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المقدمة
إيمان ـ ًا بأهميــة زيــادة مســتوى نضــج إدارة األزمــات فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،
ممـــا يدعـــم موثوقيـــة التقنيـــة الرقميـــة ويـــؤدي إلـــى المحافظـــة علـــى اســـتدامة قطـــاع
االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات وتعزي ــز أس ــس رقمي ــة قوي ــة ومتين ــة تتماش ــى م ــع أه ــداف
رؤي ــة  .2030تق ــدم ه ــذه الوثيق ــة دلي ـ ً
ـا إرش ــادي ًا يه ــدف إل ــى تعزي ــز نض ــج إدارة األزم ــات ف ــي
قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات كجــزء مــن مبــادرات وزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات
المتع ــددة.
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األهـــداف
يهدف الدليل اإلرشادي إلدارة األزمات إلى:

تمكيــن االقتصــاد الرقمــي مــن خــال تعزيــز نضــج إدارة

المســاهمة فــي تعزيــز قــدرات االســتجابة لألزمــات

األزمــات فــي قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بمــا

لالســتعادة والتعافــي بشــكل اســتباقي لمــوارد

يحقــق مســتهدفات رؤيــة .2030

ومنتجــات وخدمات قطاع االتصــاالت وتقنية المعلومات.

رفــع مســتوى مرونــة الجهــات واســتمرارية توافــر

المســاهمة فــي رفــع مســتوى نضــج إدارة األزمــات

مــوارد ومنتجــات وخدمــات قطــاع االتصــاالت وتقنيــة

وتخفيــف أثــر االنقطاعــات المحتملــة علــى مــوارد
ومنتجــات

المعلومــات.

وخدمــات

قطــاع

االتصــاالت

وتقنيــة

ا لمعلو مــا ت .

الـنـطـــاق
إن المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة هــي إرشــادات عامــة موجهــة لقطــاع االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات .تــم أخــذ التنظيمــات المعمــول بهــا فــي القطــاع وطبيعــة أعمــال الجهــات فــي القطــاع بعيــن
االعتبــار فــي إعــداد هــذا الدليــل بهــدف تســهيل عمليــة تطبيــق برنامــج إدارة األزمــات وعمليــات المواءمــة
المســتقبلية مــع أي تنظيمــات ذات عالقــة ,وال تحـــــل هـــــذه الوثيقـــــة محـــــل أي سياســـــات أو تنظيمـــــات
معتمـــــدة.
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إعداد وتطوير الدليل اإلرشادي إلدارة األزمات
بناء على أفضل الممارسات والمعايير العالمية ذات الصلة.
تم إعداد وتطوير الدليل اإلرشادي إلدارة األزمات ً
ويوضح هيكل الدليل اإلرشادي إلدارة األزمات ( رسم توضيحي  )1المجاالت التي تدعمهـــا محــــاور الدليــــل اإلرشادي.

BUI

االستباق والتقييم

االستعداد

قطا

PRE

تصاالت وت
ع اال

االستجابة
RES

التعافي

قنية ا

REC

لمع
لوما

المراجعة والتعلم

REV, LRN

ت

االستدامة

SUS

رسم توضيحي  :1هيكل الدليل اإلرشادي إلدارة األزمات

تحتــوي الوثيقــة على محاور الدليل اإلرشــادي المتعلقة بــكل مجال من مجاالت إدارة األزمات المحددة.
الملحــق (أ) :مراجع الممارســات والمعايير العالمية ذات الصلة.
الملحــق (ب) :قوالب إدارة األزمات.
الملحــق (ج) :المهارات والكفاءات.
الملحق (د) :األدوات المقترحة.
الملحــق (ه) :المجاالت الداعمة.
الملحــق (و) :المصطلحات والتعريفات.
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ANT & ASSESS

قطـــاع اتصـــاالت وتقنيـــة معلومـــات مســـتدام وصامـــد نتيجـــة

البناء

دليل إرشادي  -إدارة األزمات في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

المحور األول :البناء
هـــدف المجال:تتطلـــب إدارة األزمـــات تحديد قـــدرات إدارة األزمـــات وبنائها ،حيـــث إن امتالك قدرات متطـــورة إلدارة
ّ
تمكن الشـــركة من تجنـــب األزمات حيثما أمكن ذلك ،واالســـتجابة لألزمات بطريقـــة فعالة تحمي مواردها
األزمات
ومنتجاتهـــا وخدماتهـــا ،والتعلم من التجربة لتحســـين الممارســـات بمرور الوقت.

- BU001تتولـــى اإلدارة العليـــا فـــي الجهة المطبقة للدليل مســـؤولية تحديد قـــدرات إدارة االزمـــات التي تتطلبها
طبيعـــة الموارد والمنتجـــات والخدمـــات المقدمة من الجهـــة المطبقة للدليل.
 - BU002تتولـــى الجهة المســـؤولة أو المكلفة عـــن برنامج إدارة األزمـــات القيام بتطوير إطار عمـــل إلدارة االزمات
يـــؤدي إلى حوكمة قـــدرات إدارة االزمـــات وتوجيهها من قبـــل اإلدارة العليا بالجهـــة المطبقة للدليل.
 - BU003تتولـــى اإلدارة العليـــا في الجهة المطبقة للدليل إنشـــاء وتحديـــد وتوثيق سياســـة إلدارة األزمات تحدد
بوضـــوح ودقة أهداف إدارة األزمـــات وتحدد كيفية تحقيق هـــذه األهداف وتؤكد التزامهم بأعلـــى المعايير لتحقيق
كفاءة إدارة األزمات.
 - BU004تتولــى اإلدارة العليــا فــي الجهــة المطبقــة للدليــل تضميــن قــدرات إدارة األزمــات التاليــة كحد أدنــى للوصول
لبرنامــج إدارة أزمــات ذو كفــاءة وفاعليــة عالية:
تعيين األشخاص القادرين على تحليل المواقف بسرعة ووضع االستراتيجيات وتحديد الخيارات المتاحة
واتخاذ القرارات وتقييم تأثيرها.
التأكد من وجود فهم مشترك إلطار عمل إدارة األزمات.
وجود الكوادر والهياكل والعمليات الالزمة لتنفيذ قرارات إدارة األزمات وتطبيقها وتقييمها ومتابعتها.
التأكد من أن طاقم عمل إدارة األزمات لديه القدرة على المشاركة والدعم والتطبيق لرؤية وسياسة
وتوجه اإلدارة العليا.

القدرة على دعم الحلول االستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية من خالل تعيين الموارد المناسبة في
الوقت المناسب.
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 - BU005تتولى اإلدارة العليا في الجهة المطبقة للدليل إنشاء لجنة توجيهية إلدارة األزمات.
 - BU006تتولى اإلدارة العليا في الجهة المطبقة للدليل إنشاء أو تكليف جهة مسؤولة عن إدارة األزمات.

مثال ألهم محتويات إطار عمل إدارة األزمات:
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المحور الثاني :االستباق والتقييم
هـــدف المجال :تتطلب إدارة األزمـــات مراقبة المخاطر الســـابق تحديدها وفاعلية الضوابـــط المطبّقة لتفادي
تصاعد المخاطر وتســـببها في أزمة.

- AA001تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمات مســـؤولية تحديـــد المخاطـــر التي يمكن
أن تتفاقـــم وتتحـــول إلـــى أزمة وذلك مـــن مصادر معلومـــات المخاطـــر المتعددة ،مثـــل نتائج التدقيـــق الداخلي
والتدقيـــق الخارجـــي ،ونتائج تقييـــم المخاطر ،والحـــوادث العاليـــة الخطورة التي تـــم اإلبالغ عنهـــا ،والتحذيرات
بشـــأن التهديـــدات الواردة من مصـــادر داخليـــة وخارجية كما هـــو مفصل في الدليـــل اإلرشـــادي إلدارة المخاطر
الصـــادر مـــن وزارة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات.
- AA002تتولى الجهة المســـؤولة أو المكلفة عـــن برنامج إدارة األزمات القيام بتوثيق ســـجل مخاطر لمتابعة
المخاطـــر المحـــددة مســـبقا علـــى أن يتضمـــن وصـــف المخاطـــر ومصدرهـــا ،وخطورتهـــا ،ومالكهـــا ،واإلجراءات
التصحيحيـــة لمعالجتهـــا بالتنســـيق مع اإلدارة المختصة والمســـؤولة عـــن المخاطر كما هو مفصـــل في الدليل
اإلرشـــادي إلدارة المخاطـــر الصادر مـــن وزارة االتصاالت وتقنيـــة المعلومات.

- AA003تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن برنامـــج إدارة األزمـــات إعـــداد إجـــراء لمتابعـــة مؤشـــرات
قيـــاس المخاطـــر بشـــكل مســـتمر للتأكـــد مـــن عـــدم تجـــاوز مؤشـــرات المخاطـــر للمســـتويات المقبولـــة للخطـــر.

- AA004تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن برنامــج إدارة األزمــات القيــام بإنشــاء أنظمــة إداريــة لإلنــذار
المبكــر وأتمتتهــا – مــا أمكــن  -للمخاطــر المحتملــة التــي قــد تتفاقــم لمســتوى األزمــة.

