمل البديةل، ومعاجلة املتخذة ومعليات تسجيل الوصول حلرص املوظفني، والرتتيبات 

 الأعامل اس مترارية ترصيفخطة  جدول مراجعةا عداد 

واثئق الاس تعراض حسب الاحتفاظ ب، وينبغي جلدول زمين حمدد سلفاً  فقاً و  ابنتظامها وتقيمي  الأعامل اس مترارية ترصيفخطة  ينبغي اس تعراض

جراء و الاقتضاء.  ىل ا  جراء اختاذ قرار  مبجردهذه العوامل  نبغي حفصي ، ومن انحية اخرى، للخطة اس تعراضميكن أأن تؤدي العوامل التالية ا  ا 

 .اس تعراض

 اخملاطر تقدير

جراء يف لك مرة  الأعامل اس مترارية ترصيفخطة ينبغي اس تعراض  اخملاطر  تقديرلمخاطر. وميكن اس تخدام نتاجئ ل تقديرتنهتيي فهيا املنظمة من ا 

ذا اكن  أأم ال.مناسب عىل حنو عاجل اخملاطر اليت تواجه املنظمة ال تزال تالأعامل  اس مترارية ترصيفخطة ت لتحديد ما ا 

 الأزمةجتربة 

جراء  ذا اكن قد جرى تفعيل الأعامل أأم ال.  اس مترارية ترصيففعيل خطة جرى ت ما، سواء لأزمة س تجابة الابعد اس تعراض جيب ا  اخلطة، جيب فا 

ذا مل أأما  ...اخل. تفعيلهاجرى وملاذا معلها، اكن ، وكيف ذاهتالخطة ل يتارخيالسجل ال يف الاس تعراض ي راعى أأن  لت، كن تا  ينبغي أأن يدرس ف قد ف ّعم

ذا اكن و عدم تفعيلها، الاس تعراض سبب   .صائباً  عدم تفعيلهاب قرارالما ا 

 متريننتاجئ الاختبار/ال 

 .احلاجةحسب الأعامل  اس مترارية ترصيفخطة ، ينبغي تعديل المترينبناء عىل نتاجئ الاختبار/

 الأعامل اس مترارية ترصيفخطة  تحديثل  جدولوضع 

ن حتديث  جراء ميكن و . بشلك واحض حتديهثاسؤولية عن حتديد امل  . وينبغيأأمٌر ابلغ الأمهيةابنتظام الأعامل  اس مترارية ترصيفخطة ا  هذا التحديث ا 

وفامي ييل الأعامل. ترصيف يف ختطيط اس مترار مبا يؤثر املنظمة التغيريات يف معل عكس ت، ويف احلالتني جيب أأن سابقةخطة دون أأو خلطة ًا وفق

 :الأعامل اس مترارية ترصيف خطة يفأأمثةل عىل اال جراءات أأو الأنظمة أأو العمليات اليت قد تؤثر 

 ،الأنظمة والتطبيقاتيف برجميات تغيريات  •

 ،هاأأعامل ترصيف يف و املنظمةتغيريات يف  •

 ،)املوظفني واملتعاقدين( العاملني يف تغيريات •

 ين،داملوّرم  يف تغيريات •

 ،من الاختبارالهامة املس تخلصة  ادلروس •

طار أأثناء التنفيذ الفعيل للخطة يف شفت ك  القضااي اليت  •  أأزمة ما،ا 

 الأساس ية ...اخل(ات يف البنية ات س ياس ية، وتغريُّ هتديدات جديدة يف املنطقة، وتغريُّ ظهور ات يف البيئة اخلارجية )التغريُّ  •

لهيا أأثناء اس تعراض اخلطة و جرى لبنود الأخرى اليت ا •  اخملاطر. تقديرحتديدها أأثناء جرى اال شارة ا 
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 الفهارسمراجع/ال -9

 

عداد معلمك: الصليب الأمحر الأمرييك  .Preparing Your Business for the Unthinkable) ملا ال ميكن تصوره. واش نطن العاصة ا 

Washington, DC): 

www.redcross.org 

 

