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  الدورة السابعة والستون
  * من القائمة األولية١٣٦البند 

        وحدة التفتيش املشتركة
  استمرارية األعمال يف منظومة األمم املتحدة    

    
  مذكرة من األمني العام    

  
ــدة         ــر وحــ ــة تقريــ ــة العامــ ــضاء اجلمعيــ ــل إىل أعــ ــأن حييــ ــام بــ ــني العــ ــشرف األمــ يتــ
 “مــــــال يف منظومــــــة األمــــــم املتحــــــدة اســــــتمرارية األع” املــــــشتركة املعنــــــون التفتــــــيش

)JIU/REP/2011/6.(  
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   األعمال تصريفاستمرارية 
  يف منظومة األمم املتحدة

                    
  من إعداد

  
  إيستفان بوستا

  ديبورا وايرت. م
                      

  وحدة التفتيش املشتركة
  ٢٠١١جنيف، 

        
  
  
  
  
  

  األمم املتحدة
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Arabic 

Original: English 
                          
  

 استمرارية تصريف األعمال 
 يف منظومة األمم املتحدة

                
  من إعداد

  
  إيستفان بوستا

  ديبورا وايرت. م
                

  وحدة التفتيش املشتركة
  
  
  
  
  

  األمم املتحدة
  ٢٠١١جنيف، 
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   تنفيذيموجز  
  استمرارية تصيف األعمال يف منظومة األمم املتحدة    
    JIU/REP/2011/6  
  الغرض املنشود    

سياســات /وجــود اســتراتيجيات) أ: (الغـرض املنــشود مــن هـذا التقريــر هــو اسـتعراض     
وخطط داخل مؤسسات منظومة األمم املتحدة بشأن اسـتمرارية تـصريف األعمـال والتعـرف               

اخلــربات املكتــسبة ) ب(إىل القواســم املــشتركة بينــها وكــذلك إىل مــا بينــها مــن اختالفــات؛    
آليات االتصال والتنسيق فيما بني منظمـات األمـم         ) ج(املمارسات املتبعة يف تنفيذها؛     وأفضل  

العمـل الـذي    ) د(املتحدة يف ميدان التأهب ملواجهة الطـوارئ واسـتمرارية تـصريف األعمـال؛              
تــضطلع بــه الوحــدات املتخصــصة يف جمــال التأهــب واســتمرارية تــصريف األعمــال ومالكهــا   

االت الطوارئ مبـا يف ذلـك وضـع األطـر اخلاصـة بتمويلـها وآليـات                 الوظيفي من أجل إدارة ح    
  .التمويل اليت ُتمكّنها من إجناز عملها

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية    
يشتمل التقرير على تسع توصيات إحداهن موّجهة إىل اهليئـات التـشريعية ملؤسـسات                

ذيني لتلـك املنظمـات، وواحـدة إىل        منظومة األمـم املتحـدة، وَسـبٌع موّجهـة إىل الرؤسـاء التنفيـ             
األمني العام لألمم املتحدة بوصفه رئيس جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة                   

ويورد الفصل الرابع الدروس املـستفادة مـن األحـداث الواقعيـة الـيت مـرت هبـا                . املعين بالتنسيق 
  .مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 لتأهب مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف مـضمار تـصريف          وال يرقى املستوى العام     
األعمال إىل مستوى التوصيات الصادرة حبسب املعـايري الدوليـة ذات الـصلة بـل هـو أدىن منـه                    

ــشكل كــبري  ــة        . ب ــسائل املتعلق ــذ امل ــيت شــرعت يف تنفي ــط هــي ال ــضع منظمــات فق ــك أنّ ب ذل
 باالعتراف بأن هذه املـسائل      بتصريف األعمال بشكل شامل يف حني اكتفت معظم املنظمات        

أما املنظمات اليت متتلـك سياسـة وخطـة معتمـدة فيمـا يتعلـق       . تعّد قضية ال بد من التصدي هلا   
ومن نتائج ذلك قلة العلـم علـى صـعيد منظمـة مـا              . باستمرارية تصريف األعمال فعددها قليل    

ممـا يـؤدي كـذلك إىل    بالغرض املنشود من استمرارية تـصريف األعمـال ونوايـا اإلدارة العليـا،             
  .عدم كفاية الدعم السياسي واملايل من جانب الدول األعضاء

وقد متت معاجلة خمتلف عناصر استمرارية تصريف األعمال مبعزل عن بعضها الـبعض               
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وكثرياً ما كان ُيفتقر إىل املعايري املنطبقـة عنـد وضـع األولويـات املتعلقـة         . وليس بصورة مشولية  
مهية واملوظفني الذين ُيعهـد إلـيهم أمـر االضـطالع هبـا ّممـا أدى إىل نـشوء                   بالوظائف احلامسة األ  

وهنـاك نزعـة، يف مجيـع املنظمـات         . عدد كبري من األنشطة اليت تعترب ذات طابع حاسم األمهية         
تقريباً، إىل أن تكون األهداف املرسومة يف إطار الزمن املخـصص للتعـايف قـصري األمـد بـشكل          

 يعتمد اسـتئناف األنـشطة علـى تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت فـإن            جيايف الواقعية وعندما  
العادة جرت على التحّسب لوجود فجوة من التوقعات بـني االشـتراطات املـذكورة يف خطـط          
االســـتمرارية يف تـــصريف األعمـــال وبـــني مـــا ميكـــن للمكاتـــب القائمـــة علـــى تنفيـــذ أنـــشطة 

  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن تنجزه
ولتحــسني مــستوى االســتمرارية يف تــصريف األعمــال يف مؤســسات منظومــة األمــم      

املتحدة، وهو مستوى منخفض أصالً، ال بد من وجود التزام أقـوى مـن جانـب اإلدارة العليـا                   
ودعم أقـوى مـن جانـب الـدول األعـضاء، وتـدعو احلاجـة إىل ختـصيص مـوارد بـشرية وماليـة                        

االستراتيجيات واخلطط فيمـا خيـص اسـتمرارية        /اساتمكّرسة هلذا الغرض، وينبغي وضع السي     
تــــصريف األعمــــال كمــــا ينبغــــي إعطــــاء املــــسؤولية ملــــن يــــستحقها بــــشأن تنفيــــذ تلــــك    

وينبغـــي أن تقـــوم خطـــط اســـتمرارية تـــصريف األعمـــال علـــى  . االســـتراتيجيات/الـــسياسات
ــر     ة التعــايف تقييمــات املخــاطر والوظــائف احلامســة احملــّددة واألغــراض املطلــوب حتقيقهــا يف فت

  ).٣ و ١التوصيتان (
أفراد، ّممن توكل إليهم مهمة استمرارية تـصريف        /واملنظمات اليت يوجد فيها وحدات      

ويـضطلع بوظيفـة اسـتمرارية تـصريف        . األعمال تضطلع بأنـشطة أكثـر تطـوراً يف ذلـك اجملـال            
 منـه،   األعمال ضمن مـواطن خمتلفـة بـاختالف املنظمـات املعنيـة ويعتمـد ذلـك، يف جـزء كـبري                    

وإذا مت االضـطالع  . على املوئل الذي نشأ فيه مفهوم استمرارية تصريف األعمـال ألول وهلـة        
بتلك الوظيفة يف إطار تكنولوجيا األمن أو املعلومات فإن ذلك يؤدي، يف كثري مـن األحيـان،                  
إىل اتبــاع هنــج جمــّزأ يــتم يف إطــاره التركيــز بــشدة علــى ذلــك العنــصر مــن عناصــر اســتمرارية    

ولتحقيق االتساق الشامل يف ميدان استمرارية تصريف األعمـال         . يف الشؤون دون غريه   تصر
ينبغي إحلاق املسؤولني القائمني على إدارته مبكتب الرئيس التنفيـذي املعـين أو مبكتـب الـرئيس            

  ).٢التوصية (التنفيذي لشؤون اإلدارة 
ارهـا ممـا ميكّنـها مـن تقـدمي          وتفتقر معظـم املنظمـات إىل املـوارد البـشرية واملاليـة يف مق               

يالئــم مــن إرشــادات ومــساعدة تقنيــة يف جمـال تنفيــذ أنــشطة اســتمرارية تــصريف األعمــال   مـا 
ــة  ــها امليدانيـ ــوجيهي     . ملكاتبـ ــابع تـ ــة ذات طـ ــادات املقدمـ ــون اإلرشـ ــان تكـ ويف بعـــض األحيـ

أن أواصـر   واحلقيقـة   . وبريوقراطي مبا يؤدي إىل نشوء املزيد من التعقيدات بـدالً مـن املـساعدة             
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التعــاون فيمــا بــني خمتلــف كيانــات األمــم املتحــدة يف امليــدان مــن زاويــة اســتمرارية تــصريف     
األعمال ليست محيمة للغاية رغم أن تلك الكيانـات تواجـه يف معظـم احلـاالت املخـاطر ذاهتـا                    

وينبغــي حتــسني التفاعــل بــني منظمــات . والــيت ميكــن التــصدي آلثارهــا حمليــاً وبتــضافر اجلهــود
  .م املتحدة وحتسني تبادل اخلربات والدروس املكتسبة فيما بينهااألم

وينبغــي أن يــشمل نطــاق خطــط اســتمرارية تــصريف األعمــال املنظمــة املعنيــة برمتــها    
وينبغـي وضــع آليــة  . وينبغـي تزويــد املكاتـب اإلقليميــة بالتوجيهـات املالئمــة انطالقــاً مـن املقــر    

تمرارية تصريف األعمـال الـيت تـضعها املكاتـب          لالستعراض والرقابة لضمان تساوق خطط اس     
وينبغـي للمنـسقني    . اإلقليمية وتبادليتها مع خطط املقـر وخطـط فريـق األمـم املتحـدة القطـري               

املقيمني أن يتولوا، يف مراكز عملهم، أمـر االسـتعراض العـام لعمليـة تبـادل املعـارف والتعـاون                    
فيمــا يتعلــق باســتمرارية تــصريف  وتكامــل خطــط منظمــات األمــم املتحــدة يف جمــال التأهــب   

  .)٥ و ٤التوصيتان (األعمال 
ومن نتائج عـدم اكتمـال عناصـر عمليـة توزيـع املـسؤولية وانعـدام املـساءلة التقليـل مـن                        

فيمـا يتعلـق    ) بأشـخاص بعينـهم   (وما مل تنط املسؤولية بشخص بعينـه        . فرص جناح عملية التنفيذ   
فاظ عليها ومراجعتـها وحتـديثها فـإن العمليـة ذاهتـا            بتنفيذ خطة استمرارية تصريف األعمال واحل     

وينبغــي إدراج هــذه املهــام يف توصــيفات وظــائف املــديرين   . لــن تتــاح هلــا مقومــات االســتمرار 
  ).٦التوصية (املباشرين ومنسقي شؤون استمرارية تصريف األعمال وضمن تقييمات أدائهم 

ــني إملامــ        ــام، غــري ملّم ــشكل ع ــم املتحــدة، ب ــو األم ــسألة اســتمرارية   وموظف اً كــبرياً مب
وبـشكل عـام، فـإن املـوظفني األساسـيني باسـتطاعتهم أداء مهـامهم وذلـك                 . تصريف األعمال 

غـري أنـه لـيس هنـاك أي بـرامج تـوفّر       . عن طريـق العمـل عـن ُبعـد، بانتظـام يف معظـم األحيـان             
لنـسبة  وظائف طويلة األجل أو بـرامج تـدريب يف جمـال اسـتمرارية تـصريف األعمـال، حـىت با                   

وينبغــي للمنظمــات أن تــضمن إدراج التــدريب علــى  . إىل اإلداريــني العــاملني يف ذلــك اجملــال 
ــوجيههم       ــدرات املــوظفني وت ــدورات املخصــصة لتطــوير ق اســتمرارية تــصريف األعمــال يف ال
وإتاحة الفرصة جلميع املوظفني لالستفادة من تلـك الـدورات كمـا ينبغـي هلـا أن حتـرص علـى                     

نـتظم للمـوظفني األساسـيني كعنـصر أصـيل مـن عناصـر اسـتمرارية تـصريف                  توفري التـدريب امل   
  ).٨التوصية (األعمال 
أمــا التعــاون بــني الوكــاالت بــشأن قــضايا اســتمرارية تــصريف األعمــال فإنــه ضــعيف    

واحلــال أن التعاضــد بينــها واتباعهــا هنجــاً مــشتركاً  . يــتم إالّ إذا اســتدعت الظــروف ذلــك وال
ــال اســتمرارية تــصري  ــة خططهــا يف هــذا املــضمار وتقامسهــا للمعــارف    حي ف األعمــال وتبادلي

واخلربات يف إطار املنظومـة ومـا إىل ذلـك مـن أمـور مـن شـأهنا أن تـؤدي إىل حتقيـق وفـورات                          
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ولبلــوغ هــذه الغايــة ال بــد مــن زيــادة تنظــيم التعــاون علــى صــعيد املنظومــة وتنــسيق    . احلجــم
ــسألة يف    ــذه املـ ــشة هـ ــن مناقـ ــا ميكـ ــات كمـ ــة   املمارسـ ــة الرفيعـ ــة اإلداريـ ــدى اللجنـ ــار منتـ  إطـ

  .)٩التوصية (جملس الرؤساء التنفيذيني /املستوى
  توصية مطروحة على اهليئات التشريعية للنظر فيها    

ينبغــي للــهيئات التــشريعية ملنظمــات األمــم املتحــدة أن تتــوىل، اســتناداً إىل مقترحــات     
د املالية والبشرية الالزمة لتنفيذ خطط اسـتمرارية        الرؤساء التنفيذيني بشأن امليزانية، توفري املوار     

اســتراتيجية املنظمــة املعتمــدة يف هــذا اجملــال /تــصريف األعمــال املوضــوعة انطالقــاً مــن سياســة 
  ).٧التوصية (ورصدها باستمرار واحملافظة عليها وحتديثها 
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  مقدمة  -أوال  
، مــسألة ٢٠١١عملــها لعــام استعرضــت وحــدة التفتــيش املــشتركة، يف إطــار برنــامج    - ١

ــم املتحــدة     ــة األم ــصريف األعمــال يف مؤســسات منظوم ــسبق للوحــدة أن  . اســتمرارية ت ومل ي
طـرح املقتـرح    ) اليونيـسيف (وتولت منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة         . استعرضت هذا املوضوع  

وتعـــّد .  مؤســـسة مـــن مؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة١٢اخلـــاص باالســـتعراض وأّيدتـــه 
 الواقعيـة ومنـها األحـداث املـذكورة أدنـاه الـسبب الرئيـسي لالهتمـام هبـذا املوضـوع                     األحداث

  .على أرفع املستويات
  
، عند حوايل الساعة الثالثـة صـباحا بالتوقيـت     ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٧يف يوم السبت      - ٢

ورغـم أن مركـز الزلـزال       .  درجة علـى سـلّم رخيّتـر       ٨,٨احمللي ضرب شيلي زلزال بلغت قوته       
ونتيجــة .  جنــويب العاصــمة فــإن آثــاره كانــت ملموســة إىل حــّد كــبري يف ســانتياغو أيــضا كــان

ــة البحــر الكــارييب بعــض          ــة ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــاين اللجن ــذلك أصــابت مب ل
 مـن مجيـع حمطـات العمـل         ٣٠٠األضرار وال سيما اجلزء القدمي من املبىن الـذي يـؤوي حـوايل              

وكـان علـى اللجنـة بالتـايل أن     .  يف املائة من تلك احملطات   ٥٠ي حوايل   يف اللجنة االقتصادية أ   
  . موظف٣٠٠هتيئ أماكن عمل مؤقتة إليواء 