 - AA005عنـــد تحديـــد المخاطـــر التـــي مـــن الممكـــن أن تتفاقـــم ألزمـــات ،يجـــب أخـــذ عناصـــر األزمـــات الثالثـــة
الرئيســـية (محـــددات األزمـــات) بعيـــن االعتبـــار:
 زيادة واضحة في مستوى التوتر وحالة من عدم التأكد وعدم االستقرار. مواجهة صعوبة في إيجاد حلول مناسبة. -صعوبة في تحديد التوقيت المناسب لتنفيذ هذه الحلول.
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أمثلة على مخاطر من الممكن أن تتفاقم ألزمات:
طبيعية :األعاصير والزالزل واالنهيارات األرضية والفيضانات.
تقنيــة :تعطــل المعــدات الحيويــة خــال فتــرة عمــل حساســة  ،والبرمجيــات الخبيثــة واألحــداث التــي تــؤدي إلــى
أزمــات تقنيــة كالهجمــات الســيبرانية و القرصنــة اإللكترونيــة وبرامــج الفديــة اإللكترونيــة.
سياسية :كالحروب وتغير سياسات الدول أو الشركات المزودة لألنظمة والتقنيات.
سمعة :كاإلشاعات وأي حوادث قد تؤدي للمس بسمعة الشركة.
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المحور الثالث – االستعداد
 - 3.1إنشاء الحوكمة والهيكلة التنظيمية إلدارة األزمات
هدف المجال :تتطلــب إدارة األزمات التــزام ودعــم القيــادة لبرنامــج إدارة األزمات

 - PRE001تتولـى اإلدارة العليـا فـي الجهـة المطبقـة للدليـل المسـؤولية عـن ضمـان الفصـل فـي المهـام بين
الجهـة التـي تتولـى إدارة األزمات وبيـن المراجعـة الداخليـة والوحـدات الرقابيـة األخرى.
 - PRE002تتولـــى اإلدارة العليـــا فـــي الجهـــة المطبقـــة للدليـــل المســـؤولية عـــن برنامـــج إدارة األزمـــات ،وتلتـــزم
بدعـــم برنامـــج إدارة األزمـــات وتنفيـــذه وتحســـينه باســـتمرار.
- PRE003تتول ــى اإلدارة العلي ــا ف ــي الجه ــة المطبق ــة للدلي ــل المس ــؤولية ع ــن تش ــكيل لجن ــة توجيهي ــة لإلش ــراف
علـــى برنامـــج إدارة األزمـــات مـــع توثيـــق واعتمـــاد ميثـــاق اللجنـــة والـــذي يبيـــن مهـــام ودور اللجنـــة ووتيـــرة انعقـــاد
اجتماعاتهـــا.
دوريــا لضمــان تحســين
- PRE004تتولــى اللجنــة التوجيهيــة إلدارة االزمــات المســؤولية عــن عقــد اجتماعــات اللجنــة
ً
ممارســات إدارة األزمــات باســتمرار.
 - PRE005تق ــوم اإلدارة العلي ــا ف ــي الجه ــة المطبق ــة للدلي ــل بتكليـ ــف أحـ ــد أعضـ ــاء اإلدارة العليـ ــا ممـ ــن لديهـ ــم
المعرفـ ــة ذات الصلـ ــة ب ــإدارة االزم ــات وإجراءاته ــا بقيـ ــادة اللجنـ ــة التوجيهي ــة.

- PRE006تتول ــى اإلدارة العلي ــا ف ــي الجه ــة المطبق ــة للدلي ــل المس ــؤولية ع ــن تمثيــ ــل هيــ ــكل الجهــ ــة المطبقــ ــة
للدليــــل واإلدارات الهامــــة عــــن طريــــق تحديــــد أعضــــاء ممثليــــن لتلــك اإلدارات فــــي اللجنــة التوجيهيــــة إلدارة االزمات.
 - PRE007تتولـــى اللجنـــة التوجيهيـــة إلدارة االزمـــات فـــي الجهـــة المطبقـــة للدليـــل مســـؤولية تصميـــم هيـــكل
تنظيمــي لحوكمــة إدارة األزمــات علــى أن يشــمل أدوار ومســؤوليات الفــرق االســتراتيجية ،والتكتيكيــة ،والتشــغيلية,
وتحدي ــد المرجعي ــة المؤسس ــية بوض ــوح.

 - PRE008تتولــــى اإلدارة العليــــا فــــي الجهــــة المطبقــــة للدليــــل أو اللجنــــة التوجيهيــــة المســــؤولية عــــن إنشــــاء
وتمكيــ ــن جهــ ــة مس ــؤولة أو مكلف ــة تضــ ــم المهــ ــارات والكفــ ــاءات الالزم ــة إلع ــداد وتطويــ ــر برنامــ ــج إدارة األزم ــات
وتنفيــــذه ومراجعتــــه وتحديثــــه وحوكمتــــه.
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 - PRE009تتول ــى اللجن ــة التوجيهي ــة إلدارة األزم ــات مس ــؤولية تعيي ــن موظ ــف أساس ــي وموظ ــف بدي ــل لجمي ــع
األدوار الرئيســـية فـــي هيـــكل الحوكمـــة (أي لجميـــع األدوار الرئيســـية فـــي فـــرق إدارة األزمـــات علـــى المســـتوى
االســـتراتيجي والتكتيكـــي والتشـــغيلي).
 - PRE010تتول ــى اللجن ــة التوجيهي ــة إلدارة األزم ــات مس ــؤولية المراجع ــة الدوري ــة لهي ــكل الحوكم ــة .م ــع األخ ــذ
بعي ــن االعتب ــار العوام ــل الت ــي ق ــد تس ــتدعي تغيي ــر هي ــكل الحوكم ــة مث ــل :التغيي ــرات التنظيمي ــة ،أو عملي ــات الدم ــج
المعطل ــة الس ــابقة ،أو توصي ــات نتائ ــج
واالس ــتحواذ ،أو ال ــدروس المس ــتفادة م ــن األزم ــات ،أو نتائ ــج تحلي ــل األح ــداث
ّ
عملي ــات االختب ــار.

مثال توضيحي لهيكلية إدارة األزمات:

العالقات العامة

الموارد البشرية

الفريق الفني
(تقنية معلومات ،أمن سيبراني ..إلخ)

مالحظة :المثال توضيحي وقد يختلف تمام ًا من شركة ألخرى حسب طبيعة أعمالها ومواردها وخدماتها ومنتجاتها.
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المحور الثالث – االستعداد

(تتمة)

 - 3.2تحديد أدوار ومسؤوليات إدارة األزمات
هـــدف المجـــال :تتطلـــب إدارة األزمـــات تحديـــد أدوار ومســـؤوليات إلدارة األزمـــات ،بمـــا فـــي ذلك مســـتويات
الصالحيـــات والمســـؤوليات والمســـاءلة ،للتأكـــد مـــن أن كل شـــخص معني بـــإدارة األزمـــات علـــى دراية تامة
بدوره ومســـؤولياته.

 - PRE 011تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات وضــع هيــكل حوكمة ونموذج تشــغيلي لفــرق إدارة
األزمــات والحــوادث (مثــل فريــق االســتجابة لحــاالت الطــوارئ ،و فريــق التعافــي مــن كــوارث تقنيــة المعلومــات ،و فريــق
االســتجابة للحــوادث الســيبرانية) ،وذلــك بالتعــاون مــع اإلدارات المعنيــة (مثــل تقنيــة المعلومــات ،واألمــن الســيبراني،
وإدارة اســتمرارية األعمــال ،والمــوارد البشــرية).
ّ
المكلفي ــن ب ــإدارة
 - PRE012تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات التأك ــد م ــن إق ــرار الموظفي ــن
األزمــات بأدوارهــم ومســؤولياتهم ,وإدراج أدوار ومســؤوليات إدارة األزمــات رســم ًيا فــي الوصــف الوظيفــي الخــاص
بالموظفي ــن.
- PRE013تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات التأكـــد مـــن أن المراجعـــة الدوريـــة ألدوار
ومســـؤوليات إدارة األزمـــات تشـــمل شـــغل المناصـــب الشـــاغرة نتيجـــة التغييـــرات المؤسســـية (مثـــل النقـــل بيـــن
األقســـام ،واالســـتقاالت ،ومـــا إلـــى ذلـــك).
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مثال توضيحي ألهم أدوار ومسؤوليات إدارة األزمات:

اللجنة التوجيهية إلدارة

الجهة المسؤولة أو المكلفة

فرق االستجابة

األزمات  -االستراتيجي

عن إدارة األزمات  -التكتيكي

للحوادث  -التشغيلي

تقديم التوجيهات واإلرشادات االستراتيجية
إلنشاء إطار إدارة األزمات والحفاظ عليه

توفير مدخالت (مثل تقييم االضرار وتحديثات
وحالة االزمة) لمجموعة قيادة إدارة األزمات التخاذ
االزمةالقرارات

إدارة الحوادث ،حيث تقوم فرق االستجابة
لحاالت الطوارئ بدور خط الدفاع األول

مراجعة والتحقق من صحة التغييرات
المقترحة على إطار إدارة األزمات المقدمة

تقييم الحوادث واعداد نظم التنبه بالتهديدات

ضمان سالمة جميع األشخاص المتواجدين

من قسم إدارة األزمات (فريق إدارة

والتي قد تؤثر على الشركة

في الشركة خالل الحادث

)استمرارية األعمال

ضمان توافر الموارد الكافية للتحقق من

التأكد من تطبيق كافة جوانب خطة استمرارية

اإلدارة الفعالة لألزمات؛

األعمال لتلبية متطلبات األمن واالستمرارية

رصد التحديثات المستلمة عن االزمة بشكل

توفير االستجابات والردود التكتيكية والمساعدة

منتظم للتأكد من إدارة انقطاع األعمال

في تغطية الموارد البشرية والمادية خالل حاالت

بشكل مناسب

الطوارئ واألزمات المختلفة

مراجعة المدخالت (مثل تقييم االضرار
وتحديثات االزمة وحالة االزمة) المستلمة
من الفرق األخرى

االجتماع في مركز القيادة وفي وقت
األزمات

الشروع في عمليات اإلخالء (إذا لزم األمر)
وضمان فتح أبواب الخروج لإلخالء وأن تكون
مسارات الخروج خالية من أي معوقات

التأكد خالل اإلخالء من إخالء كافة المنشآت
والمرافق بالكامل

تسجيل القرارات الصادرة عن مجموعة قيادة إدارة
األزمات واالجراءات التي تم اتخاذها من جانب
منسقي إدارة األزمات أثناء إدارة الحوادث وحاالت

توجيه جميع الموظفين إلى منطقة التجمع
ً
مسبقا
المحددة

الطوارئ واألزمات

مراجعة وتقييم المدخالت المستلمة من منسقي
إدارة األزمات وفرق إدارة الحوادث واالستجابة لحاالت
الطوارئ

ضمان اتخاذ كافة اإلجراءات المحددة في
خطة إدارة األزمات

تنفيذ خطط استمرارية األعمال /إدارة

عرض التغييرات في إطار إدارة األزمات على مجموعة

ضمان توفير خدمات اإلسعافات األولية

بناء على المدخالت المستلمة من
األزمات ً

قيادة إدارة األزمات وتنفيذها بعد الحصول على

لألشخاص المتضررين وخدمات الدخول إلى

الموافقات الالزمة

المستشفى عند الحاجة

إعالن الحالة الطبيعة مرة اخرى بمجرد

ضمان االتصال مع كافة األطراف المعنية ذوي الصلة

التواصل مع الفريق التكتيكي إلدارة األزمات

السيطرة على الموقف

الداخليين والخارجيين

وإبالغه بآخر المستجدات حول الحادث

الفرق المعنية

تحديد الموظفين /الزوار /موظفي
تنظيم التدريبات وجلسات التوعية ذات الصلة بإدارة

الموردين المتواجدين في مقرات الشركة،

األزمات للموظفين

عند وقوع الحادث

إجراء كافة االختبارات والممارسات بصفة منتظمة

مالحظة :المثال توضيحي وقد يختلف تمام ًا من شركة ألخرى حسب طبيعة أعمالها ومواردها وخدماتها ومنتجاتها.