 مبادرة التأأهب للأعامل -املركز العاملي للتأأهب للكوارث 

initiati-preparedness-r.org/activities/businesshttps://www.preparecente 

 

 للجواحئتأأهب منظمة الصحة العاملية: ال 

https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/en/ 

  

http://www.redcross.org/
https://www.preparecenter.org/activities/business-preparedness-initiative
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/en/
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/en/
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/en/
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 )أألف( لحقامل

 

ر ي س تخدم موقع معل، خبالف املوقع الأسايس،  – موقع العمل البديل ليه املوقع الأسايساس تخدام عند تعذُّ  .أأو الوصول ا 

وضع اليت تواجه الرئيس ية، وحتديد الهتديدات الكبرية الأعامل  ترصيفحتديد أأولوايت من أأجل بذول هجد شامل م  –الأعامل  اس مترارية ترصيف

للتحدايت اليت تظهر أأثناء الأزمات تنظميية ال س تجابة الاوكفاءة فعالية )الاس تجابة( لضامن  ختفيف الأثراسرتاتيجيات ختطيط ، و التشغيل الطبيعي

 وبعدها.

اخلسائر  أأثرلضامن اختاذ اخلطوات الالزمة لتحديد  هال ي متو جيري معلية مس مترة تدمعها اال دارة العليا و  – (BCPالأعامل ) اس مترارية ترصيفخطة 

 العمليات من خالل تدريب املوظفني، واختبار اخلطط اس مترارية ترصيفقابةل للتطبيق، وضامن للتعايف احملمتةل، واحلفاظ عىل اسرتاتيجيات وخطط 

 .وحتديهثا

 زايدةفقدان املوارد و  أأثرهذا التحليل يقيس و . نظمةامل  حتليل مايل عىل مس توى اال دارة حيدد أ اثر فقدان موارد – (BIAالأعامل ) أأثرحتليل 

لهيا القرارات   الأعامل. اس مترارية ترصيفو  التعايفو  ختفيف الأثرسرتاتيجيات اب املتعلقةاخلسائر مبرور الوقت من أأجل توفري بياانت موثوقة تستند ا 

أأهجزة النداء ال يل، القامئة أأرقام الهواتف املزنلية، وأأرقام  هذه . وينبغي أأن تشملأأزمة مايف الأطراف الرئيس ية قامئة بأأعضاء الفريق و  –املنسقنيقامئة 

 ...اخل. وأأرقام الهواتف احملموةل

قلميي، حدثأأي  – الأزمة  ته،( تصاعد يف كثاف 1): التالية اطرأأي من اخملعامل ينطوي عىل للأ أأو تعطل  طبيعي أأو من صنع اال نسان، عاملي أأو ا 

حلاق ( 3)أأو مركزها املايل، أأسهم املنظمة قمية ضار يف بشلك  التأأثري( 2) املشددة لمراقبة ضوع لاخل( 4لناس أأو املمتلاكت أأو البيئة، )ابالرضر ا 

هدار و املعتادة العمليات مع خل ا( التد5اال عالم، )ط وسائلحكومة و ل معنوايت يف التأأثري الضار ( 6وقت اال دارة و/أأو املوارد املالية، )كبري لا 

 مس تقبلها.بشلك ضار يف للخطر، وابلتايل التأأثري هيا مسؤول( تعريض مسعة املنظمة أأو منتجاهتا أأو 7املوظفني، )

دارة احلوادث اخلطرية ) تشكيلمسؤولية  اخلطريةاحلوادث مدير وىل يت – مدير احلوادث اخلطرية دارة CIMTفريق ا  الاس تجابة معلية ( ومن مث ا 

عفاؤه من مسؤوليات منصبه ، وجيري للحاةل  مدة الاس تجابة.الاعتيادية طيةل ا 

 منحل الأزمة، وتقليل اخلسارة، و من أأجل  هوبعدوقوعه وأأثناء وقوع احلدث قبل  ةفرقالتدخل والتنس يق من قبل الأفراد أأو الأ  – ةا دارة الأزم