يـومي  طع االتصال باهلاتف احملمول     ، ق “الربيع العريب ”ويف القاهرة، متّ، أثناء أحداث        - ٣
يف الفتــرة  عــرب شــبكة اإلنترنــت ينــاير كمــا متــت إعاقــة االتــصاالت / كــانون الثــاين٢٩  و٢٨
وقــد تيــّسرت خــدمات الرســائل . ٢٠١١فربايــر / شــباط٢ ينــاير و/ كــانون الثــاين٢٨بــني  مــا

القــصرية يف بعــض األمــاكن ُبعْيــد اســتعادة العمــل علــى شــبكة اهلــاتف احملمــول أمــا يف املنــاطق  
وأدى فقـدان   . األخرى فإن املصاعب ظلت طوال فترة تراوحت بني أسـبوعني وثالثـة أسـابيع             

وتعـذّر علـى املـوظفني الـذهاب إىل مكاتبـهم           . ني الناس إىل إصابتهم بـصدمة نفـسية       التواصل ب 
وقــّرر املنــسق املقــيم، باعتبــاره  . بــسبب حظــر التجــوال املفــروض وانفــالت األوضــاع األمنيــة  

املمثل املعـّين لألمـني العـام للـشؤون األمنيـة، اسـتنادا إىل مـشورة إدارة األمـم املتحـدة لـشؤون                       
  . إجالء املوظفني غري األساسيني وأفراد أسرهمالسالمة واألمن،

ويف العــــام املاضــــي، غمــــرت ثالثــــة فيــــضانات أجــــزاء مــــن مدينــــة كوبنــــهاغن يف   - ٤
وكــان . ٢٠١١أغــسطس / آب١٥-١٤  و٢٠١١يوليــه / متــوز٢ ويف ٢٠١٠أغــسطس /آب

.  أخطر بكثري من اللذين سـبقاه      ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥  و ١٤الفيضان الذي حدث يومي     
هطــول املطـر جتــاوز خـالل ســاعتني مــن الـزمن معــّدل هطولـه يف شــهر، ممــا أدى إىل     ذلـك أن  

وكـان  . حدوث تّسرب خطري يف سطح مبىن دار األمم املتحدة سّبب إغـراق طـابقني يف املـبىن           
الفيضان على درجة مـن اجلـسامة دفعـت شـركة مكافحـة الكـوارث إىل أن ُتعلـن أن مـن غـري                       
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كمــا أدت األمطــار . ذكورين قبــل مــضي شــهرين علــى األقــلاملمكــن العــودة إىل الطــابقني املــ
الغزيرة إىل إغراق اجملاري بشكل متكّرر مما أثّر بشكل كبري يف مكتب منظمـة الـصحة العامليـة                  

  .ألوروبا الواقع يف مبىن آخر
      

  الغرض املنشود  - ألف  
وتعـّد  . املتقدم مؤسسات منظومة األمم املتحدة خدمات أساسية يف خمتلف أرجاء الع            - ٥

استمرارية تصريف األعمال، واملسائل املتفّرعـة عنـها مثـل التأهـب ملواجهـة الطـوارئ والتعـايف                  
من الكوارث، قضايا متعاظمة األمهية نظرا للظروف اليت تعمل فيهـا منظمـات األمـم املتحـدة،                 
كما أن االضطالع بتلك اخلـدمات علـى حنـو متواصـل ودون االصـطدام بعقبـات ُيعـّد عنـصرا                     

  .مهما من عناصر التعريف بصورة منظومة األمم املتحدة لدى اجلمهور
وتوفّر استمرارية تصريف األعمال، أساسا، إطارا تعّزز منظمة ّما على أساسـه القـدرة                - ٦

اليت تتمتـع هبـا علـى التحّمـل ويـساعدها علـى االسـتمرار يف عملياهتـا إذا مـا تعطّلـت أنـشطتها                         
تقليــل مــن حــاالت التعطّــل إىل أقــصى حــد شــرعت عــدة مــن  ولل. وانقطــع تــصريفها ألعماهلــا

منظمــات األمــم املتحــدة، يف الــسنوات القليلــة املاضــية، يف وضــع خطــط اســتمرارية تــصريف    
واملـراد مـن    . األعمال ملقارها واملراكز املوجـودة خـارج تلـك املقـار مبـا فيهـا املكاتـب القطريـة                  

راجمهــا والوكــاالت املتخصــصة والوكالــة تلــك اخلطــط كفالــة متكّــن صــناديق األمــم املتحــدة وب
  .الدولية للطاقة الذرية من العمل والوفاء بالواليات املنوطة هبا يف مجيع الظروف

 علـــى ضـــرورة اتبـــاع هنـــج منـــّسق إزاء ٦٣/٢٦٨وقـــد شـــّدد قـــرار اجلمعيـــة العامـــة   - ٧
ملقر واللجـان   استمرارية تصريف األعمال وبني أمانة األمم املتحدة واملكاتب املوجودة خارج ا          

اإلقليمية، مبا يف ذلك تقدمي الـدعم املـنظم وتـوفري هياكـل التنـسيق املناسـبة وإجـراء املـشاورات             
بصفة منتظمة بني مراكـز تنـسيق اسـتمرارية تـصريف األعمـال يف نيويـورك ويف مراكـز العمـل                 

 كمــا أكــد علــى حاجــة األمانــة إىل االســتفادة مــن جتــارب كيانــات األمــم املتحــدة    . األخــرى
األخــرى والتنــسيق مــع ســلطات البلــد املــضيف يف وضــع االســتراتيجيات املتعلقــة باســتمرارية    

وطلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن يــسعى جاهــدا إىل حتقيــق        . تــصريف األعمــال 
وفورات احلجم عن طريق التنـسيق فيمـا بـني املؤسـسات داخـل منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن                      

  .املسائل ذات الصلة
سياسـات وخطـط    /وجـود اسـتراتيجيات   ) أ: (وقد متثـل الغـرض املنـشود يف اسـتعراض           - ٨

داخــل مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة بــشأن اســتمرارية تــصريف األعمــال والتعــرف إىل     



A/67/83
 

12 12-32757 
 

اخلـربات املكتـسبة وأفـضل      ) ب(القواسم املشتركة بينها وكذلك إىل ما بينـها مـن اختالفـات؛             
آليات االتصال والتنسيق فيما بني منظمـات األمـم املتحـدة           ) ج(املمارسات املتبعة يف تنفيذها؛     

العمـل الـذي تـضطلع      ) د(يف ميدان التأهب ملواجهة الطوارئ واسـتمرارية تـصريف األعمـال؛            
به الوحدات املتخصصة يف جمال التأهب واستمرارية تصريف األعمـال ومالكهـا الـوظيفي مـن       

 اخلاصــة بتمويلــها وآليــات التمويــل الــيت  أجــل إدارة حــاالت الطــوارئ مبــا ذلــك وضــع األطــر  
  .متكنها من إجناز عملها

  
  النطاق  - باء  

يــشمل االســتعراض املنظمــات املــشاركة يف وحــدة التفتــيش املــشتركة ووفقــا للمعــايري   - ٩
ومشلــت . الداخليــة واملبــادئ التوجيهيــة لوحــدة التفتــيش املــشتركة وإجــراءات عملــها الــداخلي

ــة يف إعــد  ــة املتبع ــيالت     املنهجي ــابالت، وحتل ــا واســتبيانات، ومق ــر استعراضــا أولي اد هــذا التقري
ويعــرب املفتــشان عــن  . وأُرســلت اســتبيانات مفــّصلة إىل مجيــع املنظمــات املــشاركة  . متعّمقــة

أسفهما لعدم تقدمي مثان منظمات لرٍد على استبيان وحـدة التفتـيش املـشتركة علـى الـرغم مـن                    
مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة،          (لشأن  إرسال طلبات متكررة إليها يف هذا ا      

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وموئل األمم املتحدة ومفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني،              
ومنظمة العمل الدولية، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة، واملنظمـة البحريـة الدوليـة، ومنظمـة                 

 ردا أجــرى املفتــشان مقــابالت ١٧ إىل األجوبــة الــواردة وعــددها واســتنادا). الــسياحة العامليــة
شخصية، أو عن طريق اللقاءات الفيديوية، مع مسؤولني يف املنظمـات املـشاركة وكـذلك مـع                 

وقد مت التماس آراء املنظمات املـشاركة علـى مـشروع التقريـر             . أمانة جملس الرؤساء التنفيذيني   
  .يف صورته النهائيةوأخذت يف االعتبار عند وضع التقرير 

 من النظام األساسي لوحدة التفتيش املشتركة، ُوضـع التقريـر يف            ٢-١١ووفقا للمادة     - ١٠
صيغته النهائية بعد التشاور فيما بني املفتـشني للتأكـد مـن أن اسـتنتاجاته وتوصـياته متثـل اخلـط                   

  .الفكري العام للوحدة
ها، يتضمن املرفـق الثالـث جـدوال يـشري          وتيسريا لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصد       - ١١

وحيّدد اجلـدول   . إىل ما إذا كان التقرير مقدما إىل املنظمات املعنية الختاذ إجراء بشأنه أو للعلم             
التوصيات الـيت تعـين كُـلّ منظمـة مـن املنظمـات مبينـا مـا إذا كانـت التوصـيات تـستدعي قيـام                      

املعنيـة باختـاذ قـرار أو مـا إذا كـان بإمكـان الـرئيس          اهليئة التشريعية أو اهليئة اإلدارية يف املنظمـة         
  .التنفيذي لتلك املنظمة البّت فيها

ــر،         - ١٢ ــديرمها لكــل مــن ســاعدمها يف إعــداد هــذا التقري ــا عــن تق ــشان أن يعرب ــوّد املفت وي
  .وخاصة أولئك الذين شاركوا يف املقابالت وسامهوا عن طيب خاطر مبعارفهم وخرباهتم
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  ةمعلومات عام  - جيم  

عمليــة إداريــة مشوليــة حتــّدد اآلثــار ”ميكــن تعريــف اســتمرارية تــصريف األعمــال بأهنــا   - ١٣
احملتملة اليت هتّدد منظمـة ّمـا وتـؤثر علـى العمليـات الـيت ميكـن أن حتـدثها تلـك التهديـدات، يف             
حال حتققها، واليت توفّر إطارا لقدرة املنظمة علـى التحّمـل عـن طريـق االسـتجابة الفعالـة الـيت                     
تضمن مـصاحل أصـحاب املـصلحة األساسـيني فيهـا، وحتفـظ مسعتـها وأنـشطتها املكّونـة للقيمـة                     

  .)١(“واألنشطة املتعلقة باحلفاظ على عالمتها املمّيزة
والستمرارية تصريف األعمال عالقة وثيقة بإدارة األزمات واحلوادث وبوضع خطـط              - ١٤

وادث أو املناسـبات ولـيس فيـه مـا يـشري            غري أن هذا النهج يرتبط بنوع حمدد من احل        . الطوارئ
إىل اتبــاع هنــج معــني حيــال األخطــار العديــدة الــيت تواجــه منظمــة مــا ميكّــن مــن التعــاطي مــع    

ومن األمثلة يف هذا الصدد، كما مت عنـد حـدوث           . األخطار اليت قد تتسبب يف تلك األحداث      
س يف األمـم املتحـدة فقـط،    ، أن املـسؤولني يف مجيـع أحنـاء العـامل، ولـي         H1N1جائحة األنفلونزا   

إيداع املستخدمني الذين يصابون باألنفلونزا يف مرافق احلجـر الـصحي،           (اعتمدوا تدابري حمددة    
؛ غــري أن التــدابري الــيت اختــذوها مــا كانــت  .)وتقــدمي املعلومــات عــن الوقايــة مــن العــدوى، إخل 

صـيبت نـسبة هامـة مـن     لتضمن قـدرة املنظمـة املعنيـة علـى املـضي يف االضـطالع بعملياهتـا لـو أ               
  .موظفيها باملرض

وقد انبثقت إدارة اسـتمرارية تـصريف األعمـال عـن التخطـيط السـتعادة القـدرة علـى                 - ١٥
وأشهر عمليـة مـن عمليـات      . العمل بعد الكوارث فيما يتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال       

وقـد  ). Y2K (“فيـة لعطـل األل ”استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث متثلـت يف التحـّسب          
أدت اجلهود اليت بذلت يف تقـنني إدارة الكـوارث، خـالل اإلعـداد ملواجهـة عطـل األلفيـة، إىل                      
نــشوء عــدة معــايري ركّــزت حــصريا علــى إدارة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصال واســترجاع    

وأدى التخطــيط الســتعادة القــدرة علــى العمــل بعــد الكــوارث إىل إنــشاء  . األنظمــة احلاســوبية
وسـرعان مـا اتـضح أن منظمـات برمتـها           . عيات ومعاهد مهنية وقيام برامج لالعتمـاد املهـين        مج

كانت حباجة، وليس بياناهتـا فقـط، إىل محايـة ألن اسـتمرارية تكنولوجيـا املعلومـات ال تـضمن                 
ــة إلدارة اســتمرارية تــصريف      اســتمرارية تــصريف األعمــال، فهــي عنــصر مــن العناصــر الفرعي

 حتمــي مــن التهديــدات األخــرى النامجــة عــن عناصــر أخــرى غــري عنــصر     األعمــال ولكنــها ال
  .تكنولوجيا املعلومات

__________ 
ــار   )١(    (Code of practice for business continuity الــذي وضــعه املعهــد الربيطــاين للمعــايري  BS25999-1املعي

management.( 
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وقد أدى استمرار وقوع أحداث معطلة رئيـسية، مثـل الكـوارث الطبيعيـة واهلجمـات                  - ١٦
اإلرهابية، إىل توسيع نطاق اخلطط املوضوعة للتعاطي مع الكوارث والطـوارئ ليـشمل خطـط               

ومت وضـع عـدة معـايري هامـة         . قطاع اخلـاص ابتـداء مث يف القطـاع العـام          تأمني االستمرارية يف ال   
أما اليوم، فإن استمرارية تصريف األعمـال حتـّددها، بقـدر           . بشأن استمرارية تصريف األعمال   

ــصريف         ــا إلدارة اســتمرارية ت ــا تعطــي تعريف ــا، ومجيعه ــستخدمة عاملي ــة امل ــايري التالي كــبري، املع
  :BS 25999 الذي وضع للمعيار األعمال استنادا إىل التعريف

مدونـة قواعـد    : ، إدارة استمرارية تـصريف األعمـال، اجلـزء األول         BS 25999  )أ(  
  ؛)٢()٢٠٠٧(املواصفات : واجلزء الثاين) ٢٠٠٦(السلوك 
 توجيه فيما يتعلـق بالتأهـب ملواجهـة         -، أمن الشركات    ٢٢٣٩٩املعيار أيزو     )ب(  

  ؛)٣()٢٠٠٧(احلوادث وإدارة استمرارية العمليات 
، املعيـار الـوطين األمريكـي، قـدرة املنظمـات علـى             ASIS SPC.1-2009املعيـار    )ج(  

ــتمرارية      ــن والتأهــب واالس ــم إدارة األم ــل، نظ ــتخدام   -التحّم ــادات الس  االحتياجــات وإرش
  ؛)٢٠٠٩( املعيار

ــار إدارة اســتمرارية تــصريف األعمــال، االحتياجــات   ASIS/BSIاملعيــار   )د(   ، معي
  .)٤()٢٠١٠( الستخدامه وإرشادات

ــسياق األعــّم إلدارة املخــاطر       - ١٧ واســتمرارية تــصريف األعمــال عنــصر ينــدرج ضــمن ال
داخل املؤسسة إال أهنا علـى النقـيض مـن هـذه األخـرية، الـيت جيـري يف إطارهـا حتديـد وتقـدير                         

ي هلـا،  وتقييم املخاطر اليت تواجه على صعيد منظمة ما وتقدير ما حتظى به من أولوية والتـصد             
ففـي األحـوال العاديـة،      . تتصدي للتعاطي مع العواقب اليت تنجم عن تعطّـل تـصريف األعمـال            