14

المشاركة في أنشطة تقييم األضرار لتحديد
مدي تأثر البنية التحتية

دليل إرشادي  -إدارة األزمات في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

المحور الثالث – االستعداد

(تتمة)

 - 3.3إعداد خطة إدارة األزمات
هـــدف المجـــال :تتطلـــب إدارة األزمـــات إعـــداد خطـــط إلدارة األزمـــات والتواصـــل بالمواءمـــة مـــع األهـــداف
ّ
منظمـــ ًا لالســـتجابة لألزمـــات وتســـاعد الشـــركة فـــي تحقيـــق المرونـــة
االســـتراتيجية ،والتـــي توفـــر نهجـــ ًا
المؤسســـية.

 - PRE014تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات توثيــق واعتمــاد خطــة إلدارة األزمــات والتــي تصــف
بوضــوح اإلجــراءات المتبعــة إلدارة األزمــات قبــل وأثنــاء ومــا بعــد حــدوث األزمــة.
 - PRE015تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات توثي ــق واعتم ــاد خط ــة التواص ــل أثن ــاء األزم ــات
بش ــكل فع ــال وتحديثه ــا واإلب ــاغ عنه ــا بش ــكل دوري.
- PRE016تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات مراجع ــة خط ــط إدارة األزم ــات وخط ــط التواص ــل
بشــكل دوري للتأكــد مــن توافقهــا مــع أهــداف إدارة األزمــات .مــع األخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل التــي قــد تســتوجب
التعدي ــل عل ــى الخط ــط ,والت ــي ق ــد تك ــون تغيي ــرات تنظيمي ــة ،أو عملي ــات دم ــج واس ــتحواذ ،أو دروس مس ــتفادة م ــن
معطل ــة س ــابقة ،أو توصي ــات ناتج ــة ع ــن تماري ــن واختب ــارات إدارة األزم ــات.
األزم ــات ،أو نتائ ــج تحلي ــل ألح ــداث
ّ

أمثلة على أهم محتويات خطة إدارة األزمات على:
من لديه السلطة والمسؤولية عن القرارات واإلجراءات الرئيسية خالل األزمات.
تفاصيل االتصال الرئيسية وكيفية االتصال بالموظفين في حالة حدوث أزمة.
تفاصيل التواصل خالل األزمات (التواصل الداخلي والخارجي).
آلية تفعيل حالة األزمة.
تفاصيل تحديد مستويات األزمة وتفاصيل االستجابة والتعامل مع كل مستوى.
هيكل ودور فريق إدارة األزمات وما هو متوقع منه.
تفاصيل مركز إدارة األزمات األساسي والبديل واالفتراضي وتفاصيل متطلباته من معدات وأدوات وغيرها.
نموذج تقرير الحالة الذي سيتم استخدامه على مستوى المنظمة والذي يحتوي على تفاصيل الحادثة/األزمة.
توجيهات حفظ السجالت وتدوين تفاصيل الحادثة/األزمة.
أن تصف خطة التواصل أثناء األزمات بوضوح اإلجراءات المتبعة لحوكمة التواصل الداخلي والخارجي.
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المحور الثالث – االستعداد

(تتمة)

 - 3.4إعداد مؤشرات أداء برنامج إدارة األزمات
هـــدف المجـــال :تتطلب إدارة األزمات إعداد مؤشـــرات تتيح لـــإدارة العليا قياس فاعلية البرنامـــج القائم إلدارة
األزمات.
 - PRE017تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات إعــداد وتوثيــق واعتمــاد مؤشــرات أداء لبرنامــج إدارة
األزمات.
 - PRE018تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن برنامـــج إدارة األزمـــات – مـــا أمكـــن  -أتمتـــة ســـير عمـــل أو
تطبيـــق أدوات لقيـــاس ورفـــع تقاريـــر مؤشـــرات األداء.
- PRE019تلتــزم الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات بتنفيــذ برنامــج إدارة األزمــات وتحســينه باســتمرار،
مــن خــال:
توثيق واعتماد إطار عمل لقياس أداء برنامج إدارة األزمات.
قياس مؤشرات األداء بموضوعية وبشكل دوري.
رفع تقارير بمؤشرات قياس أداء برنامج إدارة األزمات بشكل دوري إلى اإلدارة العليا واللجنة التوجيهية إن وجدت.
مراجعة كفاءة وفاعلية مؤشرات قياس األداء بشكل دوري للتأكد من مواءمتها مع أهداف برنامج إدارة األزمات.
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المحور الثالث – االستعداد

(تتمة)

 – 3.5إدارة المعلومات والوعي بالحالة
هـــدف المجـــال :تتطلب إدارة األزمـــات كفاءة فـــي إدارة المعلومات خالل األزمة وتحليلها بالشـــكل المناســـب
والوعـــي بالوضـــع الحالـــي للحادثـــة أو األزمة وفهم اآلثـــار المترتبـــة لها التخاذ القـــرار المناســـب في الوقت
المناســـب ،والذي يتطلب التخطيط المســـبق والتدريـــب المالئم.
 - PRE020تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات وضــع منهجيــة إلدارة المعلومــات خــال األزمــات
تحتــوي علــى:
عملية موثقة لجمع وتقييم المعلومات ذات العالقة باألزمة.
عملية موثقة لتحليل المعلومات بعد جمعها وتوثيق مخرجات التحليل.
عملية موثقة إليصال المعلومات داخلي ًا وخارجي ًا حسب ما تتطلبه الحالة لألزمة.
عملية موثقة لعرض المعلومات بطريقة مناسبة لمتخذي القرار في الشركة خالل األزمة.
 - PRE021تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات التأكــد مــن وجــود قائمــة باألســئلة األساســية
للوعــي بالحالــة والتعامــل مــع األزمــة مــن قبــل فريــق إدارة األزمــات و مــن ثــم رفعهــا حــال حــدوث األزمــة للجنــة التوجيهيــة
إلدارة األزمــات:
ما الذي يحدث وما هو التأثير المترتب على حدوثه؟
ما هي درجة عدم اليقين بحالة األزمة؟
هل يمكن احتواء الموقف؟ وما هي احتمالية تفاقمه؟
كيف يمكن احتواء الموقف؟
ما الذي يمكن حدوثه تالي ًا وكيفية تالفيه؟
أمثلة ألهم ممكنات إدارة المعلومات والوعي بالحالة:
إنشاء قنوات لتسهيل الحصول على المعلومات ذات الصلة في وقت األزمات.
إيجاد طرق عمل بديلة للعثور على المعلومات ذات الصلة في حال عدم وجود قنوات حالية.
وجود عملية موثقة لتقييم وتقدير جودة المعلومات ومدى مالءمتها لحالة األزمة.
القدرة على تحليل وتفسير وفهم وإضافة قيمة إلى المعلومات األولية.
إيجاد وسائل لتقديم المعلومات إلى صناع القرار بأفضل شكل ممكن.
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المحور الثالث – االستعداد

(تتمة)

 - 3.6التدريب على إدارة األزمات
هـــدف المجـــال :تتطلـــب إدارة األزمـــات تقديـــم الـــدورات التدريبية المناســـبة للمكلفيـــن بإدارة األزمـــات وذلك
لتزويدهـــم بالمهـــارات والكفـــاءات الالزمـــة لالســـتجابة لحـــاالت األزمـــات وتنفيـــذ مســـؤولياتهم بكفـــاءة
و فا علية .

- PRE022تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات تحديــد المهــارات والكفــاءات والــدورات التدريبيــة
التــي يتــم تزويــد الموظفيــن بهــا بنــاء علــى األدوار والمســؤوليات المنوطــة بهــم.
 - PRE023تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات توثي ــق واعتم ــاد برنام ــج تدري ــب إلدارة األزم ــات
يش ــمل مج ــاالت التدري ــب ،ووتي ــرة التك ــرار ،وآلي ــات التنظي ــم.
- PRE024تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات مســؤولية إعــداد الميزانيــة والمــوارد المطلوبــة
إلطــاق برنامــج التدريــب واعتمادهــا مــن اإلدارة العليــا أو اللجنــة التوجيهيــة إلدارة االزمــات.
 - PRE025تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات اعــداد وتقديــم برامــج التدريــب وتت ّبــع إنجــاز الــدورات
التدريبيــة ووحــدات التعلــم ،و تقديــم دورات تدريــب مكثفــة ومتخصصــة للمكلفيــن بــإدارة األزمــات وأتمتــة هــذه العمليــة
– مــا أمكــن  -عبــر منصــة الكترونيــة.
 - PRE026تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات توثي ــق واعتم ــاد برنام ــج لتوعي ــة الموظفي ــن
ّ
المكلفي ــن بمس ــؤوليات إدارة األزم ــات م ــن كاف ــة المس ــتويات (االس ــتراتيجي والتكتيك ــي والتش ــغيلي).
 - PRE027تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن برنامـــج إدارة األزمـــات ،قيـــاس نجـــاح برنامـــج التدريـــب إلدارة
األزم ــات بش ــكل دوري ،م ــن خ ــال:

قياس نسبة الموظفين الذين أتموا الدورات التدريبية المطلوبة.
مستوى الرضا عن الدورات التدريبية.
مستوى نسبة االمتثال بأدوارهم ومسؤولياتهم في حال التمرين على خطة إدارة األزمات.
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أمثلة ألهم محتويات البرنامج التدريبي إلدارة االزمات:
التخطيط إلدارة األزمات.
االستعداد لألزمات.
االستجابة للكوارث الطبيعية.
االستجابة لألوبئة.
االستجابة لالزمات التقنية و الحوادث السيبرانية.
االستجابة لحاالت الطوارئ.
التخطيط الستمرارية األعمال.
االستجابة لوسائل اإلعالم.
أمثلة ألهم محتويات التدريب على األزمات التقنية و الحوادث السيبرانية:
حماية الجهاز المحمول.
حماية كلمات السر.
الحماية من البرمجيات الخبيثة.
التعامل مع برامج الفدية.
الحماية من التصيد االحتيالي عبر البريد اإللكتروني.
التعامل مع سرقة الهوية.
التعامل مع الهجمات السيبرانية والقرصنة اإللكترونية.
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المحور الرابع  -االستجابة
 - 4.1التصعيد واإلبالغ
هـــدف المجـــال :تتطلـــب إدارة األزمـــات إنشـــاء آليـــة لتصعيد الحـــوادث وإعـــان حـــاالت األزمـــات .باإلضافة إلى
التأكـــد من التواصل بســـرعة ووضوح وشـــفافية حرصا علـــى حماية األرواح ولتفـــادي تأثر الســـمعة والتبعات
القانونية.