 اية املنظمة.أأخرى محل انحية

دارة موظفون ملكَّ داخلها غرفة أأو منشأأة حمددة يعمل  – مركز ا دارة الأزمات من  فامي بيهنم تنس يقال ومراقبهتم و  ،املوارد والأفراداس تخدام فون اب 

 زمة.للأ  الاس تجابةأأجل 

دارات تتأألف من موظفني من ، ويه أأحداثس تجابة حلادث/اال دارة العليا أأو ممثلهيا لقيادة الاتعمل حتت توجيه مجموعة  – اتفريق ا دارة الأزم ا 

من ذكل  والتخزين وغري التصنيعية و اال عالم العالقات /تالقانونية واالتصاالالشؤون املوارد البرشية ومرافق تكنولوجيا املعلومات والأمن و مثل 

 دلمع الأعامل.الهامة وظائف ال

اتحهتا ال ميكن  معلياتأأنشطة أأو  –وظيفة حيوية  .يف املنظمةكبري ضار  أأثردون أأن يكون لها لعدة أأايم توقفها أأو عدم ا 

ذا تمن شأأهنا السجالت أأو الواثئق اليت – الأساس يةالسجالت  زعاجاً قم رت أأو ف  ّمم أأو د  لفت ، ا  استبدالها يكبد  للمنظمة و/أأو كبرياً  دت، أأن تسبب ا 

عادة و أأ   .كبريةتلكفة املنظمة تكويهنا ا 

أأو حتديد عدد اال صاابت واخلسائر البرشية، والأرضار اليت حلقت ابملمتلاكت العامة واخلاصة، ووضع رص العملية املس تخدمة حل – الأرضار تقدير

 اال نسان.من صنع اكرثة أأو حاةل طوارئ طبيعية أأو نتيجة لوقوع املرافق واخلدمات الرئيس ية 

اال نسان، مما يتسبب يف  سبهباالطبيعية أأو احلوادث التكنولوجية أأو الأحداث اليت ي  حادث أأو حدث غري متوقع، مبا يف ذكل الكوارث – الكوارث

ىل مبا نظمة للم  أأو حمنةئر كبرية خسادمار واسع النطاق أأو  صاابت وقوع قد تؤدي ا   متعددة.أأو وفيات أأرضار كبرية يف املمتلاكت أأو ا 

ضافية خسائر  حدوثللحد من التدخل الفوري اذلي تقوم به منظمة ما  – من الكوارث التعايف ، مبا التعايف والبدء يف معلية ،انمجة عن الكوارثا 

عادةتنفيذ يف ذكل  ىل حاةل مقبوةل. وضع الأنشطة والربامج املصممة الس تعادة الوظائف احليوية وا   املنظمة ا 
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جراء فوري وتدخالً  ،حيدث بشلك غري متوقع ،حادث أأو حدث غري متوقع – الطوارئ لأشخاص أأو يف التقليل اخلسائر احملمتةل  يتطلب اختاذ ا 

 رابح.املمتلاكت أأو الأ 

جالء  – الءجاال   رشافلأشخاص من مناطق خطرة أأو حيمتل أأن تكون خطرةاا  مو  هجة ما ، وجيري حتت ا   .مراحلعىل و  بشلك منظَّ

وتعديلها يف ضوء عوامل مثل  جلدول زمين حمدد مس بقاً  الأعامل وفقاً  اس مترارية ترصيفمن خاللها مراجعة خطة ري معلية جي – تحديثالتقيمي وال 

تغيري املوظفني معليات ، و التدريبات التكنولوجية ونتاجئ الاختبار/ات يف البيئات اخلارجية والتغريُّ املتطلبات القانونية أأو التنظميية اجلديدة والتغريُّ 

 ....اخل

مناس بة للأزمات هبدف حتقيق  ةس تجابهم من أأجل الاضطالع ابوتكييف أأعضاء الفريق و املوظفني تنفيذه بغرض تدريب جيري  نشاط – رينمتال 

 .أأفضل أأداء ممكن

 أأو القضاء علهيا.ها تأأثري من أأو  أأزمة تنفيذ تدابري للحد من حدوث – ختفيف الأثراسرتاتيجيات 