تنجم األعطال عن اخنفاض احتماالت التحـسب لوقـوع خمـاطر ذات طبيعـة كارثيـة ذات وقـع            
وقـــد تفطـــن اإلداريـــون إىل أن حتليـــل ). “البجعـــات الـــسود”مـــا يطلـــق عليـــه عبـــارة (طـــاغٍ 

يؤدي إىل تطـوير أنـشطة لالسـتجابة املـسبقة التـصّور ميكـن أن يـساعد يف                 السيناريوهات الذي   
التعاطي مع عقابيل الكوارث الطبيعية واجلـوائح وتعطّـل املنـافع وعـدم احلـصول علـى البيانـات                   

  .واملعلومات ووسائل االتصال وما إىل ذلك وهي ظواهر ما فتئت حتدث باطراد
__________ 

ــصريف         )٢(   ــدة يف جمــال إدارة اســتمرارية ت ــة لقواعــد املمارســة اجلي ــة العاملي ــذ املدون ــدليل اإلداري لتنفي ــستند ال ي
 .BS 25999األعمال اليت وضعها املعهد املعين باستمرارية تصريف األعمال إىل املعيار 

ارية تـصريف األعمـال، مـن املعـايري اجلديـدة       احتياجات نظم اسـتمر    -، أمن الشركات    ٢٢٣٠١املعيار أيزو     )٣(  
 .٢٠١١اليت يعكف على تطويرها ومن املنتظر أن ينشر يف عام 

 .٢ و١ اجلزأين BS 25999استنادا إىل املعيار   )٤(  
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تــئ يتطـور وهنــاك مــن الــذين ميارســون هــذا  واسـتمرارية تــصريف األعمــال جمــال مــا ف   - ١٨
النــوع مــن اإلدارة مــن يتــصّدون فعــال ملــسألة قــدرة املنظمــات علــى التحّمــل وهــم يــرون فيهــا  

فاستمرارية تصريف األعمال بالنسبة إلـيهم هـي عبـارة عـن آليـة لوضـع خطـط         . مفهوما أوسع 
عمـال إذا فهـي ذات      االستجابة تركز على استعادة القدرة على االضطالع بعمليـة تـصريف األ           

طابع ارتكاسي يف حني يشتمل مفهوم قدرة املنظمة على التحّمل على اإلجـراءات والعمليـات               
  .اليت من شأهنا أن تقلّل من األحداث املعطلة اليت تقع فعال وعليه فإهنا ذات طابع استباقي

ــار        - ١٩ ــدعوة إىل اســتخدام معي ــر، يف ال ــذا التقري ــراض ه ــشان، ألغ ــى وال يرغــب املفت  عل
حساب غريه من املعايري أو التركيز على االختالف بني مفهومي اسـتمرارية تـصريف األعمـال                

ــدرة     . وقــدرة املنظمــة علــى التحّمــل   ــسّر املفتــشني أن بعــض املنظمــات تعتنــق مفهــوم ق وممــا ي
والواقع أن معظم منظمات األمم املتحدة قد بدأت تعترف، منـذ فتـرة      . املنظمات على التحّمل  

. ة، بأمهية التخطيط الستمرارية تصريف األعمال وهي ال تزال يف بداية املـشوار فقـط         غري بعيد 
فممارســات . ويــرى املفتــشان أن تلــك املنظمــات ينبغــي هلــا أوال أن تــضع القواعــد األساســية  

اســتمرارية تــصريف األعمــال يف منظمــة ّمــا ال بــد أن تبلــغ مــستوى معينــا مــن النــضج قبــل أن  
وعند الوصول إىل هذه املرحلة ميكـن       . طيط لتعزيز قدرهتا على التحّمل    تتمكن املنظمة من التخ   

ألي معيار ذي عالقة بإدارة اسـتمرارية تـصريف األعمـال إذا مـا اقتـرن بـاخلربة الـيت اكتـسبتها                 
  .سائر منظمات األمم املتحدة أن يوفّر نقطة انطالق جيدة

  
  استمرارية تصريف األعمال يف األمم املتحدة  - دال  

ــسيق، يف        - ٢٠ ــين بالتنـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــة األمـ ــذيني يف منظومـ ــاء التنفيـ ــر جملـــس الرؤسـ ذكـ
 أن التخطـيط    )٥(االستنتاجات اليت خلصت إليها الدورة الرابعة للجنة اإلدارية الرفيعـة املـستوى           

 قـد سـلط الـضوء علـى         ٢٠١٠سـبتمرب   /ملواجهة عطل األلفية وأحداث احلادي عشر من أيلول       
لقــة بتأهــب املنظمــات ملواجهــة الطــوارئ ولعــودة األمــور إىل وضــعها   عــدد مــن الــشواغل املتع

ــة   ــة األمــم املتحــدة واليونيــسيف    . الطبيعــي بعــد وقــوع أحــداث كارثي وقــد حــّدد التقريــر أمان
وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي بوصــفها املنظمــات الــيت بلغــت أكثــر املراحــل تقــدما يف جمــال 

  .التأهب للطوارئ
وقـد  . ملتحدة، يف األلفية اجلديـدة، عرضـة هلجمـات مـا فتئـت تتـرى              وأصبحت األمم ا    -٢١

سامهت األحداث الفاجعة يف بغداد واجلزائر يف إدخال معايري أمنية صـارمة إىل منظومـة األمـم                 
ــة       . املتحــدة ــسية احلــادة الوخيم ــة التنف ــدات النامجــة عــن املتالزم ــت التهدي ــا بّين ) ســارس(كم

__________ 
  )٥(  CEB/2002/5. 
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وقــد كــشفت هــذه املآســي .  التأهــب ملواجهــة اجلــوائحوإنفلــونزا الطيــور بوضــوح احلاجــة إىل
واألزمات، فضال عن حدوث الكوارث الطبيعية، عن مواطن ضعف املنظمات ومتخضت عـن             

وأظهــرت . أوىل حمــاوالت التعامــل مــع مــسألة اســتمرارية تــصريف األعمــال يف األمــم املتحــدة 
ؤسـاء التنفيـذيني يف تـشرين       دراسة استقصائية وجيزة مشلت املنظومـة برمتـها أجراهـا جملـس الر            

، بــشأن وجــود وحمتويــات وهيكــل وأنــواع الــسيناريوهات الــيت تغطيهــا  ٢٠٠٧أكتــوبر /األول
 يف جمـال اسـتمرارية تـصريف األعمـال أن معظـم املنظمـات               )٦(اخلطط املتعلقة بالعمليات املاليـة    

 واسـتمرارية   قد وضعت خططا خاصة بالعمليات املالية فيما يتعلق بالتأهـب ملواجهـة الطـوارئ             
أمانــة األمــم (تــصريف األعمــال، وذلــك يف حماولــة ملواجهــة األوضــاع الــيت تفرضــها اجلــوائح    

املتحدة، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية، وبرنـامج األمـم املتحـدة              
ــائي ــستويات الطـــوارئ        )اإلمنـ ــف مـ ــة خمتلـ ــات ملواجهـ ــك املنظمـ ــض تلـ ــعتها بعـ ــا وضـ ، كمـ

). الربيدي العاملي، والوكالة الدولية للطاقة الذريـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان               اداالحت(
ــع     ــصدد وضـ ــيت بـ ــي الـ ــدها هـ ــسيف وحـ ــدو أن اليونيـ ــتمرارية   ويبـ ــشأن اسـ ــة بـ ــة كاملـ  خطـ

  .األعمال تصريف
وقد الحظت اجلمعية العامة وجود هنج جتزيئي حيال اسـتمرارية تـصريف األعمـال يف                - ٢٢

 وطلبت إجـراء اسـتعراض شـامل يغطـي كـل األنـشطة املـضطلع               )٧(لألمني العام التقارير األولية   
هبا يف جمال اسـتمرارية تـصريف األعمـال، مبـا فيهـا األنـشطة املتـصلة بـاجلوائح وغـري ذلـك مـن              
أنــواع التخطــيط ملواجهــة الطــوارئ والتعــايف مــن الكــوارث واســتمرارية تــصريف األعمــال يف  

  ).A/RES/62/238  وA/62/7/Ad.2الوثيقتان (صاالت جمال تكنولوجيا املعلومات واالت
ــة واهلجمــات        - ٢٣ ــافع والكــوارث الطبيعي ــواتر حــدوث أعطــال املن ــادة ت ــد أظهــرت زي وق

، إخل، أن التركيــز علــى التأهــب H1N1بالقنابــل علــى مكاتــب األمــم املتحــدة وأوبئــة الفــريوس 
ــة دون ســوا      ــة أو املالي ــات األمني ــى العملي ــة اجلــوائح وعل ــر غــري كــاٍف وأن إدارة   ملواجه ها أم

االســتمرارية يف تــصريف األعمــال تنطــوي علــى هنــج مشــويل يركــز علــى مواجهــة العديــد مــن   
وقــد بــدأت منظمــات األمــم املتحــدة، اليــوم، وبــشكل عــام، تعتــرف بــاطراد بأمهيــة  . األخطــار

لـى  التخطيط الستمرارية تصريف األعمال غري أن هذا األمر ال يزال يـشكل حتـديا مطروحـا ع                
ــيم مــن عناصــر إدارهتــا         ــصر ق ــة الالئقــة كعن ــه املكان معظــم تلــك املنظمــات فيمــا خيــص إحالل

ومل تنتقل املنظمات بعد من اسـتمرارية تـصريف األعمـال بوصـفها أحـد الـربامج إىل                  . الرشيدة
  .إدراجها ضمن الثقافة اإلدارية العادية

__________ 
  )٦(  CEB/FB/2007/INF.1.  
  )٧(  A/62/328. 
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اســتمرارية تــصريف وختتلــف درجــة أخــذ مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة مبفهــوم     - ٢٤
ــبريا   ــا ك ــال اختالف ــا       . األعم ــيت أجراه ــابالت ال ــواردة واملق ــردود ال ــتنادا إىل ال ــّين، اس ــن الب وم

املفتشان، أن كربى املنظمات أو املنظمات اليت تضطلع بأنشطة تـشغيلية أو أنـشطة ذات طـابع        
 وبرنـامج األمـم     أمانة األمـم املتحـدة، واليونيـسيف، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،              (حتقيقي  

) وكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة املتحــدة للبيئــة، ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع وال  
أمـا املنظمـات    . بلغت مرحلة أكثر تقدما مـن غريهـا يف جمـال اسـتمرارية تـصريف األعمـال                 قد

مرارية الــصغرية واملنظمــات الــيت أُنيطــت هبــا واليــات معياريــة فإهنــا أقــل تطــورا يف ميــدان اســت  
وهناك عدد من املنظمـات بـصدد صـياغة النـهج اخلـاص هبـا يف ذلـك اجملـال                    . تصريف األعمال 

منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وصـندوق األمـم         (وصياغة اهليكل األساسي إلدارهتا     
  ).املتحدة للسكان، واليونيدو، ومنظمة الطريان املدين الدويل

 ّمــا لربنــامج رمســي الســتمرارية تــصريف األعمــال عــدم وال يعــين عــدم امــتالك منظمــة  - ٢٥
فقد حظي أمـن املـوظفني واملبـاين        . وجود عناصر هامة من عناصر استمرارية تصريف األعمال       

ونظم اإلخطار بالطوارئ يف مجيع املنظمات باالهتمام من خـالل نظـم ومعـايري األمـم املتحـدة                  
ة مـن األمـور اهلامـة يف وجـود التهديـدات            فقد أصبح التأهـب ملواجهـة الطـوارئ الطبيـ         . األمنية

ــصاالت إجــراءات        ــات واالت ــا املعلوم ــق بتكنولوجي ــا يتعل ــاك فيم ــا أن هن حبــدوث جــوائح كم
راســخة للحفــظ االحتيــاطي للبيانــات وخططــا الســتعادة القــدرة علــى العمــل بعــد الكــوارث     

عمومـا يف ذلـك    وذلك بـالنظر إىل طبيعـة اخلـدمات الـيت تقـّدمها وألفـضل املمارسـات املقبولـة                   
غري أن مجيع هذه املبادرات توجد مبعزل عن بعضها البعض وليس هناك عنـصر شـامل                . امليدان

والغــرض مــن اإلطــار اخلــاص الســتمرارية تــصريف األعمــال هــو   . حيقــق االتــساق فيمــا بينــها 
  .ضمان تكامل وتعاضد كل املبادرات الفردية

أن جتـري تقييمـا ذاتيـا لدرجـة نـضج           وقد طلب املفتشان من كل املنظمـات املـشاركة            - ٢٦
ويتـضح، اسـتنادا إىل النتـائج الـواردة يف املرفـق            . براجمها يف جمـال اسـتمرارية تـصريف األعمـال         

األول، أن قلة من املنظمات فقط هي الـيت متتلـك إطـارا شـامال السـتمرارية تـصريف األعمـال                     
 مراتـب النـضج ممـا يعـين أهنـا           وقّدرت أمانة األمـم املتحـدة أهنـا بلغـت أعلـى           . وبدأت يف تنفيذه  

أمــا صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واليونيــسيف ومكتــب األمــم  . تــسيطر علــى ذلــك اجملــال
املتحــدة خلــدمات املــشاريع واليونيــدو فقــد رأت أن إدارهتــا الســتمرارية تــصريف األعمــال         

دة للبيئـة  منقوصة، يف حني أشار كل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبرنـامج األمـم املتحـ          
ومنظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة واليونـسكو ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل ومنظمـة                   
الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية للملكيـة الفكريـة واالحتـاد الربيـدي               

تقد املفتشان أن هـذه     ويع. العاملي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل أهنا بلغت مرحلة متوسطة         
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التقييمــات ُمبــالغ فيهــا، يف بعــض احلــاالت، مقارنــة بالنتــائج الــيت خلــص إليهــا اســتنادا إىل           
وعـالوة علـى ذلـك فـإن هنـاك مـن            . املقابالت اليت أجرياهـا مـع املـسؤولني يف تلـك املنظمـات            

يان ال متتلــك ســتباألسـباب مــا يـدفع املفتــشني إىل االعتقـاد بــأن املنظمــات الـيت مل تــرّد علـى اال     
  .قدرة حمدودة على إدارة استمرارية تصريف األعمال أو إهنا ال متتلكها مطلقا إال
  

 برنامج إدارة استمرارية تصريف األعمال  - ثانيا  
 استراتيجية وسياسة استمرارية تصريف األعمال  - ألف  

 )٨(توصيات مستمدة من صكوك دولية    

هي الوثيقة اليت تـبني نطـاق برنـامج اسـتمرارية           إن سياسة استمرارية تصريف األعمال        - ٢٧
ــذ اســتمرارية تــصريف       ــة وراء تنفي تــصريف األعمــال ومــدى رشــده وجتــّسد األســباب الكامن

وهي تعطي السياق الـذي يـتم فيـه وضـع القـدرات الالزمـة موضـع التنفيـذ علـى يـد                       . األعمال
د املبــادئ الــيت تطمــح األفرقــة املتخصــصة يف جمــال اســتمرارية تــصريف األعمــال كمــا أهنــا حتــّد

وهذه السياسة عبـارة عـن   . املنظمة إىل تطبيقها واليت ميكن مقارنة هبا التحقق من أدائها ملهامها      
بيان قصري وواضح يركّز على املسألة املطروحة ويوقّع عليـه كبـار املـسؤولني اإلداريـني ويقـف               

سة تنطوي علـى نظـرة عامـة        وهذه السيا . وراء برنامج استمرارية تصريف األعمال لدفعه قُُدما      
يلقيها املسؤولون الرفيعـو املـستوى علـى األغـراض املنـشودة مـن اسـتمرارية تـصريف األعمـال                    

 .وعلى اآلمال املعقودة عليها

وسياسة استمرارية تصريف األعمال أمر ميتلكه كبار املسؤولني اإلداريـني يف املنظمـة،               - ٢٨
وحىت تكـون هـذه الـسياسة فّعالـة يتعـّين           . راتيجيةوهي تطبق انطالقا من أرفع املستويات االست      