 - RES001تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات االحتفــاظ بقائمــة الموظفيــن المكلفيــن بــأدوار
ِّ
معطــل ومعلومــات التواصــل
ومســؤوليات إدارة األزمــات وبدالئهــم اللذيــن يتعيــن االتصــال بهــم حــال وقــوع حــدث
الخاصــة بهــم (مثــل أرقــام الهواتــف المحمولــة وعناويــن البريــد اإللكترونــي).
- RES002تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات إنشــاء مصفوفــة تصنيــف الحــوادث لدعــم فــرق
االســتجابة للحــوادث واللجنــة التوجيهيــة واإلدارة العليــا فــي التصنيــف أو التمييــز بيــن الحــوادث واألزمــات.
- RES003تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات مراجعـــة مصفوفـــة االســـتدعاء ومصفوفـــة
التصعي ــد بش ــكل دوري للتأك ــد م ــن توافقه ــا م ــع أه ــداف إدارة األزم ــات .م ــع األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار العوام ــل الت ــي
ق ــد تس ــتوجب التعدي ــل عل ــى مصفوف ــة االس ــتدعاء ومصفوف ــة التصعي ــد .والت ــي ق ــد تك ــون تغيي ــرات تنظيمي ــة ،أو
ِّ
المعطلــه الســابقة ،أو توصيــات
عمليــات دمــج واســتحواذ ،أو دروس مســتفادة مــن األزمــات ،أو نتائــج تحليــل األحــداث
نتائ ــج تماري ــن إدارة األزم ــات.
- RES004تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات – م ــا أمك ــن  -أتمت ــة عملي ــات إش ــعار اإلدارة
والموظفيـــن المكلفيـــن بـــأدوار ومســـؤوليات إدارة األزمـــات وبدالئهـــم بحـــاالت األزمـــات فوريـــ ًا مـــن خـــال قنـــوات
التواصـــل المتعـــددة.
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 - RES005تتولى الجهة المسؤولة أو المكلفة عن إدارة األزمات القيام باألنشطة التالية أثناء
وقوع أزمة:
 توثيق الوصف التفصيلي لألحداث التي تشكل أزمة للشركة بشكل رسمي. تفعي ــل مصفوف ــة االس ــتدعاء والتصعي ــد إلب ــاغ األط ــراف المعني ــة حــال حــدوث األزمــات ،والتــي تتضمــن أصحــابالمصلحــة المعنييــن إضافــة الــى المســاهمة المطلوبــة حســب كل مســتوى مــن مســتويات األزمــة.

 - RES006تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات – مــا أمكــن – أتمتــة أنشــطة االســتجابة
لألزمــات ،مثــل إرســال إشــعارات االســتجابة فــي الحــاالت الطارئــة ،وأتمتــة مصفوفــة االســتدعاء.

مثال لمصفوفة التصعيد والتواصل حسب مستوى األزمة

مستوى
األزمة

الجهة  /الشخص
المسؤول عن
التواصل

وقت التواصل

متلقوا رسالة

حسب مدة

التواصل

ومستوى األزمة

تسمية األطراف المعنية

الخامس

الرابع

منصة التواصل مثل البريد،
الهاتف ،مؤتمر

لوقت وقوع األزمة

مثال :مسؤول

مثال :فريق إدارة

مثال :فور ًا عند

مثال :يجب تفعيل

البريد اإللكتروني

حالة األزمة

أو الهاتف أو

إدارة األزمات

األزمات

االكتشاف

واالجتماع بشكل

أداة التواصل

عاجل

اإللكتروني

مثال :مسؤول

مثال :فريق

مستوى األزمة

إدارة األزمات

التواصل واالعالم

للمستوى الثالث

مثال :تفعيل
الثالث إلى

اإلجراء المتبع في الرسالة

متى سيتم االتصال بالنسبة

باالتصال داخلية وخارجية

المستوى

محتوى االتصال

وسيلة االتصال

أو الرابع
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مثال :يرجى تفعيل
إجراءات التواصل
المعنية باألزمة

البريد اإللكتروني
أو الهاتف أو
أداة التواصل
اإللكتروني
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المحور الرابع  -االستجابة (تتمة)
 - 4.2تفعيل خطة إدارة األزمات
هـــدف المجال :تتطلـــب إدارة األزمات تعيين جهة مســـؤولة لإلعالن عن األزمة وتأســـيس مركـــز قيادة فعلي
وافتراضي لتوجيـــه حالة األزمة.

 - RES007تتولى الجهة المســؤولة أو المكلفة عن إدارة األزمات تعيين الصالحيات الرســمية لألشــخاص المســؤولين
عــن اإلعــان عــن األزمــة وتفعيــل خطــة إدارة األزمــة (مثــل قائــد فريــق إدارة األزمــات) .وكذلــك تفويــض صالحيــات القيــادة
لمــن ينــوب عنهــم فــي حــال غيابهــم.
- RES008تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات التأكـــد مـــن إعـــداد الخطـــط الالزمـــة إلدارة
الطــوارئ ،بالتعــاون مــع الفــرق التشــغيلية مــن اإلدارات ذات الصلــة (مثــل المــوارد البشــرية ،وإدارة الصحــة والســامة
واألم ــن والبيئ ــة).
 - RES009تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات توثي ــق واعتم ــاد إج ــراءات تفعي ــل خط ــط إدارة
األزم ــات وخط ــة إدارة الط ــوارئ وإج ــراءات لوق ــف تفعيله ــا بالتع ــاون م ــع الف ــرق التش ــغيلية م ــن اإلدارات ذات الصل ــة
(مث ــل الم ــوارد البش ــرية ،وإدارة الصح ــة والس ــامة واألم ــن والبيئ ــة).

 - RES010تتولى الجهة المسؤولة أو المكلفة عن إدارة األزمات إنشاء:
 مركـــز قيـــادة األزمـــات األساســـي ،حيـــث يجتمـــع فريـــق إدارة األزمـــات للتوجيـــه واإلشـــراف علـــى أنشـــطة االســـتجابةّ
مجهـــ ًزا بالبنيـــة التحتيـــة المطلوبـــة لالتصـــاالت ،وأنظمـــة الطاقـــة ،والوثائـــق
لألزمـــات وإدارتهـــا علـــى أن يكـــون المركـــز
(أي النس ــخ المطبوع ــة والنس ــخ اإللكتروني ــة) بحي ــث يك ــون جاهــ ًزا لالس ــتخدام ف ــي أي وق ــت لضم ــان عملي ــات تواص ــل
سلســـة بيـــن فريـــق إدارة األزمـــات والفـــرق األخـــرى.
ّ
مجهــ ًزا بكاف ــة التجهي ــزات الخاص ــة
مرك ــز قي ــادة األزم ــات البدي ــل ،يبع ــد ع ــن المرك ــز األساس ــي مس ــافة آمن ــة ويك ــونبمرك ــز إدارة األزم ــات األساس ــي.
مرك ــز قي ــادة األزم ــات االفتراض ــي ،يمك ــن اس ــتخدامه ف ــي ح ــال أث ــرت األزم ــة عل ــى مرك ــز القي ــادة األساس ــي والبدي ــلوتع ــذر توفرهم ــا.

 - RES011تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات – مــا أمكــن  -أتمتــة عمليــات اإلبــاغ واالســتجابة
لألزمــات أو الحــوادث عنــد تفعيــل خطــة إدارة األزمــات.
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أمثلة لحاالت غالب ًا ما يتم عند حدوثها تفعيل لحالة االزمة:
أن يكون هناك تهديد وخطر واضح على سالمة األفراد في الشركة كاألوبئة والحرائق وغيرها.
أن يكون هناك تهديد واضح قد يؤثر على تضرر سمعة الشركة كالشائعات واألخطاء المصنعية وغيرها.
أن يكون هناك خطر واضح قد يؤدي لتدمير المنشآت وممتلكات الشركة كالعواصف الرملية والفيضانات وغيرها.
أن يكون هناك تهديد أو خطر واضح قد يؤدي النقطاع أعمال الشركة لفترة تتخطى فترة االنقطاع المسموح بها
حسب ما تم توضيحه في الدليل اإلرشادي إلدارة استمرارية االعمال الصادر من الوزارة.
أن يكون هناك إعالن لحالة طوارئ أو أزمة صادر من جهة موثوقة (حكومة أو وكالة أنباء رسمية) كالحروب
والفيضانات وغيرها.
أن يكون هناك حوادث أو حادثة لم يتم احتواؤها في الوقت المناسب وتفاقمت لمستوى أزمة.
أن تدخل الشركة في أزمة مالية قد تؤدي إلى إفالسها.