ىل أأطراف االتفاقية.ي ربم مس بقًا  اتفاق – اتفاق املساعدة املتبادةل  بني كيانني أأو أأكرث لتقدمي املساعدة ا 

 .تأأثريها احلد منجارية أأو أأزمة  أأثراخلطط والعمليات اليت تسمح للمنظمة بتجنب أأو منع  – الوقاية

جرااملسؤوليات املتعلقة ابالأعامل اليت تتناول حتديد  اس مترارية ترصيفاخلطوة الأوىل من خطة  – الاس تعداد للمخاطر وحتليل  تقديرء خلطة، وا 

دارة الأزمات وأأي فرق فرق الأعامل، وتشكيل  أأثراخملاطر وحتليل  تقديرالأعامل، واالتفاق عىل اسرتاتيجيات لتلبية الاحتياجات احملددة يف  أأثر ا 

 اس تجابة مناس بة أأخرى.

ىل خطط ومعليات  – الاس تئناف/التعايف خراج تريم ا  ىل امل ا  الاس تئناف /التعايف . وينبغي أأن تشمل خطواتتعطل أأعاملهانظمة من أأزمة أأدت ا 

ىل  احليويةوحتديد أأولوايت العمليات  لل اثر، تقديرلأرضار و معليات حرص ل عادة ت ، العمل بشلك طبيعياليت يتعني اس تئنافها، والعودة ا   كييفأأو ا 

 جديد.وضع لالعمليات 

تقدمي ، فضاًل عن املوارد احملددة لأداء تكل الواجبات واخلدمات للحفاظ عىل الأرواح واملمتلاكت وحاميهتايص ختص تنفيذ اخلطة و  – الاس تجابة

عالن الوضع تقدير، واال خطار، و احملمتةل ف عىل الأزمات. وينبغي أأن تشمل خطوات الاس تجابة التعرُّ الناجنياخلدمات للساكن  ، ةالأزمحاةل ، وا 

دارة املوارد.تواالتصاال، ةوتنفيذ اخلط  ، وا 

معلية حتديد الهتديدات ونقاط الضعف ادلاخلية واخلارجية، وحتديد احامتل وقوع حدث انشئ عن مثل هذه الهتديدات أأو نقاط  – اخملاطر تقدير

تلكفة  تقدير، و للخطر من التعرض ، وحتديد الضوابط القامئة أأو الرضورية للحدمعليات املنظمةالالزمة ملواصةل  احليويةالضعف، وحتديد الوظائف 

 هذه الضوابط.

 معلية تأأمني وحامية الناس والأصول يف املنطقة العامة اليت حتدث فهيا الأزمة. – املوقعيف  يواءاال  

تنفيذ وجيري خلطة. فعيل ايف حاةل ت سيتعني علهيم اختاذها املشاركون بتنفيذ بعض أأو لك اال جراءات اليت  اختبار يقوم فهيطريقة لال – مترين احملأاكة

ىل التما متارين احملأاكة يف ظروف أأقرب    بقدر ما هو ممكن معليًا. "ةظروف "احلقيقيكون ا 

ومناقشة ابس تعراض  عرب المترينيقوم املشاركون  .يف شلك رسديعد ت   ما ختبار تقدم حمأاكة حمدودة لسيناريو أأزمةلالطريقة  – املكتيبالمترين 

 اخلطة. فعيلبت املوارد املرتبطة صيصات الس ياسة والأساليب واال جراءات والتنس يق وخت 

متارين  من الاختباريتض، وعادة ما حمددةأأو معايري قياس بأأهداف فامي يتعلق تنفيذها لتقيمي فعالية أأو قدرات اخلطة جيري الأنشطة اليت  – الاختبار

 الأعامل. اس مترارية ترصيفوالكشف عن نقاط الضعف يف خطة  ،اجباهتملو واملوظفني  ةفرقالأ  أأداءفعالية مة للحفاظ عىل صمَّ م  

 الأعامل. اس مترارية ترصيفتنفيذ خطة املتعلقة ب دوارمه ومسؤولياهتم مؤهلني ومتقنني لأ واملوظفني  ةفرقالأ جتعل  معلية تعلميية – التدريب