إحاطة املنظمة برمتها واجلهات صاحبة املصلحة فيها علما هبا وللتأكد من اتساق السياسة مـع               
الرؤيــة االســتراتيجية لــإلدارة العليــا ومــع أهــداف املنظمــة، ينبغــي استعراضــها بــشكل دائــم يف   

رية تصريف األعمال أحـد أسـس النجـاح يف          ويعد امتالك سياسة بشأن استمرا    . سياق تنفيذها 
وهي توفر للمالك اإلداري األوسط وللمـوظفني مـن احلـوافز مـا يـدفعهم إىل إجنـاز                . هذا اجملال 

  .األنشطة الالزمة
  

__________ 
  )٨(  The Good Practice Guidelines 2010, A Management Guide to Implementing Global Good Practice in 

Business Continuity Management, the Business Continuity Institute; http://www.thebci.org/gpg.htm. 
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 الوضع السائد يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة    

ت الـيت  هناك، من بني مؤسسات منظومة األمم املتحـدة، قلّـة قليلـة فقـط مـن املؤسـسا             - ٢٩
أمانــة األمــم : اعتمــدت سياســة أو اســتراتيجية فيمــا يتعلــق باســتمرارية تــصريف األعمــال منــها

املتحدة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسيف واليونيدو ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات         
صحة املشاريع ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة واالحتـاد الربيـدي العـاملي ومنظمـة الـ                    

ــة ــوي كُــلّ العناصــر         . العاملي ــة أو أهنــا ال حتت ــدة غــري مكتمل ــائق الــسياساتية املعتم وبعــض الوث
األساسية الالزمة املذكورة آنفا أو أن املعلومـات املوجهـة إىل اجلهـات صـاحبة املـصلحة نـادرة         

وهناك منظمات مثـل برنـامج      . أو أن مشاركة تلك اجلهات يف هذا امليدان أمر ال حيدث كثريا           
األغذية العاملي والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة هـي بـصدد                
وضــع معــامل اســتمرارية تــصريف األعمــال إالَّ أهنــا ال متتلــك وثيقــة سياســاتية معتمــدة يف هــذا   
الصدد، ووجد املفتشان أن عدم صدور بيان سياسـايت يـؤدي إىل انعـدام املعلومـات واملعـارف                  

ــا واألغــراض املتوخــاة مــن اســتمرارية تــصريف األعمــال    علــى .  مجيــع املــستويات بــشأن النواي
ويؤدي ذلك أيضا إىل احلصول على دعم سياسي ومايل غـري كـاٍف مـن الـدول األعـضاء وإىل                    

 .إيالء املالك اإلداري األوسط القليل من العناية هلذه املسألة

دة أدناه من فعالية بـرامج اسـتمرارية تـصريف          ومن املتوقع أن يعزز تنفيذ التوصية الوار        - ٣٠
 .األعمال على صعيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة

  
 ١التوصية 

ينبغي للرؤساء التنفيذيني ملؤسسات منظومة األمم املتحدة أن يتولّوا، إن مل يفعلوا    
استراتيجيات تتعلـق باسـتمرارية تـصريف األعمـال، مبـا يف            /ذلك بعد، وضع سياسات   

كليــف مبــسائل إدارة تــصريف األعمــال مــع إعطــاء املــسؤولية عــن تنفيــذها،   ذلــك الت
  .االستراتيجيات على اهليئات التشريعية للعلم/وطرح تلك السياسات

    
 إدارة استمرارية تصريف األعمال  - باء  

 )٩(توصيات مستمدة من صكوك دولية    

ف األدوار ألعمـــال بوضـــوح، تعريـــ  يـــتم، يف إطـــار سياســـة اســـتمرارية تـــصريف ا      - ٣١
وينبغـي  . واملسؤوليات والسلطات املمنوحة من أجل إدارة برنامج استمرارية تصريف األعمال         

__________ 
 .املرجع نفسه  )٩(  )٩(  
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مــنح أحــد كبــار املــسؤولني اإلداريــني املــسؤولية الــشاملة عــن قــدرات املنظمــة العامــة يف جمــال  
وســيكفل ذلــك إيــالء ذلــك الربنــامج قــدرا مناســبا مــن األمهيــة  . اســتمرارية تــصريف األعمــال

 .ل املنظمةداخ

. واســتمرارية تــصريف األعمــال عمليــة تكراريــة وحتتــاج إىل مهّــة يف اإلشــراف عليهــا    - ٣٢
ــة   وميكــن، يف املراحــل األوىل، إدارة اســتمرارية تــصريف األعمــال   ــهج اإلداري ــاع أحــد الن  باتب

يلجــأ إليــه يف اإلشــراف علــى برنــامج ّمــا غــري أنــه ينبغــي أن يــدرج ضــمن الثقافــة اإلداريــة    ّممــا
وينطــوي تنفيــذ بــرامج اســتمرارية تــصريف . لمنظمــة مــع نــضج اســتمرارية تــصريف األعمــالل

بثّ الوعي هبذه املسألة يف املنظمة؛ ومجع خمتلف البيانات من أجـل التعـرف إىل               : األعمال على 
األنشطة اليت ال ُبّد من االسـتمرار فيهـا لـدعم األغـراض الـيت تتـوّخى املنظمـة بلوغهـا؛ ووضـع                       

لة بالتصّدي آلثار احلوادث اليت قـد تقـع واختـاذ التـدابري الراميـة إىل التخفيـف مـن            اخلطط الكفي 
وعـالوة علـى ذلـك، فـإن األمـر يتطلـب، يف حالـة        . وطأة تلك اآلثار؛ وتنفيذ خطـط الطـوارئ       

املنظمات اليت متتلك مكاتب ميدانية، تنسيق أنشطة استمرارية تـصريف األعمـال الـيت تـضطلع                
 .شراف عليهاهبا تلك املكاتب واإل

ــصريف األعمــال        - ٣٣ ــرامج اســتمرارية ت ــة يف إدارة ب ومــن عوامــل النجــاح احلامســة األمهي
/  مـن األفـراد    وينبغي لإلدارة العليـا يف املنظمـة أن تعـني         . تكريس املوارد البشرية واملالية الالزمة    

ليـه وإدارتـه   ن يتسمون بالكفـاءة ّممـا يؤهلـهم لقيـادة الربنـامج واإلشـراف ع           الوحدات م /األفرقة
ومن العناصر احلامسة أيضا املرتلـة      . وينبغي هلا أيضا احلرص على تزويدهم باملوارد املالية الكافية        

 .اليت حيظى هبا الربنامج ضمن هيكل املنظمة

ــصريف األ     - ٣٤ ــة اســتمرارية ت ــة    وســواء كانــت مهم ــسؤوليات وحــدة كامل ــن م عمــال م
. ن هـذا األمـر يتوقـف علـى حجـم املنظمـة املعنيـة            متفَـّرغ فـإ   /فريق صغري أو فرد غري متفَـّرغ       أو

وينبغي إدراج األدوار واملسؤوليات املنوطة هبؤالء يف توصيف أعماهلم كما ينبغي احلكـم علـى           
ــيم  ــة التقيـ ــمن عمليـ ــم ضـ ــؤ . أدائهـ ــون  وينبغـــي أن يتلقـــى هـ ــد يكـ ــدريب املناســـب وقـ الء التـ

ــن ــذا امليـــ     مـ ــة يف هـ ــهادات مهنيـ ــنح شـ ــوء إىل مـ ــصوب اللجـ ــر   دان املستـ ــق األمـ ــدما يتعلـ عنـ
 .الكربى باملنظمات

  
  يف مؤسسات منظومة األمم املتحدةالوضع السائد    

إن املــشهد شــديد التبــاين فيمــا خيــص مــنح املــسؤولية عــن إدارة بــرامج اســتمرارية           - ٣٥
فهناك منظمـات هلـا شـخص أو وحـدة          . تصريف األعمال يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة      

لربنـامج، وهنـاك منظمـات يتـولّى فيهـا شـخص مكـّرس االضـطالع                ّممن يوقفـون علـى خدمـة ا       
بأنــشطة ذات عالقــة باســتمرارية تــصريف األعمــال بــاالقتران مــع مــسؤوليات أخــرى، وهنــاك 
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منظمات أخرى يـتم فيهـا تعـيني شـخص للقيـام بـذلك علـى أسـاس مؤقـت، وهنـاك منظمـات                     
  . الغرضبصدد عملية التعيني وأخريا هناك منظمات مل تعّين أحدا هلذا

  
توجد وحدة استمرارية تصريف األعمال ملحقة مبكتـب األمـني العـام            : أمانة األمم املتحدة  

املــساعد خلــدمات الــدعم املركزيــة، إدارة الــشؤون اإلداريــة، وتتــألف الوحــدة مــن رئــيس    
، ومــساعد ٤-، وأخــصائي يف شــؤون اســتمرارية تــصريف األعمــال برتبــة ف٥-برتبــة ف

  )١٠(٥اري برتبة خ ع إد
 ملحـق   ٤-هناك موظف مـسؤول عـن اسـتمرارية تـصريف األعمـال برتبـة ف              : اليونيسيف

، أخـصائي حتليـل     ٢٠١١سـبتمرب   /مبكتب مدير برامج الطوارئ وكان يدعمـه، حـىت أيلـول          
  ٤- وموظف إداري برتبة خ ع٢-شؤون استمرارية تصريف األعمال برتبة ف

 وحدة مكرسة/شخص مكرس

هناك مستشار يف شؤون استمرارية تـصريف األعمـال برتبـة    : يبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ   
مكتــب الــشؤون اإلداريــة ومــسؤول أمــام مــدير هــذين  / وهــو ملحــق مبكتــب األمــن٤-ف

  املكتبني

، يف وحدة إدارة تغيري املخـاطر       ٥-مستشار أقدم برتبة ف   : صندوق األمم املتحدة للسكان   
 تصريف األعمال وهو مسؤول عن وضع برنـامج إدارة اسـتمرارية            يف املؤسسة واستمرارية  

   تصريف األعمال
 وهـو مـسؤول عـن اسـتمرارية تـصريف           ٥-منسق أقـدم لـشؤون األمـن برتبـة ف         : اليونيدو
  األعمال

 حتـت إشـراف     ٥-رئـيس شـؤون األمـن برتبـة ف        : مكتب األمم املتحدة خلدمات املـشاريع     
نائـب املـدير    /، وهـو مـسؤول أمـام املـدير التنفيـذي          ١-دمدير فريق الدعم املؤسسي برتبة م     

  التنفيذي
ــة ف  : االحتــاد الربيــدي العــاملي   وهــو املــسؤول عــن  ٥-مــدير شــؤون األمــن الربيــدي برتب

  استمرارية تصريف األعمال

  حتمل املسؤولية دون تفّرغ

ــة موظــف تقــين واحــد مكلّــف بــشؤون إدارة اســتمرارية تــصريف    :منظمــة الــصحة العاملي

__________ 
لعـام،  الـدعم امليـداين التابعـة ملكتـب وكيـل األمـني ا      /وعالوة على ذلك يعمل يف إدارة عمليات حفظ الـسالم    )١٠(  

موظف لشؤون املرونة يف املنظمة يعضده مساعد إدارة يف االضطالع بوظائف استمرارية تصريف األعمال،              
 .٥-ومها مسؤوالن أمام منسق الشؤون األمنية وهو برتبة ف
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  لى أساس عدم التفّرغاألعمال ملدة قصرية ويعمل ع
 وهــو ملحــق ٥-منــسق لــشؤون األمــن املركــزي برتبــة ف: الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة

مبكتب نائب املدير العـام للـشؤون اإلداريـة تتمثـل مهمتـه يف وضـع خطـة شـاملة السـتعادة                    
ــا،   . اســتمرارية تــصريف األعمــال /العمــل بعــد الكــوارث  وعــالوة علــى ذلــك ســيتم، قريب

   دون أن تتحّمل الوكالة أي تكلفة٥- برتبة فتوظيف خبري
 وهو مسؤول عن وضع خطة استمرارية تـصريف         -كبري موظفي اإلعالم برتبة مد      : الويبو

  األعمال يشاركه يف ذلك خبري استشاري غري متفّرغ
 ملحـق مبكتـب األمـني التنفيـذي     ٥-موظـف تنفيـذي برتبـة ف   : االحتاد الدويل لالتـصاالت   

  استمرارية تصريف األعمال/راض عمليات إدارة املخاطر يف املؤسسةوهو مكلف باستع

ــة العــاملي  ــامج األغذي ُوظّــف خــبري استــشاري أقــدم للعمــل مــع الفريــق العامــل املعــين     : برن
باستمرارية تصريف األعمال الذي يتألف من مسؤويل شؤون االتصال املَعنيني باسـتمرارية            

من ُشعب برنامج األغذية العـاملي يف املقـّر، وهـم مكلفـون             تصريف األعمال من كلّ شعبة      
  تعيني مؤقت  ويرأس الفريق العامل مدير شؤون الطوارئ. بصياغة برنامج استمرارية تصريف األعمال

ُيّعــد قــسم مراجعــة احلــسابات الداخليــة اجلهــة األوليــة املــسؤولة عــن حتفيــز أنــشطة   : الفــاو
ك القسم نقل املسؤولية عن هـذا اجملـال،         استمرارية تصريف األعمال يف الفاو، وسيتوىل ذل      

بعد إنشاء آلية الستمرارية تصريف األعمال إىل وحدة جديدة ستنـشأ أو إىل وحـدة قائمـة           
  بالفعل

    
ــا       - ٣٦ ــرد يف التقييم ــا ي ــوارد أعــاله مب ــة اجلــدول ال ــد مقارن ــاين   وعن ــق الث ــة يف املرف ت الذاتي

مـن الواضـح أن املنظمـات الـيت         ) رهلو كانت تلك التقييمات مطنب فيها كما سـبق ذكـ           حىت(
ــا وحــدات مكرســة   ــضطلع      /هل ــال ت ــصريف األعم ــرامج اســتمرارية ت ــراد مكرســون إلدارة ب أف

ــشطة الــيت تقــوم هبــا املنظ     ــر تطــورا مــن األن ــيس هلــا تلــك الوحــدات    بأنــشطة أكث ــيت ل مــات ال
إحـساس  وعندما يتم حتديـد املـسؤوليات واملـساءلة بوضـوح فـإن األفـراد يـتملكهم                 . األفراد أو

 .قوي مبلكية األنشطة اليت هم مطالبون بإجنازها

ــم       - ٣٧ ــال، يف معظـ ــصريف األعمـ ــتمرارية تـ ــة باسـ ــضايا املتعلقـ ــشان أن القـ ــظ املفتـ والحـ
املنظمـــات، ال يـــزال التعـــاطي معهـــا حيـــدث بعقليـــة الـــصومعة؛ ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك أن  

مبعزل عن مسائل األمن واملاليـة      تكنولوجيا املعلومات تعاجل مسألة استمرارية تصريف األعمال        
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ومــرّد ذلــك، يف معظمــه، إىل االفتقــار إىل الرؤيــة الــشاملة   . والتخطــيط ملواجهــة الطــوارئ إخل 
 .ل حيال استمرارية تصريف األعمالوعدم كفاية املعرفة بالنهج املتكام

رية كما ختتلف األساليب املتبعة فيما يتعلق بإحلاق املـسؤول عـن إدارة شـؤون اسـتمرا                 - ٣٨
ويتوقـف ذلـك، إىل حـّد مـا، علـى الكيفيـة الـيت متّ هبـا                 . تصريف األعمال بـاختالف املنظمـات     

ــة يف جمــاالت   : األخــذ بطــرق اســتمرارية تــصريف األعمــال   ــإذا كــان للــشخص احلــافز خلفي ف
إدارة املخاطر فإن ذلك الشخص يـصبح املـسؤول اإلداري املعـين            /تكنولوجيا املعلومات / األمن