مثال لمتطلبات مركز قيادة أزمات نموذجي:
متاحا على مدار  24ساعة في اليوم.
يجب أن يكون المركز
ً
يجب أن يحتوي على نقاط طاقة متعددة وخطوط هاتف متعددة مع مكبرات صوت لكل منها.
تخزين هواتف األقمار الصناعية (المشحونة) إذا تسبب الموقف في تعطيل شبكة الهاتف المحمول.
إمكانية عقد مؤتمرات عبر الهاتف أو الفيديو عالية الجودة (مع تعليمات لالستخدام).
أن تكون اإلشارة قوية للهاتف المحمول (وشواحن احتياطية لماركات الهواتف المحمولة الرئيسية).
أن يحتوي على وصالت الشبكة والوصول إلى اإلنترنت الالسلكي.
ان يحتوي على جهاز عرض وشاشة وطابعات وأجهزة كمبيوتر محمولة مربوطة بخادم به وثائق إدارة األزمات.
أن يحتوي على تلفاز وأجهزة تسجيل مع إمكانية الوصول إلى جميع القنوات األرضية والفضائية الرئيسية.
أن يحتوي على طاولة اجتماعات كبيرة.
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المحور الرابع  -االستجابة (تتمة)
 - 4.3تفعيل عمليات التواصل الداخلية والخارجية
هـــدف المجـــال :تتطلـــب إدارة األزمـــات وضع إجـــراءات لإلبـــاغ عن معلومـــات األزمة بشـــكل فعال إلـــى أصحاب
المصلحـــة الداخلييـــن (مثـــل أعضـــاء مجلـــس اإلدارة والموظفين) وأصحـــاب المصلحـــة الخارجيين (مثل وســـائل
اإلعـــام والهيئـــات التنظيمية).

 - RES012تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات إنشــاء ســجل التواصــل والــذي يحــدد أصحــاب
المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن المعنييــن والواجــب إبالغهــم فــي حــال حــدوث حــوادث أو أزمــات.
- RES013تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات تعيي ــن وتدري ــب متح ــدث رس ــمي و م ــن ين ــوب
ِّ
المعطل ــة وإص ــدار البيان ــات الرس ــمية بالنياب ــة ع ــن الش ــركة.
عن ــه إلخط ــار أصح ــاب المصلح ــة الخارجيي ــن بش ــأن األح ــداث
 - RES014تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات بشــكل اســتباقي إعــداد نمــاذج الرســائل لحــاالت
األزمــات المتعــددة إلشــعار أصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن.
 - RES015تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات إجـــراء تقييـــم دوري لقـــدرة الشـــركة علـــى
ِّ
المعطل ــة م ــن خ ــال تماري ــن مح ــاكاة ألدوار
إش ــعار أصح ــاب المصلح ــة الداخليي ــن والخارجيي ــن خ ــال األزم ــات أو األح ــداث
أصح ــاب المصلح ــة المعنيي ــن.
 - RES016تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات مراجعـــة الســـجالت أو النمـــاذج الخاصـــة
بالتواصـــل مـــع أصحـــاب المصلحـــة بشـــكل دوري للتأكـــد مـــن توافقهـــا مـــع أهـــداف إدارة األزمـــات .مـــع األخـــذ بعيـــن
االعتب ــار العوام ــل الت ــي ق ــد تس ــتوجب التعدي ــل عل ــى الس ــجالت أو النم ــاذج الخاص ــة بأصح ــاب المصلح ــة .والت ــي ق ــد
تك ــون تغيي ــرات تنظيمي ــة ،أو عملي ــات دم ــج واس ــتحواذ ،أو دروس مس ــتفادة م ــن األزم ــات ،أو نتائ ــج تحلي ــل األح ــداث
ِّ
المعطلـــة الســـابقة ،أو توصيـــات نتائـــج تماريـــن إدارة األزمـــات.
 - RES017تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات تطويـــر وحوكمـــة عمليـــة مراقبـــة وســـائل
التواص ــل االجتماع ــي به ــدف فح ــص أي تعليق ــات وإش ــاعات يت ــم تداوله ــا وال ــرد عليه ــا (عن ــد الحاج ــة) م ــن خ ــال نش ــر
البيان ــات النصي ــة المعتم ــدة والرس ــمية إن اس ــتدعى األم ــر.
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أمثلة للمبادئ األساسية للتواصل في األزمات:

1

كن مستعد ًا

مستعدا ولديك عملية اتصال واضحة ومباشرة
كن
ً

2

تحرك سريع ًا

التواصل بسرعة وبشكل مناسب  ،مما يشير إلى أنه سيتم تقديم المزيد من
المعلومات عندما يكون ذلك ممك ًنا

3

راقب بعناية

يعد التتبع المستمر لما يحدث خالل األزمة أم ًرا بالغ األهمية

4

حافظ على تدفق المعلومات

اإلفصاح عن ما هو معروف واإلفصاح عن المعلومات بشكل قليل ومستمر أفضل
من اإلفصاح عن كل شيء دفعة واحدة

5

تكلم بصوت واحد

توحيد مصدر المعلومة للشركة وتجنب التضارب في المعلومة

6

كن شفاف ًا

ً
عاجال
الشفافية مهمة جد ًا للحفاظ على سمعة الشركة حيث أن الحقيقة ستظهر
ً
آجال
أم

7

الدقة هي المفتاح

استخدم الحقائق الثابتة وتجنب الشائعات والتخمين واالفتراضات

8

اعتذر

ال تخف من االعتذار عندما يكون ذلك مناس ًبا

9

بناء استراتيجية

طور الرسالة (الرسائل) األساسية والموضوعات الداعمة  ،واستمر في بنائها

10

التوقيت

ً
أوال
دع االقربون وأصحاب المصلحة يعرفون

11

كن إنسان ًا

كن متعاطف ًا بقدر المستطاع

12

صالحية اإلفصاح

حدد من لديه الصالحية لإلفصاح عن الرسائل المتعلقة باألزمة

13

البداية والنهاية

من الضروري جد ًا اإلعالن عن بداية األزمة ونهايتها ببيانات رسمية تصدر من الشركة
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المحور الخامس  -التعافي
 - 5.1تقييم األثر والتغييرات المطلوبة وإعالن العودة للوضع الطبيعي
هـــدف المجال :تتطلـــب إدارة األزمـــات إجراء تقييم شـــامل ألثر األزمـــة أو انقطـــاع األعمال وتحديـــد التغييرات
المطلوبـــة فـــي البنية التحتيـــة إذا لزم األمر ،حيـــث أنه من الممكـــن أن تؤثر هـــذه األحداث على البنيـــة التحتية
وبالتالـــي تحتاج إلـــى التقييـــم والتحليل لضمـــان معالجتها في الوقت المناســـب.
مفصــل يوضــح سلســلة الخطــوات
 - REC001تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات وضــع إجــراء
َّ
الــازم اتباعهــا لتقييــم أثــر انقطــاع األعمــال وتقييــم األضــرار وتحديــد متطلبــات التعافــي.
- REC002تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات التأكــد مــن إعــداد الخطــط الالزمــة الســتمرارية
األعم ــال وللتعاف ــي م ــن الك ــوارث التقني ــة واالس ــتجابة للح ــوادث الس ــيبرانية ،بالتع ــاون م ــع الف ــرق التش ــغيلية م ــن
اإلدارات ذات الصل ــة (مث ــل إدارة اس ــتمرارية األعم ــال وتقني ــة المعلوم ــات واألم ــن الس ــيبراني).
 - REC003تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات توثي ــق واعتم ــاد إج ــراءات لإلع ــان ع ــن الع ــودة
للوض ــع الطبيع ــي بع ــد االنته ــاء م ــن األزم ــة بش ــكل رس ــمي ونش ــرها عب ــر مختل ــف وس ــائل التواص ــل داخلي ـ ًا وخارجي ـ ًا.
 - REC004تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات وضـــع إجـــراءات لتقييـــم آثـــار األزمـــة علـــى
الم ــدى البعي ــد وتحدي ــد اإلج ــراءات التصحيحي ــة للتكي ــف م ــع الظ ــروف الجدي ــدة والتغيي ــرات المطلوب ــة للبني ــة التحتي ــة،
والمواق ــع ،واألش ــخاص ،والخدم ــات الخاص ــة بتقني ــة المعلوم ــات ومتابع ــة تطبي ــق التغيي ــرات م ــع الف ــرق التش ــغيلية.
 - REC005تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات إجـــراء تقييـــم دوري إلجـــراءات التعافـــي
اســـتناد ًا علـــى نتائـــج تماريـــن المحـــاكاة ،ونتائـــج اختبـــار خطـــة إدارة األزمـــات ،والـــدروس المســـتفادة بعـــد األزمـــة.
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أمثلة إلجراءات تقييم األثر واألضرار بعد حدوث األزمة:
إجراء تقييم األضرار الهيكلية للمنشأة/المبنى.
إجراء تقييم األضرار لألنظمة الميكانيكية/المرافق/الخدمات.
إجراء تقييم األضرار للبنية التحتية وأصول تقنية المعلومات.
إجراء تقييم الضرر لمعدات الشبكات.
تقرير شامل من الفريق القائم على تقييم األثر واألضرار يرفع للجنة التوجيهية إلدارة األزمات.
وضع خطة للتعافي من قبل الفرق المختصة بإشراف اللجنة التوجيهية إلدارة األزمات.
إعالن العودة للوضع الطبيعي من قبل اللجنة التوجيهية إلدارة االزمات بعد استكمال تطبيق خطة التعافي.
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المحور السادس -المراجعة والتعلم
 - 6.1اختبار وتقييم فاعلية  /كفاءة إدارة األزمات
ّ
للتأكد من قدرات
هـــدف المجال :تتطلـــب إدارة األزمات اختبار وتقييـــم فاعلية وكفـــاءة البرنامج بشـــكل دوري
وإجراءات االســـتجابة للتعامل مع مختلف ســـيناريوهات األزمـــات المحتملة.