 بشلك ال ميكن من شأأن تلفها أأو تدمريها أأو فقداهناأأغراض قانونية أأو تنظميية أأو تشغيلية، املتعلقة بالسجالت أأو الواثئق،  – السجالت احليوية

 .أأعاملهاقدرة املنظمة عىل مواصةل وهن ، أأن تاس تعادهتامعه 
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 (ابء) لحقامل

 الأعامل س مترارية ترصيفاسرتشادية تتعلق ابمرجعية حتقق قامئة  
نعم/

 ال
 اتالحظم

    الاعتبارات 

ذا وقعت اكرثة كربى اليوم،  1     للبقاء وجتاوز الوضع؟ هل خططت منظمتمكف ا 

     جيري حتديهثا؟الأعامل، هل  اس مترارية ترصيفخطة  تمكنظم هل دلى م  2

     ؟الأعامل اس مترارية ترصيفخطة اال دارة العليا عىل  صادقتهل  3

     ؟الأعامل اس مترارية ترصيفخطة هل تدمع اال دارة العليا  4

     ؟الصيانة، مبا يف ذكل التطوير و الأعامل اس مترارية ترصيفخطة حتديد تلكفة جرى هل  5

دارات التدقيق الأوَّ  6      ؟الأعامل اس مترارية ترصيفخطة يل والأمن والتأأمني مبراجعة هل قامت ا 

جراء ، مبا يف ذكل الأعامل اس مترارية ترصيفخطة اختبار جرى هل  7      اختبار مفاجئ؟ا 

 
 اخلطة ا عداد

 املساءةل
    

     هل تتضمن س ياسة منظمتمك تعريفًا للأزمة؟  1

     ؟احليويةظم الن  و  الأعامل لكّف بترصيفحتديد الشخص املجرى  هل  2

     الأعامل؟همام ، وهل يضم كبار قادة الأعامل اس مترارية ترصيفطة ملكّف خبتعيني فريق جرى  هل  3

     ؟بأأرسها املنظمةعىل  الأعامل اس مترارية ترصيفخطة نرش  جرى هل  4

     ؟الأعامل اس مترارية ترصيفخطة تلكيف خشص مبسؤولية حتديث جرى  هل  5

 
 اخلطة ا عداد

 اخملاطر تقدير
    

     للمخاطر؟ اً تقدير  تمكنظم هل أأجرت م   1

     ؟تمكنظم م  يفتؤثر  ميكن أأنحتديد وحتليل أأنواع اخملاطر اليت جرى  هل  2

     لك نوع من أأنواع اخملاطر؟وقوع احامتل  تقديرجرى  هل  3

 
 اخلطة ا عداد

 الأعامل أأثرحتليل 
    

     ؟الأعامل اال جراءات الأساس ية لترصيفحتديد جرى  هل 1

ذا  2      من حيث التاكليف البرشية واملالية؟ تأأثريها تقديرجرى  حدثت أأزمة، هلا 

     ؟للتعايف املس هتدفةلتعطل الأعامل وحتديد الفرتة الزمنية حتديد احلد الأقىص املسموح به جرى  هل 3

     ؟تمكنظم الأعامل اخلاصة مب  ترصيففهيا توقف ي الزمنية اليت ميكن أأن  الفرتة طول حتديدجرى  هل 4

     ؟للتعايفطول الفرتة الزمنية املس هتدفة حتديد جرى  هل 5

     ؟التعايفحتديد املوارد الالزمة لالس تئناف و جرى  هل 6

 
 اخلطة ا عداد

 اخلطط الاسرتاتيجية
    

     اخملاطر؟ تقديرالأعامل و  أأثرحتديد طرق للتخفيف من اخملاطر احملددة يف حتليل جرى  هل 1

جراءات لالس تجابة لأي حادث؟جرى  هل 2      وضع خطط وا 

     الطويل؟املدى الأعامل عىل املدى القصري و تعطل اختيار الاسرتاتيجيات اليت تعاجل جرى  هل 3

     من حيث التلكفة؟يهتا فعال ، وهل ثب تَت اختبارها، وهل جرى للتحقيقالاسرتاتيجيات قابةل تعد هل  4