يف األعمال وتناط املسؤولية عند ذلك باملكتب الذي ينتمي إليـه ذلـك الفـرد               باستمرارية تصر 
وتبني للمفتشني أن الدور املنوط باملسؤول املعـين باسـتمرارية تـصريف       . فعال من الناحية املهنية   

األعمال ميكن أن يتأثر نتيجة خللفيـة ذلـك الـشخص وخربتـه وكـذلك نتيجـة للمنـصب الـذي                     
وقد يـرى املـسؤولون املعنيـون باسـتمرارية تـصريف األعمـال أن              . نظيميحيتلّه داخل اهليكل الت   

إدارة املخاطر هي القضية اجلوهرية وقد يهملون غري ذلـك          /تكنولوجيا املعلومات /مسائل األمن 
وعــــالوة علـــى ذلــــك، فــــإن املــــسؤولية املباشـــرة الــــيت يتحملوهنــــا يف جمــــال   . مـــن القــــضايا 

ــن ــا املعلومــات /األم ــها   إدارة املخــ/تكنولوجي ــشمل املنظمــة برمت ــا لي ــد نطاقه ــذه . اطر ال ميت وه
اســــتمرارية تــــصريف األعمــــال   القــــضية قــــد تكــــون مرتبطــــة مبــــسألة امــــتالك برنــــامج       

 .االستدامة ملقومات

وتبني للمفتـشني أن مـن األيـسر، عنـدما ُيلحـق املـسؤولون املعنيـون بـإدارة اسـتمرارية                      - ٣٩
ب الــرئيس التنفيــذي املــسؤول عــن شــؤون تــصريف األعمــال مبكتــب الــرئيس التنفيــذي أو نائــ

التنظيم واإلدارة، حتقيـق التـساوق والتنـسيق الـشاملني بـني خمتلـف عناصـر اسـتمرارية تـصريف                 
كما أن إحلاق هؤالء املسؤولني مبكتب الرئيس التنفيذي يبعث رسالة مـن قمـة اهلـرم            . األعمال

 .ستمرارية تصريف األعمالاإلداري بشأن األمهية اليت توليها اإلدارة العليا ملسألة ا

ويتفق مجيع من أجرى املفتشان مقـابالت معهـم علـى أن التـزام اإلدارة العليـا يف هـذا                      - ٤٠
. املــضمار هــو أمــر حاســم األمهيــة لنجــاح تنفيــذ اســتمرارية تــصريف األعمــال يف أي منظمــة    

ث تـربهن بوضـوح   وتزداد أمهية هذه املسألة يف جمال اإلدارة الرشيدة التنظيمية عندما تقع أحدا       
انظـر دراسـات حالـة سـانتياغو دي شـيلي وحالـة القـاهرة وحالـة         (على الفوائد اليت جتـىن منـها      

، غري أن االلتزام يصطدم مبزيد من التحـديات عنـدما تـسري       )١١٠-٩٨كوبنهاغن يف الفقرات    
 ويف مثل هـذه احلـاالت، تـساهم قـوة الـدفع           . العمليات ملدة أطول بدون انقطاعات غري مقررة      

 اإلداريـة املَعممـة     “الرسـائل ”اخلارجية املتمثلة يف صياغة أقـوى لتوقعـات الـدول األعـضاء، أو              
على صعيد املنظومة من قبـل آليـة جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني، يف زيـادة درجـة التـزام القيـادات                       

ل ويظهر تاريخ تطوير عناصر معّينـة يف جمـا  . الرفيعة املستوى باالستمرارية يف تصريف األعمال   
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متمثلـــة يف اجلانـــب األمـــين مـــن (اســـتمرارية تـــصريف األعمـــال أن وجـــود قـــوة الـــدفع تلـــك 
يسفر عن ارتفاع درجـة قـدرة قيـادات    ) استمرارية تصريف األعمال والتأهب ملواجهة اجلوائح 

ويــرى املفتــشان أن التــزام كبــار  . آحــاد مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة علــى االســتجابة 
ادة الدعم املقدم من قبل الدول األعضاء أمر مطلوب من أجل           القيادات بشكل أقوى وزي   

حتسني احلالة املتدنية السائدة يف جمال اسـتمرارية تـصريف األعمـال يف مؤسـسات منظومـة                 
األمم املتحدة؛ وهنـاك حاجـة إىل قـوة الـدفع تلـك حلفـز التغـيريات مـن أجـل التعـاطي مـع                    

 .استمرارية تصريف األعمال بطريقة مشولية

يظهر التزام اإلدارة العليا أو عدم التزامها يف أوضح صـوره يف املقترحـات الـيت تقـدم                  و  - ٤١
وتفلــح معظــم املنظمــات يف متويــل أنــشطة اســتمرارية      . إىل جمــالس اإلدارة بــشأن امليزانيــات  

تصريف األعمال عن طريق قرارات تتخذ حسب كـل حالـة بعينـها بـشأن امليزانيـة ولـيس عـن                  
غري أن استمرارية تصريف األعمال هـي مـن اجملـاالت           . ة من امليزانية  طريق املخصصات املعتمد  

اليت تتنافس دائما مع األولويات التنظيمية األخرى وإذا مل يقـع علـى املنظمـة واجـب التـصدي                   
ألية أحداث لفترة زمنيـة طويلـة فـإن مـن اليـسري علـى اإلدارة العليـا أن تنـسى كـل شـيء عّمـا                         

ذلك أن هذا اجملال هو أول اجملاالت اليت تطاهلـا          . ال من قيمة  تكتسيه استمرارية تصريف األعم   
ختفيضات امليزانية وخاصة عندما يتم تقليص النفقات املتصلة باإلدارة بـسبب القيـود املفروضـة               

ومـن اآلثـار املترتبـة علـى هـذا األمـر أن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة واالحتـاد            . على امليزانيـة  
ب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع وبرنــامج األغذيــة العــاملي هــي  الــدويل لالتــصاالت ومكتــ

الكيانــات الوحيـــدة، إىل جانــب أمانـــة األمـــم املتحــدة الـــيت متتلـــك وحــدة مكرســـة لـــشؤون     
اســتمرارية تــصريف األعمــال وميزانيــة يف هــذا امليــدان تغطــي معظــم تكــاليف املــوظفني، الــيت    

 تـصريف األعمـال ضـمن مقترحـات امليزانيـة           اقترحت ختصيص موارد مـن امليزانيـة السـتمرارية        
غــري أن املفتــشني اعتــربا أن ممــا ينــاقض هــذا األمــر أن . ٢٠١٣-٢٠١٢الــيت طرحتــها للــسنتني 

معظم املنظمات اليت زاراها أفادت بوجود التزام من ِقَبل اإلدارة العليا حيال مـسألة اسـتمرارية                
 .تصريف األعمال

ــزع يف رأي    - ٤٢ ــثري للفـ ــر مـ ــذا األمـ ــشنيوهـ ــذ  . املفتـ ــشريا إىل أن تنفيـ ــودان أن يـ ــا يـ ومهـ
باسـتثناء االسـتثمار يف     (استمرارية تصريف األعمال بنجاح ال يستدعي توظيـف اسـتثمار هـام             

جمــال تكنولوجيــا املعلومــات الــذي ال ينــدرج عــادة ضــمن املخصــصات املرصــودة الســتمرارية 
ايــة عمليــة تنفيــذ اســتمرارية  واالســتثمار يكــون ضــخما يف بد ). تــصريف األعمــال يف امليزانيــة 

تصريف األعمال وهو أضخم من حيث الوقت الذي ميضيه املوظفون يف ذلـك منـه مـن حيـث      
إالَّ أن األمر يقتضي ختصيص موارد مالية قليلـة ولكـن بـشكل دائـم مـن أجـل              . االستثمار املايل 

ُيوظــف وإذا مل . االضــطالع بأنــشطة االختبــار والتحــديث والرصــد وهــي أنــشطة ال بــد منــها  
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االستثمار بشكل مستدام فإن برنامج استمرارية تـصريف األعمـال سـيعاين مـن حيـث النوعيـة                   
ــا يعـــين هـــدر املـــوارد البـــشرية وامل    ــّد لـــه ّممـ اليـــة الـــيت اســـتثمرت بالفعـــل  أو أنـــه سيوضـــع حـ

 ).٧التوصية  انظر(

رارية اســتراتيجيات اســتم  /ويتوقــع أن يعــّزز تنفيــذ التوصــية التاليــة مراقبــة سياســات        - ٤٣
  .تصريف األعمال يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة واالمتثال هلا

  
 ٢التوصية 

ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني أن يلحقــوا اجلهــة املعنيــة بــشؤون اســتمرارية تــصريف   
  .األعمال مبكتب الرئيس التنفيذي أو املوظف التنفيذي املعين بشؤون اإلدارة

    
 مالختطيط استمرارية تصريف األع  - جيم  

 )١١(ليةتوصيات مستمدة من الصكوك الدو    

تعـــّد خطـــة اســـتمرارية تـــصريف األعمـــال أحـــد األركـــان األساســـية يف جمـــال إدارة     - ٤٤
وهي عبارة عن جمموعـة موثقـة مـن اإلجـراءات واملعلومـات الـيت       . استمرارية تصريف األعمال 

خدامها عنـد وقـوع أي   يتم وضعها وجتميعها واإلبقاء عليها يف حالـة مـن اجلاهزيـة تـسهل اسـت            
حادث وذلك لتمكني املنظمة من االسـتمرار يف إجنـاز أنـشطتها اهلامـة والعاجلـة عنـد مـستوى                    

ضـمنا امـتالك وثيقـة      " خطـة اسـتمرارية تـصريف األعمـال       "وتعـين عبـارة     . مقبول ُيحـّدد سـلفا    
ــن دورة          ــابق مخــس مراحــل م ــدة تط ــى خطــط عدي ــادة، عل ــشتمل، يف الع ــا ت ــدة غــري أهن وحي

ــصريف األعمــال وهــي  اســتمرا ــة، وإدارة األحــداث، واالســتمر  : رية ت ارية، االســتجابة للطارئ
 .والتعايف واستئناف النشاط

وقد دأبت املنظمات على التوافر على خطط إدارة األزمات، واخلطط األمنية وخطـط               - ٤٥
ــة، وخطــط مواجهــة        ــى العمــل بعــد الكــوارث، وخطــط االســتجابة الطبي ــدرة عل اســتعادة الق

وتــشتمل خطــة اســتمرارية تــصريف األعمــال علــى هــذه اخلطــط اإلفراديــة الــيت   . ، إخلاجلــوائح
حتتاج إىل دجمها يف وحدة متكاملة ودراستها على حنو مشويل حىت تـتمكن املنظمـة مـن التعامـل         

 .مع املخاطر املتّعددة اليت تواجهها

ــتمكن مــن وضــع خطــة اســتمرارية تــصريف األعمــال علــى اإلدارة ال     - ٤٦ ــا يف وقبــل ال علي
املنظمة أن تتخـذ موقفـا، اسـتنادا إىل االسـتراتيجية التنظيميـة، بـشأن أي خـدمات أو منتجـات                     

__________ 
 .املرجع نفسه  )١١(  
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املنظمة يتعني توفريها على سبيل األولوية يف حالة حدوث أعطال حبيث ميكـن للمنظمـة الوفـاء                
ويلي ذلك التعرف إىل وحدات وأنـشطة تـصريف األعمـال الـيت تـدعم عمليـة تـوفري                   . بواليتها

وُيعـّد تقلـيص    . وسـيحّدد ذلـك نطـاق اسـتمرارية تـصريف األعمـال           . املنتجـات /ك اخلدمات تل
فـإذا وقـع االختيـار علـى االنقطـاع عـن            . نطاق استمرارية تـصريف األعمـال قـرارا اسـتراتيجيا         

منتج ّما فإن من الـضروري عندئـذ ضـمان الـتمكن مـن االسـتمرار يف االضـطالع                   /توفري خدمة 
توفريمهـا أو اسـتعادة القـدرة علـى توفريمهـا يف غـضون اآلجـال الزمنيـة                  بشىت األنشطة الداعمة ل   

 .كما ينبغي النظر يف أمر حاالت االعتماد على مقدمي اخلدمات والشركاء. املطلوبة

ويتمثل الغرض من العملية اليت يطلق عليها اسم حتليـل اآلثـار علـى األعمـال يف توثيـق              - ٤٧
 كل نشاط من األنشطة احلامسة األمهيـة، والـذي يـنجم عـن              األثر الواقع عرب الزمن، بالنسبة إىل     

ــيت       ــصوى ال ــة الق ــرة الزمني ــه، والفت ــشاط أو تعطل ــك الن ــدان ذل ــل   فق ــة أن تتحم  ميكــن للمنظم
ّين خالهلــا اســتئناف خالهلــا بــدون ممارســة ذلــك النــشاط، أي املهلــة الزمنيــة الــيت يتعــ  االنتظــار

وعـالوة علـى ذلـك    . )١٢(القـدرة علـى العمـل   يسمى الوقت املستهدف الستعادة      النشاط أو ما  
يــتعني حتديــد املــوظفني األساســيني الالزمــني لالضــطالع باألنــشطة احلامســة األمهيــة، وتدريبــهم 
بشكل مالئم على استخدام خطـة اسـتمرارية تـصريف األعمـال وعلـى أي برجميـات ومعـدات                  

  .حاسوبية مصاحبة لتلك اخلطة
  

 مم املتحدةالوضع السائد يف مؤسسات منظومة األ    

ــتمرارية           - ٤٨ ــم املتحــدة بوضــع خطــط اس ــة األم ــن مؤســسات منظوم ــضٌع م ــم إالّ ب مل تق
ــا وتلــك املؤســسات هــي     ــا وتوقيعه ــة عليه ــصريف األعمــال واملوافق ــم املتحــدة،  : ت ــة األم أمان

 والوكالـة  )١٣(ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، واليونيـسيف واالحتـاد الربيـدي العـاملي     
ــة ل ــة والزراعــة    الدولي ــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة لألغذي ــة الذري وقامــت عــدة منظمــات  . لطاق

بصياغة خططها إالّ أهنا مل توافق عليها بعد، أو أهنا بصدد وضع خططها يف هـذا اجملـال وتلـك                    
مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي،    : املنظمــات هــي

ملي، واليونـسكو، واملنظمـة العامليـة للملكيـة الفكريـة واليونيـدو، ومنظمـة               وبرنامج األغذية العـا   
ــة الطــريان املــ       ــاملي ومنظم ــدي الع ــاد الربي ــة واالحت ــصحة العاملي ــم   ال ــدويل وصــندوق األم دين ال

 .للسكان املتحدة

__________ 
إىل اسـتئناف   يتم، يف العادة، قياس الوقت املـستهدف السـتعادة القـدرة علـى العمـل بالـساعات أي اإلشـارة                       )١٢(  

 . ساعة٢٤-٤ ساعات، ٤-األنشطة، مثالً، يف غضون صفر

عمــال مــن قبــل جملــس إدارتــه يف  متــت املوافقــة علــى خطــة االحتــاد الربيــدي العــاملي الســتمرارية تــصريف األ    )١٣(  
 .، غري أن تلك اخلطة مل توقع بعد أو أهنا مل تدخل حيز النفاذ إىل اآلن٢٠١٠ عام
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وقد أعلن املفتشان أهنما يدركان اجلهود اليت بذلتها بعض املنظمات اليت مـا زالـت يف                  - ٤٩
ل األوىل من عملية وضـع خطـط اسـتمرارية تـصريف األعمـال مـن أجـل االسـتفادة مـن                      املراح

ومـن األمثلـة يف هـذا       . خربة ومعرفة املنظمات اليت وصلت إىل مراحـل متقدمـة يف هـذا امليـدان              
الصدد، أن كال من برنامج األغذية العاملي ومنظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة                  