 - RL001تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات توثيــق واعتمــاد وتنفيــذ خطــة لتماريــن واختبــارات
إدارة األزمــات بحيــث تتضمــن التفاصيــل الهامــة كنــوع االختبــار ،والهــدف منــه ،واألطــراف المعنيــة ،واألثــر المتوقــع منــه،
والمــدة الزمنيــة التــي سيســتغرقها.
- RL002تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات تخصي ــص الميزاني ــة والم ــوارد المطلوب ــة لتنفي ــذ
خط ــة تماري ــن واختب ــارات إدارة األزم ــات.
 - RL003تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات تقيي ــم كف ــاءة إدارة األزم ــات بن ــاء عل ــى نتائ ــج
التماريـــن واالختبـــارات ورفـــع تقاريـــر بالنتائـــج (أي مقاييـــس األداء) إلـــى اإلدارة العليـــا واللجنـــة التوجيهيـــة إلدارة
األزمـــات.
 - RL004تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات إجـــراء عمليـــات تقييـــم أو تدقيـــق مســـتقلة
بشـــكل دوري لتقييـــم فاعليـــة وكفـــاءة برنامـــج إدارة األزمـــات.
 - RL005تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات قيـــاس واختبـــار كفـــاءة وفاعليـــة اإلجـــراءات
التصحيحي ــة المح ــددة .باإلضاف ــة إل ــى ذل ــك ،رف ــع تقاري ــر بنتائ ــج القي ــاس إل ــى اإلدارة العلي ــا واللجن ــة التوجيهي ــة إلدارة
األزم ــات.
.
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أمثلة الختبارات وتمارين واقعية وفعلية إلدارة األزمات قد تتبناها الشركات في حال تطبيق البرنامج:
تمرين أ:
تمرين مراجعة خطط إدارة األزمات وطرحها على الطاولة والتطرق ألكثر من سيناريو وتطبيق إجراءات إدارة األزمات
واستمرارية األعمال .يهدف التمرين لتحديد الفجوات والثغرات في الخطط وإغالقها.
تمرين ب:
اختبار لقدرات إدارة األزمات التي تركز على حوادث تقنية المعلومات مع تنفيذ إجراءات فعلية للتعافي
واالسترجاع ،وليس مجرد مراجعة افتراضية للخطة .ويعتبر تمرين ًا هادف ًا ومحدود النطاق.
تمرين ج:
تمرين يركز على إدارة االزمة من قبل اإلدارة العليا ويتعلق بتأثر موقع بعيد يؤثر على سلسلة التوريد الخاصة
بالشركة بأكملها .السيناريو يدور حول أحداث تؤثر على سير العمليات .يعتبر تمرين شامل يغطي أغلب جوانب
إدارة األزمات من تفعيل للخطة واجتماع لفريق إدارة األزمات ومحاولة السترجاع األعمال واختبار لخطة التواصل.
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المحور السادس  -المراجعة والتعلم (تتمة)
 - 6.2إجراء تحليل الدروس المستفادة
هـــدف المجـــال :تتطلـــب إدارة األزمـــات إجـــراء تحليل للـــدروس المســـتفادة بعد التعافـــي من األزمة للســـماح
للجهـــة بتســـليط الضوء على المشـــكلة أو أوجه القصـــور التي تتم مواجهتها خالل االســـتعداد واالســـتجابة
والتعافـــي ،وهـــو أمـــر ضـــروري لضمـــان معالجـــة الفجـــوات المحـــددة بهـــدف تفـــادي تحديـــات مماثلة في
المســـتقبل .كمـــا أنه من الضـــروري التأكـــد من التحســـين المســـتمر لبرنامـــج إدارة األزمات بشـــكل دوري.

ّ
تعقــب لتوثيــق الــدروس المســتفادة
 - RL006تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات إنشــاء أداة
وفــرص التحســينات المحــددة وحالــة التطبيــق.
- RL007تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات توثيـــق واعتمـــاد عمليـــة تهـــدف إلـــى إجـــراء
تحلي ــل لل ــدروس المس ــتفادة بع ــد التعاف ــي م ــن األزم ــات (عل ــى أن تك ــون ه ــذه العملي ــة متوافق ــة م ــع المعايي ــر
الم ّتبعـــة فـــي القطـــاع).
 - RL008تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة األزمـــات تضميـــن الـــدروس المســـتفادة وفـــرص
التحســـينات المحـــددة مـــن خـــال:
التمارين واالختبارات المنعقدة لتحسين وتعزيز برنامج إدارة األزمات.المعطل ــة المحتمل ــة المح ــددة م ــن قب ــل أنظم ــة اإلن ــذار المبك ــر وأدوات التحلي ــل االس ــتباقي ف ــي خط ــة
إدراج األح ــداثّ
تماري ــن واختب ــارات إدارة األزم ــات.
 - RL009تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة األزم ــات رف ــع تقري ــر بال ــدروس المس ــتفادة واإلج ــراءات
التصحيحيــة إلــى اإلدارة العليــا واللجنــة التوجيهيــة بشــكل دوري وتخصيــص الميزانيــات ووضــع خطــة زمنيــة لتطبيقهــا.
 - RL010تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة األزمــات مســؤولية وضــع أهــداف دوريــة لتحســين برنامــج
إدارة األزمــات والتأكــد مــن تحقيقهــا ومتابعتهــا بشــكل دوري ورفــع التقاريــر الخاصــة بهــا لــإدارة العليــا.
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المحور السابع -االستدامة
 7.1ثقافة المنظمة
هـــدف المجال :تعزز ثقافـــة المنظمة فيما يخـــص إدارة األزمات االلتـــزام والتعاون والوعي المســـتمر لبرنامج
إدارة األزمات.

 - SUS001تشــــجيع ودعــــم برنامــــج إدارة األزمــات مــــن قبــــل اإلدارة العليــــا واللجنــة التوجيهيــة إلدارة األزمــات فــــي
الجهــــة المطبقــــة للدليــــل.
- SUS002المشــــاركة والمســــاهمة بفاعليــــه فــــي مبــــادرات البرنامــــج مــــن قبــــل أعضــــاء اإلدارة العليــــا واللجنــة
التوجيهيــة إلدارة األزمــات.

 7.2التنسيق

 - SUS003تتولـــى الجهـــات المســـؤولة عـــن إدارة األزمـــات واســـتمرارية األعمـــال وإدارة المخاطـــر فـــي حـــال تـــم
تطوي ــر ه ــذه البرام ــج داخ ــل الجه ــة المطبق ــة للدلي ــل إع ــداد وتطوي ــر آلي ــة لضم ــان التع ــاون بي ــن تل ــك البرام ــج لدع ــم
بعضهـــا البعـــض فـــي تنفيـــذ المســـؤوليات ذات الصلـــة ،وترشـــيد اإلنفـــاق ،واالســـتفادة المثلـــى مـــن المـــوارد.

لتحقيق التكامل يمكن االستفادة من األدلة اإلرشادية الصادرة من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات:

إدارة المخاطر في قطاع االتصاالت

إدارة استمرارية األعمال في قطاع االتصاالت

وتقنية المعلومات.

وتقنية المعلومات.
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الملحق أ
مراجع الممارسات والمعايير العالمية ذات الصلة

ـاء عل ــى الممارس ــات
ت ــم إع ــداد مح ــاور الدلي ــل اإلرش ــادي ومج ــاالت إدارة األزم ــات المرتبط ــة ب ــه بن ـ ً
والمعايي ــر واإلرش ــادات الرائ ــدة ،ويش ــمل ذل ــك:
 BSI BS 11200 معيار أيزو 22301 الدليل اإلرشادي إلدارة المخاطر الصادر من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات -الدليل اإلرشادي إلدارة استمرارية األعمال الصادر من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
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الملحق ب
قوالب إدارة األزمات

#

اسم النموذج

1

نموذج سياسة إدارة األزمات

2

نموذج مراقبة المخاطر

3

نموذج خطة إدارة األزمات

4

نموذج خطة التواصل أثناء االزمات

5

نموذج متابعة مؤشرات قياس األداء

6

نموذج إطار عمل االختبارات والتمارين

7

نموذج تقييم أثر األزمة

8

نموذج التقرير الموجز بعد انتهاء األزمة

9

مصفوفة األدوار والمسؤوليات

التحميل
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الملحق ج
المهارات والكفاءات
يحتـــاج الموظفـــون إلـــى مجموعـــة مـــن المهـــارات والكفـــاءات لتنفيـــذ اإلجـــراءات التصحيحيـــة
واســتكمال جميــع األنشــطة بنجــاح .يوضــح جــدول المهــارات المقترحــة وجــدول الكفــاءات الموصــى
به ــا أدن ــاه ،المه ــارات والكف ــاءات الت ــي ينبغ ــي أن يحوزه ــا الموظف ــون المعني ــون بتنفي ــذ األنش ــطة
المذك ــورة كج ــزء م ــن عناص ــر المج ــال.

#

المهارت المقترحة

1

مهارة تصميم وإجراء خطط اختبار إدارة األزمات المناسبة

2

مهارة إجراء تقييمات األثر وتقييمات المخاطر وتقييم أثر انقطاع األعمال

3

مهارة تطوير استراتيجيات وخطط إدارة األزمات

4

مهارة تطوير وتنفيذ برامج ومناهج التدريب الفني إلدارة األزمات

#

الكفاءات الموصى بها

1

ّ
منفذ رئيسي معتمد وفق معيار ايزو 22301

2

) (CRCMمدير معتمد للمخاطر واألزمات

3

) (CBCPمخطط معتمد الستمرارية األعمال

4

) (CBCIأخصائي استمرارية أعمال معتمد

5

ِّ
مخطط معتمد في إدارة األزمات
)(CMCP

6

) (CMCSأخصائي معتمد في إدارة األزمات

7

) (CMCEخبير معتمد في إدارة األزمات
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الملحق د
األدوات المقترحة
هنـــاك حاجـــة لمجموعـــة مـــن األدوات والتقنيـــات لضمـــان دعـــم العمليـــات اليوميـــة ضمـــن المجـــال
المحـــدد ,و علـــى الشـــركات أن تراعـــي جـــدول األدوات المقترحـــة أدنـــاه ألتمتـــة هـــذه العمليـــات
التشـــغيلية اليوميـــة.