 
 اخلطة ا عداد

 والاس تجابةات فريق ا دارة الأزمتشكيل 
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دارة الأزمضم هل ي 1      املوارد البرشية؟قسم أأعضاء من  اتفريق ا 

2 
س مترارية الشامةل الطة اخلوضع خطط اس تجابة ملعاجلة خمتلف جوانب الأزمة ودجمها يف جرى  هل

 املنظمة؟الأعامل دلى  ترصيف
    

3 
ىل وضعه السابق، لأرضار، و ا تقديرهل تتناول خطط الاس تجابة  عادة املوقع ا  ، الرواتبوكشوف ا 

 اال داري؟واملوارد البرشية، وتكنولوجيا املعلومات، وادلمع 
    

دارة الأزم بياانتتضمني جرى  هل 4      الاس تجابة؟ ةفرقأأ و  اتاالتصال يف خطة ا 

 
 الوقاية

 ختفيف الأثرواسرتاتيجيات املنظمة س ياسة لزتام ب الا
    

جراءات لتطبيقلالمتثال تدقيق هل أأجريت معليات  1      ؟الأعامل اس مترارية ترصيف خطة س ياسات وا 

2 
واملرافق  املوظفون، مبا يف ذكل ختفيف الأثرحتديد النظم واملوارد اليت ستسهم يف معلية جرى  هل

 والتكنولوجيا واملعدات؟
    

اتحهتا ظم واملوارد لضامن رصد الن  جرى  هل 3      عند احلاجة؟ا 

 
 الوقاية

 التجنب والردع والكشف
    

     التجنب والردع والكشف؟ مبسؤوليةضطلعوا ليك ي نياملوظفجيري حتفزي  هل 1

     وضع برامج أأمنية للمنشأ ت دلمع التجنب والردع والكشف؟جرى  هل 2

جراءات تشغيلية وضع س ياسة جرى  هل 3      محلاية املرافق؟تشغيلية وا 

     محلاية املرفق؟ا يكفي مبأأنظمة أأمن ختطيط و لتطبيق هناك ضامن هل  4

 
 ةس تجابالا

بالغو  احملمتةل عىل الأزمة فالتعرُّ   الفريق ا 
    

     مس توى معني من الاس تجابة؟توفري مىت حتدث الأزمة و من معرفة برانمج الاس تجابة متكن هل سي  1

ىل أأن الأزمة وش يكةجرى  هل 2 شارات اخلطر اليت تشري ا       ؟احلدوث حتديد ا 

بالغنظام  تطبيقجرى  هل 3      ؟الاحتياطيةظم ، مبا يف ذكل الن  لال 

بالغهاابجلهات اليت يتعني االتصال بياانت قامئة ت عد هل  4      ؟ثةً وحمدَّ  اكمةلً  ا 

 
 ةس تجابالا

 تقيمي الوضع
    

     معلية تقيمي ملعاجلة حدة الأزمة وتأأثريها؟ ُأعدت هل 1

عالن الأزمة، مع أُ هل  2      ؟ناثمناوب أأول و  مناوبتعيني س ندت مسؤولية ا 

 
 ةس تجابالا

عالن الأزمة  ا 
    

عالن الأزمة؟لتحديد توقيت  وضع معايريجرى  هل 1      ا 

س ناد امل حتديد جرى  هل 2 عالن الأزمةعن سؤولية وا       ؟بوضوح ا 

نشاء ش بكة تنبيهجرى  هل 3      الأعامل؟ اس مترارية ترصيفطة امللكف خب فريقاللأعضاء للموظفني و ا 

نذار وجود وس يةل هناك ضامن لهل  4      ش بكة التنبيه؟تعطل بديةل يف حاةل ا 

5 
خطار، واال  وقوع ذ يف حاةل نفَ حتديد الأنشطة اليت ست  جرى  هل عادة و الء، جأأزمة، مبا يف ذكل اال  ا 

ىل ذكل؟التوطني  ، وتفعيل املوقع البديل، ونرش الأفرقة، والتغيريات التشغيلية، وما ا 
    