ويل بصدد التشاور مع أمانة األمم املتحدة مـن أجـل وضـع خططهـا يف جمـال                  الطريان املدين الد  
قــــات علــــى االتــــصاالت الشخــــصية  وتتوقــــف هــــذه العال. اســــتمرارية تــــصريف األعمــــال

اصــل مــن أجــل تقاســم املمارســات؛  الرمسيــة؛ إالّ أنــه لــيس هنــاك أي قنــوات رمسيــة للتو  وغــري
ــا ــا املؤســسية ضــعيفة     أم ــإن أطره ــة ف ــات القائم ــ. العالق ــى ضــرورة   وق ــلطت األضــواء عل د ُس

لــة أجراهــا املفتــشان  التعــاون فيمــا بــني مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة يف كــل مقاب   تعزيــز
 ).١١٦-١١١ن التفاصيل يف الفقرات م املزيد انظر(

وقد استعرض املفتشان خططا متعددة يف جمـال اسـتمرارية تـصريف األعمـال والحظـا              - ٥٠
 من األحيان إىل تقدير املخاطر املشتركة عند التعرف إىل الوظـائف            أن املنظمات تعمد يف كثري    

درة علــى العمــل ويعــين ذلــك ضــمنا احلامســة األمهيــة وحتديــد األوقــات املــستهدفة الســتعادة القــ
ومناذجهـا  من املفيد إقامة منتدى ميكن للمنظمـات أن تتقاسـم فيـه املعلومـات عـن تقييماهتـا              أن

 .وتتوىل املقارنة بينها

وتتوافر العديد من املنظمات على وظيفة راسخة فيما يتعلق بـإدارة املخـاطر كمـا أهنـا                    - ٥١
حتافظ على سجل تدون فيـه املخـاطر احملدقـة هبـا ّممـا قـد يـسهل أمـر احلـصول علـى املعلومـات                          

غري أن املفتشني الحظا أن عمليـات تقـدير املخـاطر ألغـراض             . الالزمة بشأن تقدير التهديدات   
يف األعمـال كـثريا مـا تـتم معاجلتـها داخـل األطـر القائمـة يف منظمـات األمـم                      استمرارية تـصر  

ويف بعض املنظمات أحـيط املفتـشان علمـا بأنـه سـيتم تـوفري خـدمات                 . املتحدة إلدارة املخاطر  
خرباء استشاريني هلذا الغرض رغم أن تلك املنظمـات تتـوافر بالفعـل علـى وظيفـة راسـخة مـن            

 يـثري قلـق املفتـشني لـيس فقـط تكـاليف تلـك اخلـدمات بـل أيـضا                     وّممـا . وظائف إدارة املخـاطر   
نوعية املنتجات اليت يوفرها بعض اخلرباء االستشاريني نظرا حملدوديـة فهمهـم للبيئـة الـيت تعمـل                   

ويــشّدد املفتــشان علــى املبــادرة إىل االســتعانة بــاخلربة املتاحــة داخــل    . فيهــا األمــم املتحــدة 
 . اخلربة باملعارف املتاحة فعال يف منظومة األمم املتحدةاملنظمة املعنية مث استكمال تلك

ويف حني ال توجد أي مواعيـد حمـّددة لتـواتر إجـراء عمليـات تقيـيم املخـاطر ألغـراض              - ٥٢
اســتمرارية تــصريف األعمــال فــإن مــا يقلــق املفتــشني هــو اعتمــاد الكــثري مــن املنظمــات علــى    

وإذا مل جتـر عمليـة تقيـيم املخـاطر     .  تعمـل داخلـها  تقييمها األويل على الرغم من تغري البيئة اليت  
على حنو دوري فإن استراتيجيات التعايف واستئناف القدرة علـى العمـل املوضـوعة بالنـسبة إىل                 
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األنشطة احلامسة األمهية استنادا إىل تقيـيم املخـاطر الـذي جتـاوزه الـزمن ميكـن أن تـصبح عدميـة                
 . الفعالية

هنــاك وجــود ملعــايري ترتيــب األولويــات فيمــا خيــص املهــام  وتــبني للمفتــشني أنــه لــيس   - ٥٣
ــا     ــضطلعون هبـ ــذين يـ ــوظفني الـ ــة واملـ ــة األمهيـ ــن     . احلامسـ ــبريا مـ ــددا كـ ــاك عـ ــإن هنـ ــه فـ وعليـ

وكـثريا مـا تقتطـع درجـة األمهيـة      . املوظفني ّممن يعتقد أنـه مـن األمـور احلامسـة األمهيـة            /األنشطة
أي نــشاط مــن األنــشطة يعتــرب غــري حاســم أي إذا كــان : احلامســة مــن ســياقها ويــساء تفــسريها

ــة     ــضات يف امليزاني ــؤدي إىل إحــداث ختفي ــد ي ــإن ذلــك ق ــة ف ــإن املهــل   . األمهي ــسبب ذلــك ف وب
املــستهدفة الســتعادة القــدرة علــى العمــل كــثريا مــا تكــون قــصرية جــدا، ومــن األمثلــة يف هــذا   

لــسفر ألســباب لــيس ا(الــصدد، أن اســتعادة القــدرة علــى إدارة شــؤون الــسفر يف مهمــة رمسيــة 
، أو القيـام بأنـشطة      )طبية أو حلدوث طوارئ أو لإلجالء، ولكن السفر العادي يف مهمة رمسية           

اإلشراف يشار إليهما على أهنمـا أمـران حامسـا األمهيـة ال بـد مـن االضـطالع هبمـا يف غـضون                        
 ساعات من وقوع احلـادث، يف حـني مـن الواضـح أن مسعـة أي مـن          ٤فترة تتراوح بني صفر و    

ات األمم املتحدة لـن تتـضّرر إذا مل يـتم اسـتئناف هـذين النـشاطني يف غـضون الـساعات                      منظم
 . األربع األوىل

ــا يعــين أن         - ٥٤ ــشطة علــى التطبيقــات احلاســوبية مم ــة تعتمــد كــل األن ــة العملي ومــن الناحي
 التطبيقات ذات الصلة ال بد أن تكون متاحة فورا إذا ما أريد استئناف تنفيذ األنـشطة الالزمـة         

 ساعات؛ ويعين ذلك، يف العـادة، أيـضا أن احلاجـة ماسـة              ٤يف غضون فترة تتراوح بني صفر و      
وقـد الحـظ املفتـشان أن هنـاك قـضيتني مطروحتـان       . إىل الوصول إىل تلك التطبيقات عن بعـد  

ــاللجوء إىل حلــول بديلــة، غــري أن كــثريا مــن     ) أ: (مهــا ــام هبــا ب أن بعــض العمليــات ميكــن القي
هناك، تقريبا يف مجيع املنظمـات، الـيت أجنـزت          ) ب(ر يف تلك احللول البديلة؛      املنظمات ال تفك  

صياغة خططها يف جمال استمرارية تصريف األعمـال، فجـوة يف التوقعـات بـني مـا يعلـن مجيـع                     
ــات            املــستخدمني عــن أنــه مــن األمــور الالزمــة وبــني مــا تــستطيع دوائــر تكنولوجيــا املعلوم

وقد شّدد رؤساء دوائـر تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،     . زهواالتصاالت اليت يتبعوهنا إجنا 
يف مجيــع املنظمــات تقريبــا، علــى أنــه ال بــد مــن حتقيــق التوافــق بــني التوقعــات وبــني القــدرات   
املتاحة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ّمما يعـين ضـرورة حتقيـق املزيـد مـن التكامـل                   

مرارية تـصريف األعمـال واسـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد        بني خطط املنظمات املتعلقة باسـت  
 .الكوارث ويف جمال تكنولوجيا املعلومات وبني خططها اخلاصة باستمرارية تصريف األعمال

املنتجـات التنظيميـة   /ومل تبّت اإلدارة العليا، يف الكثري من املنظمات، يف أمـر اخلـدمات            - ٥٥
ــا يف كــل الظــروف    ــتعني توفريه ــيت ي ــة     ونتي. ال ــني مــن املرتب ــوظفني اإلداري ــإن امل ــذلك، ف جــة ل
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املتوسطة واإلداريني التنفيذيني يتخذون القـرارات دون الرجـوع إىل أحـد وهـم بـذلك يتبعـون                  
ولــيس هنــاك مــن . هنجــا ينطلــق مــن القاعــدة أكثــر منــه هنجــا مــصّمما مــن األعلــى إىل األســفل

ــا يــ       ــصعيد املؤســسي ّمم ــى ال ــات عل ــد األولوي ــوة لتحدي ــصدى بق ــاء  يت ــة يف انتق ؤدي إىل املبالغ
مــن خمتلــف الوحــدات ضــمن /التطبيقــات اهلامــة/املــوظفني األساســيني/األنــشطة احلامســة األمهيــة

ــضارب   ــى حنــو مت ــع الوظــائف ميكــن     . املنظمــة عل ــرء أن مجي ــة مبكــان أن يفهــم امل ومــن األمهي
ل األنـشطة ميكـن     معاملتها، من الناحية النظرية، علـى أهنـا مـن األمـور احلامسـة األمهيـة، وأن كـ                  

غــري أن هلــذا . اســتئنافها يف الــساعات األربــع األوىل، وأن كــل التطبيقــات ميكــن إتاحتــها فــورا 
وهلـــذا الـــسبب ال بـــد مـــن إعطـــاء األولويـــة لتلـــك األنـــشطة  . األمـــر آثـــارا باهظـــة التكـــاليف

 . وللموظفني الذين ينفذوهنا والتطبيقات احلاسوبية اليت تسمح بذلك وتدعم هؤالء املوظفني

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية ختطيط استمرارية تـصريف                - ٥٦
  .يف مؤسسات منظومة األمم املتحدةاألعمال 

  
 ٣التوصية 

ــة      ــسات منظومـ ــذيني ملؤسـ ــاء التنفيـ ــي للرؤسـ ــضعوا،   ينبغـ ــدة، أن يـ ــم املتحـ  األمـ
 األعمـال انطالقـا مـن تقيـيم         يفعلوا ذلك بعد، خططا موثقة الستمرارية تـصريف        مل إن

املخاطر والوظائف احلامسة احملددة والوقت املستهدف السـتعادة القـدرة علـى العمـل،              
  .وأن يعتمدوا تلك اخلطط

    
 النطاق اجلغرايف خلطة استمرارية تصريف األعمال    

ينطبق بيان أمانة األمم املتحدة بشأن سياسات استمرارية تصريف األعمـال علـى كـل           - ٥٧
ــة يف     إد ــة واملكاتــب املوجــودة خــارج املقــر واللجــان اإلقليمي ارات ومكاتــب ووحــدات األمان

ــق          ــاك خطــط تتعل ــانتياغو، وهن ــريوت وس ــانكوك وب ــا وب ــس أباب ــريويب وأدي ــا ون ــف وفيين جني
باســتمرارية تــصريف األعمــال علــى صــعيد اإلدارة تتــوىل اإلشــراف عليهــا ورصــدها الوحــدة    

غري أن اخلطط املعمول هبا يف اللجـان اإلقليميـة واملكاتـب            . مالاملعنية باستمرارية تصريف األع   
وقـد الحـظ    . املوجودة خارج املقر ال تتساوى فيما بينها من حيث الدرجـة وهـي غـري متـسقة                

املفتشان أن التعاون مع الوحدة املعنية باستمرارية تـصريف األعمـال يف نيويـورك وكـذلك مـع          
لعمــل أمــٌر مطلــوب لالضــطالع الفعلــي بأنــشطة      ســائر كيانــات األمــم املتحــدة يف مركــز ا    

وهنـاك عقبـة كـربى حتـول دون         . استمرارية تصريف األعمال يف املواقع املوجودة خـارج املقـر         
ــال يف        ــصريف األعم ــستويات تطــور إدارة اســتمرارية ت ــل يف اخــتالف م ــاون وتتمث ــك التع ذل

ية املرصـودة وقلـة التواصـل       املنظمات الكائنة يف مركز العمل نفسه، وعدم كفاية املوارد البـشر          
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ويـرى املفتـشان ضـرورة ختـصيص املـوارد البـشرية واملاليـة هلـذا         . املهين فيمـا بـني املنظمـات      
ت الغرض، وينبغي حتـسني التفاعـل بـني مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة وتقاسـم اخلـربا                   

 .والدروس املستفادة فيما بينها

) أمانـة األمـم املتحـدة     ( الدعم امليداين    وقد شرعت إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة        - ٥٨
يف تنفيذ برنامج طويل األجل الغاية منه تطوير القدرات املتعلقة باسـتمرارية تـصريف األعمـال                

ــا مــن   . يف إطــار عمليــات حفــظ الــسالم والبعثــات الــسياسية   وقــد أنــشأتا فريقــا صــغريا مكون
ّد الوحـدة مـسّد جهـة مقدمـة         وتـس . شخصني مل ختصص له ميزانية باستثناء ما يغطـي راتبيهمـا          

حيث تتوىل إدارة عمليات حفـظ الـسالم متويـل أنـشطة الفريـق كمـا متوهلـا بعثـات                 : للخدمات
إدارة الشؤون السياسية اليت يقدم هلا الفريق خدمات التدريب والدعم بشأن قـضايا اسـتمرارية            

لتـابع إلدارة  تصريف األعمال وقد الحـظ املفتـشان وجـود عالقـات تعـاون وثيـق بـني الفريـق ا          
ــتمرارية تـــصريف   /عمليـــات حفـــظ الـــسالم  إدارة الـــدعم امليـــداين وبـــني الوحـــدة املعنيـــة باسـ

ــة /األعمــال ــشؤون اإلداري ــات    . إدارة ال ــدها إدارة عملي وتــصطحب البعثــات الكــربى الــيت توف
إدارة الدعم امليداين إىل املواقع اليت تعمل فيها ملـساعدة البعثـات وتيـسري مهمتـها                /حفظ السالم 

فيما يتعلق بوضع خططها اخلاصة باستمرارية تصريف األعمال وتوفري التدريب يف هـذا اجملـال               
وتتــضمن عمليــة وضــع اخلطــط والتــدريب دائمــا عناصــر هتــم مــوظفي البعثــات . للعــاملني فيهــا

أمـا بالنـسبة إىل البعثـات الـصغرى فـإن التـدريب اجلمـاعي يـتم                 . والشرطة واألجهزة العسكرية  
والغـرض مـن التـدريب      . العام يف قاعدة األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي       تنظيمه مرة يف    

املقدم هو تقييم األوضاع ومن املطلوب من املسؤول عـن االتـصال بـشأن اسـتمرارية تـصريف                  
األعمــال ضــمن كــل بعثــة أن يــصوغ خطــة اســتمرارية تــصريف األعمــال اخلاصــة ببعثتــه لــدى 

تلقى املسؤولون عن االتصال التابعون للبعثـات الـدعم مـن           إجناز الدورة الدراسية، وبعد ذلك ي     
تــــصريف األعمــــال يف امليــــدان الفريــــق عنــــد وضــــع أســــس قــــدراهتم يف جمــــال اســــتمرارية  

 .وحتديثها ورصدها

ويود املفتشان أن يريا استفادة جهات أخرى ضمن أمانة األمم املتحـدة ممـن هلـا أيـضا                    - ٥٩
 اجلهات، علـى اخلـصوص، مكتـب منـسق الـشؤون            وجود ميداين، من هذا التدريب ومن تلك      

اإلنسانية ومفوضية حقوق اإلنسان ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني ووكالـة األمـم          
ــشرق األدىن     ــسطينيني يف ال ــشغيل الالجــئني الفل ــة وت ــروا(املتحــدة إلغاث ــى  ). األون وعــالوة عل
كــن أيــضا أن يــشمل ذلــك  ذلــك، وعنــدما يــتم تنظــيم التــدريب يف إطــار البعثــات الكــربى، مي  

التدريب املنظمات األخرى املوجودة يف ذلك املوقع ومـن األمثلـة علـى ذلـك أنـه ينبغـي، عنـد                     
تــوفري التــدريب يف إطــار بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف مجهوريــة الكونغــو  