#

األدوات المقترحة

1

حلول التواصل خالل األزمات
واإلشعارات العامة

2

أدوات مركز قيادة األزمات

3

برنامج إدارة األزمات/الحوادث

الوصف

يقدّ م هذا الحل تنبيهات ورسائل بالغة األهمية من خالل مجموعة متنوعة من
ّ
ويسهل االستجابة لمجموعة من األحداث
طرق التواصل على نطاق واسع،
الخطيرة ،مثل األحوال الجوية القاسية ،وانقطاع تقنيات المعلومات ،وتشتمل
ً
مسبقا ،وقدرة
الحلول المتوفرة في السوق على نماذج وتدفقات أعمال محددة
التواصل الثنائي االتجاه .وبإمكانها ربط البيانات األخرى مثل المعلومات االستباقية
الواردة من األطراف الثالثة ،وبيانات الوصول المادي ،وعناوين بروتوكوالت اإلنترنت،
وبيانات الموقع لرفع مستوى الوعي الحالي بالحدث وباألفراد المتضررين

يعد مركز قيادة األزمات قسم ًا إداري ًا مركزي ًا يجتمع فيه فريق إدارة األزمات لمراقبة
المعطلة أو األزمات واالستجابة لها .وتكون الفرق التكتيكية والتشغيلية
األحداث
ّ
على اتصال مستمر بالمركز وبالتالي يجب توفير أدوات االتصال المناسبة والكافية
لتواصل فعال خالل االزمات

ُيستخدم برنامج إدارة األزمات/الحوادث إلدارة القوى العاملة والجهات المعنية
الرئيسية في إجراءات االستجابة ألزمة أو لحادثة معيّنة من خالل نهج متسق
وفعال الستعادة الحالة الطبيعة بأسرع وقت ممكن .بالتالي ،يشمل برنامج إدارة
األزمات/الحوادث وظائف االتصاالت والتعاون خالل األزمات ،وسجل خطط التعافي،
ّ
وتعقب اإلجراءات ،وإدارة النفقات ،وجدولة الكوادر،
والتخطيط للتدريب/التمرين،
والوعي ،ونظام المعلومات الجغرافية ،وتقارير الوكاالت الحكومية
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الملحق هـ
المجاالت الداعمة
تغطـــي المجـــاالت الداعمـــة التاليـــة المحـــاور الداعمـــة لـــدورة حيـــاة مجـــال إدارة األزمـــات ويمكـــن
للش ــركات مراع ــاة المج ــاالت الداعم ــة والعناص ــر اإلضافي ــة لتحس ــين الممارس ــات ف ــي مج ــال إدارة
األزمـــات.

 - RMإدارة المخاطر

 - BCإدارة استمرارية األعمال

 - EMإدارة الطوارئ والسالمة
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 – 1إعداد خطة إدارة الطوارئ والسالمة

هـــدف المجـــال :إعداد خطة لالســـتجابة للحـــوادث من كـــزارث طبيعيـــة وغيرها .تركز هـــذه الممارســـة اإلدارية
على ســـامة الموظفين وتســـتعين بمجموعة مـــن اإلجراءات الثابتـــة للتعامل مع األحداث الطارئـــة التي تؤثر
على منشـــآت ومباني الشـــركة وتهدد ســـامة الموظفين.

 - EM001تتولــى الجهــة المســؤولة أو المكلفــة عــن إدارة الطــوارئ والســامة بتوثيــق واعتمــاد خطــة إلدارة الطــوارئ
والســامة لتحــدد بوضــوح إجــراءات االســتجابة بفاعليــة للحــاالت الطارئــة التــي تؤثــر علــى الموظفيــن ومنشــآت ومبانــي
الشــركة.
- EM002تتول ــى الجه ــة المس ــؤولة أو المكلف ــة ع ــن إدارة الط ــوارئ والس ــامة باإلب ــاغ ع ــن خط ــة إدارة الط ــوارئ
والس ــامة المعتم ــدة رس ــم ًيا لألط ــراف المعني ــة بش ــكل رس ــمي للعم ــل بموجبه ــا.
 - EM003تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة الطـــوارئ والســـامة توثيـــق واعتمـــاد جـــدول زمنـــي
الختبـــارات وتماريـــن إدارة الطـــوارئ بكافـــة تفاصيلهـــا (مثـــل نـــوع االختبـــار ،والهـــدف ،واألطـــراف المعنيـــة ،واألثـــر،
والمـــدة ،والنهـــج).
 - EM004تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة الطـــوارئ والســـامة بإجـــراء تقييـــم لقـــدرات إدارة
اســـتنادا علـــى نتائـــج التماريـــن ورفـــع تقريـــر بالنتائـــج (أي مقاييـــس األداء) إلـــى اإلدارة العليـــا واللجنـــة
الطـــوارئ
ً
التوجيهيـــة إلدارة األزمـــات.
 - EM005تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة الطـــوارئ والســـامة بإجـــراء مراجعـــات دوريـــة لخطـــة
إدارة الط ــوارئ لضم ــان اس ــتمرار مواءمته ــا م ــع أه ــداف إدارة األزم ــات .م ــع األخ ــذ بعي ــن االعتب ــار العوام ــل الت ــي ق ــد
تســـتدعي تغييـــر الخطـــط .وقـــد تكـــون هـــذه العوامـــل تغييـــرات تنظيميـــة ،أو عمليـــات دمـــج واســـتحواذ ،أو دروس
المعطل ــة الس ــابقة ،أو توصي ــات نتائ ــج التماري ــن واالختب ــارات.
مس ــتفادة م ــن األزم ــات ونتائ ــج تحلي ــل األح ــداث
ّ
 - EM006تتولـــى الجهـــة المســـؤولة أو المكلفـــة عـــن إدارة الطـــوارئ والســـامة باســـتخدام حلـــول تقنيـــة – مـــا
أمكـــن  -توفـــر القـــدرة علـــى أتمتـــة أنشـــطة االســـتجابة لألزمـــات ،مثـــل إرســـال إشـــعارات االســـتجابة فـــي الحـــاالت
الطارئـــة ،وأتمتـــة مصفوفـــة االســـتدعاء.
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الملحق و  :المصطلحات والتعريفات
المصطلح

التعريف

Saudi Arabia Ministry of
Communications and Information
)Technology (MCIT

وزارة االتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات وهـــي الـــوزارة المســـؤولة عـــن جميـــع وســـائل االتصـــال
وتقني ــة المعلوم ــات ف ــي المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ،وه ــي الجه ــة المعني ــة بوض ــع الخط ــط
التطويري ــة لقط ــاع االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ف ــي المملك ــة.

القطاع
ICT (Information & Communica)tions Technology
International Organization for
Standardization (ISO

)British Standards (BS

مصفوفة الصالحيات
)(Authority Matrix

إدارة استمرارية األعمال
BCM, Business Continuity
Management
خطة استمرارية األعمال
Business Continuity Plan

شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجاالت االتصاالت وتقنية المعلومات

المنظمة الدولية للمعايير (آيزو)

المعيار البريطاني

هـــي قائمـــة أو جـــدول يحـــدد الصالحيـــات الممنوحـــة لألطـــراف المختلفـــة فـــي الجهـــة ســـواء
كان ــت صالحي ــات مالي ــة أو إداري ــة أو تش ــغيلية .كم ــا يبي ــن ن ــوع الصالحي ــة الممنوح ــة س ــواء كان ــت
إع ــداد أو مراجع ــة أو اعتم ــاد.
قـــدرة الجهـــة أو الموظفيـــن أو النظـــام أو شـــبكة االتصـــاالت أو النشـــاط أو العمليـــة علـــى
اســـتيعاب أثـــر انقطـــاع أو خســـارة األعمـــال واالســـتمرار فـــي تقديـــم مســـتوى مقبـــول مـــن
الخدمـــة.
المعلوم ــات الموثق ــة الت ــي توج ــه الجه ــة لالس ــتجابة ف ــي ح ــاالت انقط ــاع العم ــل واس ــتئناف
تقدي ــم المنتج ــات والخدم ــات بم ــا يتف ــق م ــع أه ــداف اس ــتمرارية األعم ــال.
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المصطلح

التعريف

مركز القيادة
Command Center

الموق ــع ،الموج ــود ف ــي م ــكان الح ــدث ولك ــن خ ــارج ح ــدود المنطق ــة المتأث ــرة مباش ـ ً
ـرة ،حي ــث
تت ــم إدارة االس ــتجابة التكتيكي ــة وأنش ــطة التعاف ــي واالس ــتعادة .يمك ــن أن يك ــون هن ــاك أكث ــر
م ــن مرك ــز قي ــادة واح ــد للتعام ــل م ــع األح ــداث المختلف ــة.

اللجنة التوجيهية إلدارة األزمات
Crisis Management Steering
Committee

لجنـــة مـــن صانعـــي القـــرارات مثـــل قـــادة األعمـــال وخبـــراء التقنيـــة وإدارة األزمـــات المكلفـــون
بإع ــداد السياس ــة االس ــتراتيجية واتخ ــاذ ق ــرارات إدارة األزم ــات للجه ــة ,الموجه ــة ف ــي قط ــاع
االتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات ،وتوفي ــر الم ــوارد الالزم ــة لتحقي ــق جمي ــع أه ــداف برنام ــج إدارة
األزمـــات.

ميثاق اللجنة
Committee Charter

وثيقـــة إرشـــادية تحـــدد مهمـــة اللجنـــة ،وصالحياتهـــا ،ومســـؤولياتها ،وتكوينهـــا ،والتقاريـــر
الص ــادرة عنه ــا والت ــي تس ــاعد عل ــى حوكم ــة اللجن ــة بفاعلي ــة والحف ــاظ عليه ــا.

أزمة
Crisis

ـال م ــن ع ــدم اليقي ــن والت ــي تتعط ــل األنش ــطة األساس ــية و/أو
حال ــة يك ــون فيه ــا مس ــتوى ع ـ ٍ
تتض ــرر بس ــببها مصداقي ــة الجه ــة وتتطل ــب اتخ ــاذ إج ــراءات وق ــرارات عاجل ــة.

إدارة األزمات
Crisis Management
الجهة المسؤولة عن إدارة األزمات
Crisis Management Function

خطة التواصل أثناء األزمات
Crisis Communication Plan

التنس ــيق الش ــامل الس ــتجابة الش ــركة لألزم ــة بطريق ــة فعال ــة وف ــي الوق ــت المناس ــب به ــدف
تجن ــب أو الح ــد م ــن الض ــرر ال ــذي ق ــد يلح ــق بربحي ــة أو س ــمعة أو ق ــدرة الش ــركة عل ــى العم ــل.