 
 ةس تجابالا

 اخلطةتنفيذ 
    

ر )"أأسوأأ روعي  هل 1 عداديف  "(سيناريوتصوُّ      ؟الأعامل اس مترارية ترصيف خطة ا 
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2 

نقاذ الأرواح وحامية الأصول الأولوية الأعامل اس مترارية ترصيف تعطي خطة هل اس تئناف الأنظمة و  ،ال 

 ،لتغطية اال عالميةا تحمك يف، وال وحامية السمعة، واحلد من طول فرتة التعطل، احليويةالأعامل  ترصيفو 

 العمالء؟مع عالقات الواحلفاظ عىل 

    

     ؟املالمئةالاس تجابة حتديد الأزمة و  شدةحتديد جرى  هل 3

 
 ةس تجابالا

 تاالتصاال
    

     ؟اتيف حاالت الأزم توضع اسرتاتيجية لالتصاالجرى  هل 1

     تسري بصدق وموضوعية مع مراعاة التوقيت املناسب؟ هل االتصاالت 2

بالغ هل  3      ؟اً تقريبواحد قت و مجيع املوظفني يف جيري ا 

م التحديثات ابنتظام، هل  4 صدار التحديث التايل؟ت قدَّ      مبا يف ذكل اال خطار مبوعد ا 

5 
دارة االتصاالت وتوزيع النرشات  احتياطيني وانطقنيرمسي رئييس  انطقتعيني جرى  هل من أأجل ا 

 وسائط اال عالم وغريها؟من أأجل  ةلأزماملتعلقة اب
    

 
 ةس تجابالا

 العنرص البرشي -ا دارة املوارد 
    

     وضع نظام ميكن من خالهل حرص مجيع املوظفني برسعة؟جرى  هل 1

     ودقيقة؟حديثة اتصال  ببياانتالاحتفاظ  هل هناك نظام لضامن 2

     ؟ءأأقرب الأقراب بالغاختاذ الرتتيبات الالزمة ال  جرى  هل 3

     حسب الرضورة؟ وقوع أأزمة املشورة يف حاةللتقدمي رتتيب الهل ميكن  4

     ؟فعَّاةل طيةل الأزمةودمع املرافق واملوظفني الرواتب  هل س تظل النظم املالية املتعلقة بكشوف 5

 
 ةس تجابالا

 اخلدمات اللوجستية -ا دارة املوارد 
    

1 
رضورية دلمع احلياة، مبا يف ذكل الوظائف ال، وهل دليه اتص ال دارة الأزمخصَّ حتديد مركز م  جرى  هل

 ؟العمويم انقطاع التيار الكهرابيئ من املصدرالكهرابئية يف حاةل اال مداد ابلطاقة االتصاالت و  معدات
    

     مهنا؟انطالقًا  التعايفحتديد مواقع معل بديةل الس تئناف الأعامل و جرى  هل 2

     خارج املوقع؟مس تودع  يفاحليوية الهامة و ختزين السجالت جرى  هل 3

     دخالت البياانت؟عادية ملختزين تشغيل وسائط أأن تعمل بفعالية دون  مك من الوقت ميكن للك وظيفة 4

5 
ىل نفس  خالل الفرتة الزمنية املس هتدفة السابق  املس توىما اذلي جيب القيام به الس تعادة البياانت ا 

 ؟للتعايف
    

6 
التعجيل  بغرض، ةليالبياانت الأوَّ عادة لبياانت، بعد اس ت ل بديةل ختزينوسائط هل ميكن اس تخدام أأي 

لت بعد معلية احلفظ السابقة  ؟ابس تعادة البياانت اليت جس 
    

 
 ةس تجابالا

 يم اخلدمات واملساعدات املتبادةلقّدم دين/ م  واملوّرم  ،والنقل ،القضااي املالية والتأأمني -ا دارة املوارد 
    