إىل املــشاركة الدميقراطيــة، دعــوة كــل الوكــاالت املوجــودة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   
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ومن شأن تقاسم املعارف واخلربة أن يساعد ال علـى توطيـد أركـان              . بصفة مراقب على األقل   
استمرارية تصريف األعمال على خمتلف مستويات منظمة مـا فحـسب بـل مـن شـأنه أيـضا أن                    

 .يعزز اتباع ُنهج وممارسات مماثلة

 األعمــال مهّيــأة   ومــن املنظمــات الــيت متتلــك كــذلك خططــا الســتمرارية تــصريف         - ٦٠
ــاملي          ــة الع ــامج األغذي ــائي وبرن ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــسيف وبرن ــة اليوني ــب اإلقليمي للمكات

وهنـاك، يف بعـض احلـاالت، رابـط         . ومكتب األمم خلدمات املشاريع ومنظمة الصحة العامليـة       
ة، ضعيف بني خطط استمرارية تصريف األعمال املعمول هبا يف املقـر ويف املكاتـب امليدانيـ               

 ذلـك أن العـادة جـرت    .كما أن هناك تقسيما غري واضح للمسؤولية بني املقر وبني امليـدان         
على أن املنظمات اليت متتلك عددا هاما من املكاتب امليدانية تفتقـر إىل املـوارد البـشرية واملاليـة                   

ــد تلــك املكاتــب بالتوجيهــات املناســبة أو املــساعدة الت     ــها مــن تزوي ــة الالزمــة يف املقــر متكن قني
ويف حالــة اليونيــسيف وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ال يوجــد إالّ مــسؤول إداري  . الكافيــة

ــه، بكــل بــساطة، أن يقــسم نفــسه       واحــد عــن شــؤون اســتمرارية تــصريف األعمــال وال ميكن
وجهده ووقته على النحو الكايف للمساعدة وإجـراء االسـتعراض الـتقين للعمـل املـضطلع بـه يف             

وجــرت العــادة . تمرارية تــصريف األعمـال يف عــدد كــبري مــن املكاتـب امليدانيــة  إطـار إدارة اســ 
على أن املنظمات الـيت متتلـك مكاتـب ميدانيـة صـغرية ال تـزود تلـك املكاتـب بـأي توجيهـات                       
انطالقــا مــن املقــر وتتــرك هلــا أمــر التوصــل إىل حلــول فيمــا يتعلــق بقــدراهتا يف جمــال اســتمرارية 

ومن تلـك املنظمـات اليونـسكو ومفوضـية     (ة األمم املتحدة القطرية   تصريف األعمال مبعية أفرق   
ويطـرح  ) األمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيـدو ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة               

عمـال  النهج األخري تساؤالت فيما خيص مدى مالءمة اخلطة احلقيقيـة السـتمرارية تـصريف األ              
 .اليت تشمل املنظمة برمتها

الحظ املفتشان كذلك أن التوجيهات املقدمـة إىل املكاتـب امليدانيـة تكـون، أحيانـا،                و  - ٦١
مغرقة يف التقييد والبريوقراطية ّمما يـؤدي إىل زيـادة التعقيـدات الـيت تواجههـا تلـك املكاتـب يف                     

حيث يصبح ذلـك عبئـا وعمليـة ال بـد مـن القيـام هبـا        . تنفيذ إدارة استمرارية تصريف األعمال   
ن يــستخدمها عنــد وقــوع   قــر بــدال مــن أن يكــون أداة عمليــة ميكــن للمكتــب أ      إلرضــاء امل

ويرى املفتشان أن حجم املكتب املعين والظروف احمللية اليت يعمل يف ظلها من             . ّما حادث
. األمور اليت ينبغي النظر فيها ولو أن التوجيهـات واملـساعدة التقنيـة تظـل أمـورا ضـرورية          

رونــة للمكاتــب اإلقليميــة للــتمكن مــن اســتخدام خطــط وينبغــي أن يــسمح املقــر بــبعض امل
 . إدارة استمرارية تصريف األعمال مبا يعود عليها بالنفع
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والحظ املفتشان، عند إجراء مقابالت مع املكاتـب القطريـة واإلقليميـة التابعـة لـبعض                  - ٦٢
ــدان يف جمــال اســتمرارية      ــم املتحــدة يف املي ــات األم ــاون بــني كيان ــصريف املنظمــات، أن التع  ت

األعمال ال يتم على حنو وثيق جدا، إالّ أن مجيع تلـك الكيانـات تواجـه خمـاطر تـنجم، إمجـاال،              
وهنـاك تعـاون    . عن احلوادث ذاهتا واليت ميكنها إذا ما وّحدت جهودها أن تتعـاطى معهـا حمليـا               

رة جيــد بــني أفرقــة األمــم املتحــدة القطريــة يف ميــدان اجلوانــب األمنيــة وجوانــب الــسالمة إلدا  
األزمات إالّ أن املفتشني يريان وجوب تعزيز وحتـسني التعـاون القـائم بينـها يف جمـاالت أخـرى         

وينبغـي للمنــسقني املقــيمني أن يـضطلعوا بــدور حفــاز يف   . هتـم اســتمرارية تـصريف األعمــال  
إنشاء منتدى يتعاون فيه املسؤولون املعنيون بتنـسيق شـؤون اسـتمرارية تـصريف األعمـال         

 . املنظمات يف مركز العملعون لكلالتاب

ويف بــضع حــاالت، الحــظ املفتــشان أن خطــط اســتمرارية تــصريف األعمــال تــشمل     - ٦٣
وتشري الكتابـات الـيت صـدرت يف جمـال اسـتمرارية            . املخاطر املرتبطة بكبار الشركاء واملوّردين    

ــشركا        ــه ينبغــي النظــر يف أمــر ال ــشان علــى أن ــتم ذلــك ويوافــق املفت ــأن ي ء تــصريف األعمــال ب
ــشراء أو مــن قبــل املنظمــات الــيت تعتمــد اعتمــادا كــبريا علــى        ــة ال واملــوّردين مــن حيــث عملي

ومن األمثلة يف هذا الصدد، أن برنامج األغذيـة العـاملي يعمـل يف حـاالت     . الشركاء اخلارجيني 
وحـىت يقـدم الربنـامج خدماتـه فإنـه يعتمـد            . الطوارئ نظرا لطبيعة األعمال األولية اليت ميارسها      

ــدان ويتفاعــل معهــم   علــى ــشركاء يف املي ــه اخلاصــة   .  عــدد مــن ال ــامج أن خطت وقــد أدرك الربن
باستمرارية تصريف األعمال ال ميكن هلا أن تركـز فقـط علـى األمـور الداخليـة ألن اسـتمرارية              

ومــن دواعــي ســرور املفتــشني أن يالحظــا . عملياتــه تتوقــف علــى التعــاون مــع جهــات أخــرى
 ملناقـشة مـسألة     ٢٠١١مـايو   /ملي الجتماع مع مجيع شـركائه يف أيـار        تنظيم برنامج األغذية العا   

 . الترابط امليداين

ومــن املتوقــع أن يــؤدي تنفيــذ التوصــيتني الــواردتني أدنــاه إىل تعزيــز التنــسيق والتعــاون    - ٦٤
 . فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة وعلى صعيدها

  
 ٤التوصية 

 على أن يشمل نطاق خطط استمرارية تصريف        ينبغي للرؤساء التنفيذيني احلرص     
وينبغــي . األعمـال املعمـول هبــا يف مؤسـسات منظومــة األمـم املتحـدة مكاتبــها امليدانيـة      

إنشاء آليات اإلشراف والرقابـة لـضمان تـساوق وتبادليـة خطـط اسـتمرارية تـصريف                
  .األعمال مع خطط املقر وأفرقة األمم املتحدة القطرية، عند االقتضاء
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 ٥وصية الت
ينبغي لألمـني العـام أن حيـرص علـى أن يتـوىل املنـسقون املقيمـون اإلشـراف علـى                       

عملية التأهب اليت تضطلع هبا منظمات األمم املتحدة الكائنـة يف مراكـز عملـهم فيمـا              
يتعلق باستمرارية تصريف األعمال وذلك بغية تعزيز تبـادل املعـارف وحتديـد جمـاالت               

  .التعاون والتكامل املمكنة
    

 تنفيذ خطة استمرارية تصريف األعمال    

إن عــدد مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة الــيت بلغــت مــستوى تنفيــذ خطــة معتمــدة   - ٦٥
ومل يعثـر املفتـشان علـى الكـثري مـن           . شاملة يف جمـال اسـتمرارية تـصريف األعمـال لـيس كـبريا             

ألعمـال وبـالطبع فـإن    الوثائق اخلاصة باخلربات املكتـسبة يف تنفيـذ خطـط اسـتمرارية تـصريف ا      
تلك اخلطط مل ختضع إالّ لعمليات مراجعة مالية قليلة، قام هبا، أساسا، كلٌ مـن برنـامج األمـم                   
املتحدة اإلمنائي واألمم املتحدة واليونسكو، ونظرا حملدودية املوارد املتاحة، مل يتمكن املفتـشان             

د آحاد املنظمـات أو املكاتـب       من الغوص يف املسائل املطروحة يف جمال التنفيذ سواء على صعي          
 :املكاتب امليدانية/امليدانية، غري أنه يرد أدناه سْرٌد للقضايا اليت تواجهها املنظمات

اإلبقاء على اهتمام املوظفني واملـالك اإلداري مـن الدرجـة املتوسـطة ووعـيهم         )أ(  
ليت مل تقع فيهـا     مبواصلة العمل يف جمال إدارة استمرارية تصريف األعمال وخاصة يف األماكن ا           

 أية حوادث ملدة طويلة من الزمن؛

احلاجـــة إىل املـــوارد البـــشرية واملاليـــة لالســـتمرار يف تنفيـــذ خطـــة اســـتمرارية   )ب(  
 تصريف األعمال اليت سبق وضعها واملوافقة عليها؛

تطوير مناذج مطولة ومفصلة وبريوقراطية خلطط استمرارية تـصريف األعمـال         )ج(  
 م وخاصة فيما يتعلق باملكاتب الصغرية يف املنظمات الكربى؛ليست سهلة االستخدا

انعـدام أو قلـة الرقابـة واملـساءلة فيمـا خيـص أنـشطة إدارة اسـتمرارية تــصريف           )د(  
 األعمال؛

ــشطة إدارة        )ه(   ــى أنـ ــراف علـ ــشأن اإلشـ ــحة بـ ــسؤوليات واضـ ــل مـ ــدام حتمـ انعـ
 استمرارية تصريف األعمال يف املكاتب امليدانية؛

 قار إىل تدريب املوظفني بشكل متوصل أو دوري؛االفت  )و(  
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اإلصابة باإلرهاق يف ممارسة التخطيط يف املكاتب املوجـودة خـارج املقـر ويف              )ز(  
خطـة للطـوارئ،   (امليدان ألن أنشطة إدارة استمرارية تصريف األعمال ال ُتعاجل بـشكل شـامل         

ــة وخطــة الســتمرارية تــصريف األعمــال يف جمــال تكنولوج   ــا املعلومــاتوخطــة أمني اســتعادة /ي
 ؛.) وخطة ملواجهة اجلوائح، إخللكوارث،القدرة على العمل بعد ا

نقـل عمليـات تـصريف األعمـال        /عدم البّت يف حتديد املواقع البديلة أو أيلولـة          )ح(  
  . وخاصة بالنسبة إىل أوضاع الطوارئ لكربى

  
 التنفيذ والصيانة واالستعراض والتحديث  - دال  

 )١٤(من صكوك دوليةتوصيات مستمدة     

ُيوصى مبمارسة سلسلة من العمليات تنـدرج ضـمن مجيـع معـايري اسـتمرارية تـصريف                    - ٦٦
وعنـد البـت   . األعمال لضمان إمكانية تنفيذ برنامج وخطة إدارة اسـتمرارية تـصريف األعمـال         

خطتـها  يف تواتر أو نوع العملية اليت يتعني االضطالع هبا ينبغي النظر يف درجة تعقّـد املنظمـة و                 
غــري أنــه ال ميكــن ألي .  عمليــة واملخــاطر الــيت حتفّهــا وتكلفــة االضــطالع هبــايومــدى تعقّــد أ

منظمــة، بــدون ممارســة عمليــة، أن تعــرف مــا إذا كانــت قــدراهتا يف جمــال اســتمرارية تــصريف  
 .األعمال ميكن الركون إليها أو ال

ــى اســ       - ٦٧ ــاء املنظمــة عل ــصيانة املنتظمــة أن تــضمن بق ــى  ومــن شــأن ال ــسيطرة عل تعداد لل
األحــداث الــيت تقــع علــى الــرغم مــن الــتغريات الدائمــة الــيت تطــرأ علــى العــاملني فيهــا وعلــى      

ــا     ــة يف ظلّه ــيت تعمــل املنظم ــة ال ــي أن تكــون صــيانة خطــط اســتمرارية    . الظــروف والبيئ وينبغ
ن تـشمل  وينبغـي أ .  اإلدارية الطبيعية اليت تضطلع هبا املنظمةعمليةتصريف األعمال جزءا من ال    

عملية التنفيذ التعـرف إىل الـتغريات الـيت تطـرأ علـى األنـشطة ذات األمهيـة احلامسـة والعمليـات                      
 .اليت تسندها والتكنولوجيا املستخدمة والناس الذين يعنيهم األمر وبيئة التشغيل العامة

 ومن املمارسات اجليدة يف هذا الصدد وضع جدول يبـّين الفتـرات الزمنيـة الـيت حيتـاج                   - ٦٨
على أسـاس شـهري     : فيها كل عنصر من عناصر خطة استمرارية تصريف األعمال إىل حتديث          

وهنــاك حاجــة كــذلك إىل الــصيانة كلمــا طــرأ تغــري هــام بعــد إجنــاز . أو فــصلي أو ســنوي، إخل
وميكـن اسـتعراض برنـامج إدارة       .  علـى إثـر مراجعـة ماليـة ّمـا          وصـية عملية ّمـا أو بعـد صـدور ت        
ومهمــا كــان نــوع . ال عــن طريــق التقيــيم الــذايت أو املراجعــة املاليــةاســتمرارية تــصريف األعمــ

ــسياسة إدار    ــدأ ب ــه ينبغــي أن يب . ة اســتمرارية تــصريف األعمــال االســتعراض الــذي ُيجــرى فإن
 والتحديث تكفل معّولية القـدرات املتاحـة     ستعراضكانت عمليات املمارسة والصيانة واال     وملا

__________ 
  )١٤(  The Good Practice Guidelines 2010. 
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عمال فينبغي إناطة املسؤولية عن هذا األمر مبـا يكفـي مـن         يف جمال إدارة استمرارية تصريف األ     
  .العاملني كما ينبغي مساءلتهم يف هذا الصدد

  
 الوضع السائد يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة    

ملا كان معظم مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة يف بـدايات التعامـل مـع مـسألة إدارة                   - ٦٩
 املــذكورة آنفــا هــي أقــرب إىل أن تكــون خططــا   اســتمرارية تــصريف األعمــال فــإن األنــشطة 

غـري أن بإمكـان املـرء أن ينظـر إىل الـربامج الـيت سـبق        . للمستقبل منها إىل شيء متّ إجنـازه فعـال      
 الـيت أُقيمـت للتـصدي ألنفلـونزا الطيـور ومـا إىل ذلـك مـن اجلـوائح حـىت                      امجإنشاؤها مثل الرب  

ا هـي أمـور مل تـول، إمجـاال، مـا حتتاجـه مـن           يتفطّن إىل أن الصيانة واالستعراض والتحديث إمنـ       
وعندما ُيسمح لتلك اخلطط بأن تظل دون حتـديث فإهنـا تـصبح بالتـايل عتيقـة                 . عناية أو موارد  