الجه ــة المس ــؤولة أو الت ــي ت ــم تكليفه ــا ب ــاإلدارة اليومي ــة المس ــتمرة لبرنام ــج إدارة األزم ــات
واألنش ــطة المرتبط ــة ب ــه.
أيـــا كانـــت طبيعتهـــا ،كمـــا
خطـــة
ّ
مفصلـــة تصـــف كيفيـــة التواصـــل فـــي الشـــركة خـــال األزمـــة ً
ّ
يتمثـــل
تشـــمل الموظفيـــن الرئيســـيين ،ومســـؤولياتهم المحـــددة ،وبروتوكـــوالت التصعيـــد.

اله ــدف الرئيس ــي م ــن الخط ــة الح ــد م ــن الض ــرر وإع ــادة العملي ــات إل ــى حالته ــا الطبيعي ــة بص ــورة
منظم ــة وف ــي الوق ــت المناس ــب ع ــن طري ــق التواص ــل الفع ــال.

خطة إدارة األزمات
Crisis Management Plan

تـــم تصميـــم خطـــة إدارة األزمـــات لتجمـــع بيـــن األفـــراد الرئيســـيين الذيـــن لديهـــم الســـلطة
والمهـــارات لتقييـــم الحـــادث فـــي الوقـــت المناســـب ،وتفعيـــل هيـــاكل االســـتجابة المناســـبة
ً
وفق ــا لذل ــك واتخ ــاذ الق ــرارات الالزم ــة للح ــد م ــن آث ــار األزم ــة والتعام ــل معه ــا وتوجي ــه الفري ــق
االســـتراتيجي والتكتيكـــي والتشـــغيلي.

تقييم أثر األزمة
Crisis impact assessment

يس ــاعد تقيي ــم أث ــر األزم ــة عل ــى تحدي ــد االث ــار المترتب ــة عل ــى األزم ــة وذل ــك بدراس ــتها عل ــى
عـــدة جوانـــب :الجانـــب البشـــري ،والمـــادي ،والتشـــغيلي ،والمالـــي ،والبيئـــي لتمكيـــن عمليـــة
اتخ ــاذ ق ــرارات أفض ــل بع ــد األزم ــة.

التحسين المستمر
Continual Improvement

خطط االستجابة للحوادث والطوارئ
Emergency Response Plans

نش ــاط متك ــرر لتحس ــين أداء البرنام ــج عب ــر مختل ــف الوس ــائل الممكن ــة كال ــدروس المس ــتفادة
وغيره ــا.

تس ــهل خط ــة االس ــتجابة للح ــوادث والط ــوارئ االس ــتجابة الفوري ــة للح ــادث ال ــذي يتعي ــن في ــه
اتخ ــاذ إج ــراءات لحماي ــة الحي ــاة ،والح ــد م ــن اإلصاب ــات ومن ــع تصاع ــد الض ــرر الم ــادي.
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المصطلح

التعريف

مصفوفة االستدعاء
Escalation Matrix

وثيقـــة بيانيـــة توضـــح مســـؤوليات وترتيـــب االســـتدعاء والتواصـــل مـــع اإلدارة ،والموظفيـــن،
والعم ــاء ،والمورّدي ــن ،وجه ــات االتص ــال الرئيس ــية األخ ــرى ف ــي ح ــاالت الط ــوارئ ،أو الك ــوارث،
أو االنقط ــاع الح ــاد.

هيكل الحوكمة
Governance Structure

الهي ــكل الهي ــكل التنظيم ــي الخ ــاص بالش ــركة .غال ًب ــا م ــا ُيس ــتخدم هي ــكل الحوكم ــة عل ــى نح ــو
متوائ ــم م ــع إط ــار الحوكم ــة.

الموارد البشرية
Human Resources

اإلدارة العليا
Highest Authority

التأثير
Impact
حادث
Incident
االتصاالت وتقنية المعلومات
Information and Communications
Technology
التفعيل
Invocation

مؤشرات قياس األداء
Key Performance Indicators

الفريق التشغيلي
Operational Team

القسم المسؤول عن البحث عن ،وتقييم ،وتوظيف ،وتدريب الكوادر البشرية.

مــن لهــم الصالحيــات العليــا فــي الجهــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية كمجلــس
إدارة أو لجنــة منبثقــة مــن مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي للجهــة أو مــن يفوضــه.

تأثير وعواقب أحداث المخاطر إذا وقعت.

موقف يمكن أن يؤدي إلى انقطاع أو خسارة أو حالة طوارئ أو أزمة.

مجموعــة متنوعــة مــن األدوات والمــوارد التقنيــة المســتخدمة لنقــل المعلومــات أو تخزينهــا أو
إنشــائها أو مشــاركتها أو تبادلهــا.

اإلع ــان ع ــن تفعي ــل خط ــط إدارة الح ــوادث أو الط ــوارئ أو األزم ــات او اس ــتمرارية األعم ــال ف ــي
الش ــركة لمواصل ــة تقدي ــم أو اس ــتعادة المنتج ــات والخدم ــات الرئيس ــية.

ن ــوع م ــن مقايي ــس األداء ال ــذي م ــن ش ــأنه أن يق ّي ــم نج ــاح ش ــركة أو نش ــاط مع ّي ــن ف ــي تحقي ــق
أه ــداف وغاي ــات معيّن ــة.

الطبق ــة الثالث ــة م ــن ف ــرق إدارة األزم ــات ،وه ــو مس ــؤول ع ــن المس ــتوى التش ــغيلي لألنش ــطة،
وتنفيـــذ القـــرارات واإلرشـــادات التكتيكيـــة التـــي يقدّ مهـــا فريـــق إدارة األزمـــات والفـــرق
التكتيكيــة .يتــم تشــكيل هــذا الفريــق باالســتناد إلــى طبيعــة األزمــة وفــرق العمــل والممثليــن
ف ــي مج ــال إدارة األزم ــات.
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المصطلح

التعريف

السياسة والمعيار
Policy and standard

ـاديا أساس ـ ًيا للحوكم ــة ولتحقي ــق أه ــداف الش ــركة عل ــى
توف ــر السياس ــة والمعي ــار دلي ـ ًـا إرش ـ ً
صعي ــد المج ــال المح ــدد .ويت ــم اس ــتخدامهما كوس ــيلة إليص ــال رؤي ــة اإلدارة والنتائ ــج المرج ــوة
إل ــى موظف ــي الش ــركة.

االستجابة
Response

رد الفع ــل عل ــى ح ــادث أو حال ــة ط ــوارئ لتقيي ــم الض ــرر أو األث ــر وللتأك ــد م ــن مس ــتوى االحت ــواء
ونش ــاط الس ــيطرة ال ــازم.

االستعادة
Restoration

التعافي
Recovery

المخاطر
Risks

عملي ــة التخطي ــط و/أو تنفي ــذ إج ــراءات إص ــاح األجه ــزة ،ونق ــل الموق ــع الرئيس ــي ومحتويات ــه،
والع ــودة إل ــى العملي ــات العادي ــة ف ــي موق ــع التش ــغيل الدائ ــم.

إجـــراء أو عمليـــة يهدفـــان إلـــى اســـتعادة وضبـــط شـــيء معلـــق ،أو متضـــرر ،أو مســـروق ،أو
مفقـــود.

حدث غير متوقع يمكن أن يؤثر على أهداف الجهة إيجاب ًا أو سلب ًا.

إدارة المخاطر
Risk Management

إدارة المخاط ــر ه ــي تحدي ــد المخاط ــر وتقييمه ــا وترتي ــب أولوياته ــا يتبعه ــا اس ــتخدام منس ــق
واقتص ــادي للم ــوارد لتقلي ــل احتمالي ــة أو تأثي ــر األح ــداث الس ــلبية أو مراقبته ــا أو التحك ــم فيه ــا
أو لتحقي ــق أقص ــى ق ــدر ممك ــن م ــن الف ــرص.

مراقبة المخاطر
Risk monitoring

ّ
تســـهل عمليـــة مراقبـــة المخاطـــر متابعـــة المخاطـــر مـــن خـــال تحديـــد المســـؤوليات النهائيـــة
وحوكمـــة العمليـــة بوضـــوح لتفـــادي تصاعـــد المخاطـــر وتســـببها فـــي أزمـــات.

تمارين المحاكاة
Simulation Exercise

الفريق االستراتيجي
Strategic Team

هو تمرين يحاكي حدثا واقعيا لغايات التدريب أو تقييم القدرات أو اختبار الخطط.

الطبقــة األولــى مــن فريــق إدارة األزمــات ،الــذي يتحمــل مســؤولية خطــة إدارة األزمــات ويشــارك
علـــى المســـتوى االســـتراتيجي ،ويقـــدّ م التوجيـــه العـــام واإلرشـــاد االســـتراتيجي بشـــأن
إجـــراءات إدارة األزمـــات للفريـــق التكتيكـــي .يتمتـــع الفريـــق االســـتراتيجي بصالحيـــة تفعيـــل
جميـــع الخطـــط حســـب الضـــرورة.

41

دليل إرشادي  -إدارة األزمات في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

التعريف

المصطلح

استراتيجي
Strategic

مس ــتوى يتأل ــف م ــن أعل ــى س ــلطة وموظفي ــن تابعي ــن يتخ ــذون ق ــرارات تتف ــق م ــع اس ــتراتيجية
الجهــة لتوجيــه برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال واإلشــراف عليــه.

الفريق التكتيكي
Tactical Team

الطبق ــة الثاني ــة م ــن فري ــق إدارة األزم ــات ،وه ــو مس ــؤول عل ــى المس ــتوى التكتيك ــي ،ويق ــدّ م
الق ــرارات واإلرش ــادات التكتيكي ــة العام ــة للف ــرق التش ــغيلية

تكتيكي
Tactical

مس ــتوى يتك ــون م ــن األف ــراد والف ــرق المش ــاركة ف ــي تنفي ــذ األنش ــطة والمه ــام اليومي ــة
التـــي تســـاهم فـــي اإلدارة والفاعليـــة المســـتمرة لبرنامـــج إدارة اســـتمرارية األعمـــال.

التهديدات
Threats

رفع تقارير االختبارات
Test reporting

سبب محتمل لحادث غير مرغوب فيه يمكن أن يتسبب في ضرر للجهة

تس ــاهم عملي ــة رف ــع تقاري ــر االختب ــارات توثي ــق النتائ ــج والتع ــرف عل ــى ف ــرص التحس ــين والت ــي
تس ــاهم ف ــي تعزي ــز كف ــاءة برنام ــج إدارة األزم ــات.
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