     حتديد التغطية التأأمينية املناس بة واحلصول علهيا؟جرى  هل 1

     ؟الأعامل اس مترارية ترصيفختطيط لفريق  يةاالئامتن التغطية و  النقودُأتيحت هل  2

     ؟مس بقاً  لنقلل ترتيب بدائل  جرى هل 3

     ؟احليوية يم اخلدماتقّدم بائعني وم  مع ال تفاقات برام اا  جرى  هل 4

برام اتفاقات للمساعدة املتبادةل؟جرى  هل 5      ا 

6 
ذا اكن الأمر  َّ ا  ، ومفهومة من جانب مجيع سلاميً  قة توثيقاً كذكل، فهل يه سلمية من الناحية القانونية وموث

 ؟املعنية الأطراف
    



25 

 
 والاس تئناف التعايف

 العمل بشلك طبيعي، واس تئناف العملية، والعودة ا ىل التأأثريالأرضار و  تقدير
    

     للأرضار يف أأقرب وقت ممكن؟ تقدير يَ جر أُ  هل 1

     الأرضار يف املوقع؟ تقديرحشد فريق جرى  هل 2

     أأمه الأعامل أأواًل؟ ترصيفالأعامل من أأجل أأولوية اس تعادة ُأعطيت  هل 3

     جلدول حتديد الأولوايت؟ لعمليات وفقاً ااس تعادة جدول يجري هل س   4

     العمليات؟اس تئناف توثيق ملوعد هل هناك  5

ىل العمل بشلك طبيعي؟ 6      هل عادت املنظمة ا 

ىل جرى  هل 7      واال بالغ عنه؟ العمل بشلك طبيعيتوثيق قرار العودة ا 

 
 وحتديهثاتنفيذ اخلطة 

 والتدريبالتوعية 
    

دارة الأزم ةفرقأأ  توعيةجيري هل  1      ؟موواجباهت ممسؤولياهت بشأأنوالاس تجابة لها  ةا 

عدادجرى  هل 2      ؟الرئيس يةابال جراءات واملسؤوليات والواجبات خاصة مرجعية حتقق قامئة  ا 

     تدريبًا س نواًي؟ ةفرقهل تتلقى الأ  3

 
 ديهثاوحتتنفيذ اخلطة 

 ختبارالا
    

1 
يلزم أأي نقاط ضعف  عن كشفل ل ة املعنية فرقالأعامل والأ  اس مترارية ترصيفاختبار خطة جرى  هل

 ؟هاتصحيح 
    

     حتديد أأهداف وتوقعات الاختبار والتدريبات؟جرى  هل 2

رى هل  3      ؟نوايً املكتبية س  امترين الالتدريبات و جت 

4 
نشاء فريق  الأعامل اس مترارية ترصيفخطة اختبار عن سؤولية امل  حتديدجرى  هل مع مراعاة ا 

 ختبار؟الا
    

     ؟هورامجل الاختبار مجموعات خمتلفة من املنظمة و يف هل تشمل املشاركة  5

     ختام المترين؟ عندتعيني مراقبني يقومون بتدوين املالحظات أأثناء الاختبار ونقد الاختبار جرى  هل 6

7 
أأهداف وغاايت الاختبارات حتقق تقيمي الاختبارات والتدريبات، مبا يف ذكل تقيمي مدى جرى  هل

 والتدريبات؟
    

 
 وحتديهثاتنفيذ اخلطة 

 الأعامل اس مترارية ترصيفاس تعراض وحتديث خطة جداول 
    

     سلفًا؟دول زمين حمدد وفقًا جل ابنتظام الأعامل اس مترارية ترصيفخطة وتقيمي  اس تعراضجيري هل  1

     اطر؟خملا تقديرتنهتيي فهيا املنظمة من يف لك مرة الأعامل  اس مترارية ترصيفخطة  اس تعراضجيري هل  2

ىل نتاجئ الاختبار/المترين؟ًا حسب احلاجة استناد الأعامل اس مترارية ترصيفخطة  تعديلرى جي هل 3      ا 

     ؟الأعامل اس مترارية ترصيفاملس متر خلطة  التحديثاملسؤولية عن حتديد جرى  هل 4

     التشغيلية يف املنظمة؟ات التغريّ  الأعامل اس مترارية ترصيفخطة  صيانةعكس تهل  5
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