 . إهدار املوارد املستثمرة أصال يف املدى البعيدّمما يؤّدي، أساسا، إىل

 األعمـال  والحظ املفتشان وجـود مـشاكل مماثلـة يف حالـة خطـط اسـتمرارية تـصريف                - ٧٠
فقد اطّلعا على خطط تتضمن قوائم تضم أمساء املوظفني ومعلومات االتصال هبـم وهـي قـوائم                 

ويتـضح ذلـك أيـضا     . عفا عليها الزمن وال تعكس سوى اهليكل التنظيمي القـدمي ولـيس احلـايل             
إلمنـائي  برنامج األمـم املتحـدة ا     (من االستنتاجات اليت مت التوصل إليها يف تقارير املراجعة املالية           

 .واليت توصي بأن تستمر اإلدارة العليا يف ممارسة شىت العمليات والرصد واملراقبة) واليونسكو

وقد بـذلت جهـات، مثـل أمانـة األمـم املتحـدة بـاملقر واليونيـسيف واملكاتـب امليدانيـة                       - ٧١
جمـال  لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـيت زارهـا املفتـشان جهـودا كـربى الختبـار خططهـا يف                 

وهنــاك خطــط جيــري وضــعها وتنفيــذها فيمــا . اســتمرارية تــصريف األعمــال وحتــديثها بانتظــام
ــستويات       ــف امل ــى خمتل ــات والتجــارب واحملاكــاة عل ــن العملي ــسلة م ــق بسل ــن اجلــدير  . يتعل وم

بالذكر، يف الوقت ذاتـه، أن خطـط اسـتمرارية تـصريف األعمـال الـيت سـبق إقرارهـا يف بعـض                       
ــبري    ــار ويف عــدد ك وذكــر تقريــر مراجعــة   . مــن املكاتــب امليدانيــة مل ُتنفــذ أو مل ُتحــدث    املق

 أن هـذا األمـر ينطبـق علـى          ٢٠١٠ حسابات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الـذي أُعـد يف عـام           
 .)١٥(املكاتب امليدانية يف أفريقيا يف املائة من ٥٠يزيد على  ما

ل اســتمرارية تــصريف األعمــال وتتــضمن خطــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يف جمــا  - ٧٢
جدوال واضحا لعملية التحديث ترد فيه تفاصيل كل عمليـة حتـديث حامسـة يـتعني االضـطالع                  
ــام بعمليــات        ــة ينبغــي التقيــد هبــا عنــد القي ــا وإجــراءات معياري هبــا يف حبــر عــام، وجــدوال زمني

ن املفتـشني يريـان    ُتجر أية حتديثات منتظمة منذ املوافقة علـى اخلطـة فـإ     ورغم أنه مل  . التحديث
__________ 

  )١٥(  UNDP, OIA report 2010, issue 11, Corporate issues: weaknesses in business continuity management. 
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أن هــذه الوثيقــة ميكــن أن تكــون أداة مفيــدة للمنظمــات األخــرى عنــدما تــشرع يف وضــع          
اإلجراءات اخلاصة هبـا فيمـا يتعلـق باسـتعراض وحتـديث خططهـا يف جمـال اسـتمرارية تـصريف                   

 متنــام مــن املنظمــات فإنــه ينبغــي للمــسؤولني عــددومبــا أن تلــك اخلطــط ســُتطبق يف . األعمــال
 القـــائمني علـــى إدارة اســـتمرارية تــصريف األعمـــال وملـــوظفي مراجعـــة احلـــسابات  اإلداريــني 

 .الداخلية أن يعمدوا إىل متحيص األمور يف هذا اجملال

وعــالوة علــى املــصاعب الــيت تواجــه فيمــا يتعلــق بامليزانيــات فــإن حتميــل املــسؤوليات     - ٧٣
وقـد تـبني مـن التجـارب     . فيذبشكل غري مناسب ُيعد أيضا من األسباب الكامنة وراء عدم التن          

أنـــه مـــا مل ُيحاســـب الـــشخص علـــى تنفيـــذ خطـــة اســـتمرارية تـــصريف األعمـــال وصـــيانتها   
وينبغـي إدراج هـذه املهـام يف توصـيفات         .  ُتطبـق بـشكل منـتظم      لـن واستعراضها وحتديثها فإهنا    

الوظـــائف ذات الـــصلة ويف نظـــام التقيـــيم الشخـــصي للمـــديرين املباشـــرين ومنـــسقي شـــؤون  
كمـا أن تـوافر املـوارد البـشرية وحتلّيهـا           . رية تـصريف األعمـال علـى خمتلـف املـستويات          استمرا

 .باملسؤولية أمران يف غاية األمهية

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصيتني الواردتني أدناه إىل تعزيز مساءلة القـائمني علـى                 - ٧٤
ات منظومـــة م علـــى صـــعيد مؤســـس  بـــرامج إدارة اســـتمرارية تـــصريف األعمـــال وكفـــاءهت    

 .املتحدة األمم
  

 ٦التوصية 
ينبغـــي للرؤســـاء التنفيـــذيني أن حيرصـــوا علـــى أن تكـــون عمليـــة وضـــع خطـــط     

استمرارية تصريف األعمال وتطبيقها عنصرا من عناصـر مـساءلة املـديرين التنفيـذيني              
  .وتقييم أدائهم

    
 ٧التوصية 

قا مـن املقترحـات الـيت       ينبغي للهيئات التشريعية يف منظمات األمم املتحدة، انطال         
يقدمها الرؤساء التنفيذيون بشأن امليزانيات، أن توفر ما يلزم من موارد مالية وبـشرية     
لتطبيــــق خطــــط اســــتمرارية تــــصريف األعمــــال املعتمــــدة واملوضــــوعة اســــتنادا إىل 

ــات ــال،    /سياسـ ــتمرارية تـــصريف األعمـ ــال اسـ ــات يف جمـ ــتراتيجيات تلـــك املنظمـ اسـ
  .وحتديثهاومواصلة رصدها وصيانتها 
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 التدريب  - هاء  
 )١٦(توصيات مستمدة من صكوك دولية    

تسلّط كتابات املتخصصني يف جمال استمرارية تـصريف األعمـال األضـواء علـى أمهيـة                  - ٧٥
ومـــن أّول . العامـــل البـــشري يف جنـــاح اســـتمرارية تـــصريف األعمـــال يف أي منظمـــة كانـــت 

قافة يف هذا اجملـال أن املنظمـات حتتـاج إىل تقيـيم             االعتبارات اليت ال بد من مراعاهتا يف تطوير ث        
درجة الوعي بـذلك ومقارنـة تلـك الدرجـة باملـستوى املرغـوب مـن أجـل حتديـد االحتياجـات                   

وينبغـي أن يكـون هنـاك تـدّرج فيمـا يتعلـق بتزويـد               . فيما يتعلـق بتـدريب املـوظفني بوجـه عـام          
ال يتحملون أي مسؤولية خاصـة يف       ذلك أن املوظفني الذين     . خمتلف فئات املوظفني بالتدريب   
وكلمـا اسـتوعب    .  ذاته الذي حيتاجه املوظفون األساسـيون      بهذا اجملال ال حيتاجون إىل التدري     

كبــار اإلداريــني هــذه املــسألة وفهمــوا منافعهــا ازدادت شــهّيتهم إليهــا وكــانوا أْدَعــى إىل دعــم   
 .تنفيذها هبمة

ى مـسألة اسـتمرارية تـصريف األعمـال مـن           وينبغي أن يستفيد اإلداريون القـائمون علـ         - ٧٦
وبزيادة الوعي هبذه املـسألة ضـمن املنظمـة يواجـه اإلداريـون املزيـد مـن        . التطوير املهين املستمر  

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        . الطلبات اليت ال بد من الوفاء هبـا بالتـصدي هلـا علـى النحـو املالئـم                 
ــيت ت   اســتمراريةإدارة  ــصريف األعمــال مــن اجملــاالت ال ــسرعة  ت ــاك دائمــا دروس  . تطــور ب وهن

  .جديدة ميكن االستفادة منها يف هذا الصدد وينبغي لإلداريني متثلها
  

 الوضع السائد يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة    

يبدو، على صعيد األمم املتحدة، أن درجة الوعي أعلى هبـذه املـسألة يف املكاتـب الـيت                    - ٧٧
اليت من صنع اإلنسان أو من كليهما مما أدى إىل تعطيـل            تأثرت بالكوارث الطبيعية والكوارث     

ويبـدو كـذلك أن الـوعي أقـوى يف املواقـع امليدانيـة منـه يف املكاتـب الـيت يستـضيفها                       . األنشطة
وهذا أمر مرجح ألن املكاتب الكائنة يف املقر تقع، أساسـا، يف أمـاكن تعتـرب أقـل عرضـة               . املقر

. هد يف شـىت احلـاالت، ليـست مبنـأى عـن األعطـال             غري أن تلك املكاتب، كما شـو      . للمخاطر
ك والعاصــــفة الــــيت اجتاحتــــها ومــــن األمثلــــة علــــى ذلــــك الزلــــزال الــــذي ضــــرب نيويــــور  

انقطاع الطاقة الكهربائية فيها، وانقطاع الطاقة الكهربائية يف فيينا، واألمطار الغزيـرة             وحاالت
ك إال علــى ســبيل املثــال  ومــا ذلــوالفيــضانات الــيت حــدثت يف منــاطق مــن مدينــة كوبنــهاغن، 

 .احلصر ال

__________ 
 .املرجع نفسه  )١٦(  
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واليوم فإن موظفي األمم املتحـدة، إمجـاال، ُيـدركون يف معظـم األحيـان قـضايا األمـن                     - ٧٨
وعليــه فــإن احلاجــة . والــسالمة إال أن الــوعي مبــسألة اســتمرارية تــصريف األعمــال يبــدو قلــيال 

ن اسـتكمال طـرق إذكـاء       ويرى املفتشان أن مـن املمكـ      . ماسة إىل زيادة اجلهود يف هذا الصدد      
وينبغـي  . الوعي مبسأليت األمن والسالمة بإضافة عنصر له عالقـة باسـتمرارية تـصريف األعمـال           

للمنظمات اليت تنكّب على وضع خططها يف هذا اجملال واملنظمات الـيت تعكـف علـى حتـديثها                  
فـضل إدراج  وميكن القيـام بـذلك ب  . أن تضّمنها الطرق واألساليب الكفيلة بزيادة الوعي بذلك       

 األعمــال ضــمن بــرامج التــدريب التمهيــدي ودورات جتديــد  ريفعنــصر إدارة اســتمرارية تــص
وهذا هو ما حيـدث بالفعـل يف بعـض املنظمـات غـري أن املفتـشني الحظـا أنـه مـا مـن                       . املعارف

إذ إهنمــا مل يعثــرا علــى أي إشــارة إىل . منظمــة تقــوم بتقــدير درجــة وعــي موظفيهــا هبــذا األمــر 
في  ضـمن نـشاط بـرامج التطـوير الـوظي          الب له عالقـة باسـتمرارية تـصريف األعمـ         وجود تدري 

وال داعـي أن يقتـصر التـدريب        . برامج التدريب اليت ُتقدم يف مراكز األمم املتحـدة الكـربى           أو
ــة     ــيم التقليدي ــى طــرق التعل ــوعي عل ــة إذكــاء ال ــارف عــرب شــبكة    . وعملي ــك أن تقاســم املع ذل

ــشبكات    ــع ال ــداخلي   اإلنترنــت وعــرب مواق ــدريب ال ــوفري الت ــة، وت  وتعمــيم واخلــارجي،الداخلي
النشرات اإلخبارية والتعلم بالوسائل اإللكترونية وتنظيم حلقات العمـل وإجـراء التمرينـات يف              
جمال إدارة استمرارية تصريف األعمال هي فقط بعض األشكال الـيت ميكـن مـن خالهلـا تلقـني                   

 .لالناس مبادئ إدارة استمرارية تصريف األعما

وقد وجد املفتـشان أن املـوظفني األساسـيني الـذين مت حتديـدهم، لـدى اعتمـاد خطـط                      - ٧٩
اســتمرارية تــصريف األعمــال، كــانوا، إمجــاال، علــى اســتعداد لتنفيــذ مهــامهم يف الفتــرات الــيت 

ويتم أكرب قدر مـن التـدريب الـذي يتلقونـه ومـا ميارسـونه مـن أعمـال تطبيقيـة                     . تلت األزمات 
 مـشكلة ُتطـرح، كمــا سـبق أن الحظـه املفتــشان، فيمـا يتعلـق بــصيانة       اكن هنــغـري أ . عـن بعـد  

وحتديث خطط اسـتمرارية تـصريف األعمـال، وملـا كـان املوظفـون يتبـدلون بـوترية عاليـة فـإن                      
أشخاصا آخرين من غـري الـذين ُتـدرج أمسـاؤهم يف اخلطـة الفعليـة يقومـون بالوظـائف احلامسـة                      

 االسـتعراض والتحـديث علـى حتـديث قائمـة أمسـاء             ليـة ن عم وينبغي أال يقتصر جـزء مـ      . األمهية
وينبغـي أن   . املوظفني األساسيني بل ينصّب أيضا على التصدي لتأهبهم لالضـطالع بوظـائفهم           

 .تكون املسؤوليات واضحة فيما يتعلق بضمان حدوث ذلك

 والحظ املفتشان عدم تواصل تلقي القـائمني علـى إدارة اسـتمرارية تـصريف األعمـال                 - ٨٠
ونظرا ألن عددا متزايـدا مـن مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة ينكـّب علـى وضـع                     . للتدريب

وتنفيذ خطط إدارة استمرارية تصريف األعمال فإن اتباع هنج مشترك حيال التـدريب يف هـذا             
وتتـوىل أمانـة األمـم املتحـدة بـسخاء نقـل معارفهـا إىل القـائمني                 . اجملال هو أمر يف غاية األمهيـة      

وهي تتعـاون مـع البنـك الـدويل         . ة استمرارية تصريف األعمال يف املنظمات األخرى      على إدار 
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وحـدات  (على تطوير وحدات منوذجية إلكترونية يف جمـال إدارة اسـتمرارية تـصريف األعمـال             
).  ووحـدات معـدة للعـاملني يف جمـال الـشراء إخل            للمـوظفني، معدة لإلداريني، ووحدات معـدة      

 باتبــاع هنــج عــام غــري خــاص بــأي منظمــة حــىت يتــسىن جلميــع     ويــتم تطــوير كــل هــذه املــواد  
ويــرى . غــري أنــه لــيس هنــاك أي وعــي هبــذه املبــادرات داخــل املنظومــة. املنظمــات اســتخدامها

 الوكـاالت ُيخلـع عليـه طـابع أكثـر           نياملفتشان، واحلالة تلك، أن إقامـة هيكـل للتعـاون فيمـا بـ             
ــة منتــدى ميكــن يف إطــاره مناقــ    ــالنفع علــى   رمسيــة ســيكون مبثاب شة تلــك املبــادرات مبــا يعــود ب

 ).٩انظر التوصية (مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

ــرامج إدارة اســتمرارية         - ٨١ ــاءة ب ــاه كف ــواردة أدن ــذ التوصــية ال ــزز تنفي ــع أن ُيع ومــن املتوق
 .تصريف األعمال على صعيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة

  
 ٨التوصية 

 يــضمنوا إدراج التــدريب علــى مــسائل اســتمرارية ينبغــي للرؤســاء التنفيــذيني أن  
تصريف األعمال يف الدورات املخصصة للتطوير الوظيفي، وتنمية قـدرات املـوظفني،            
ــوظفني         ــتظم للم ــدريب املن ــوفري الت ــضمنوا ت ــدي، وأن ي ــدريب التمهي ــك الت ــا يف ذل مب

  .لاألساسيني يف املنظمات كعنصر أصيل من عناصر إدارة استمرارية تصريف األعما
    

اســتمرارية تــصريف األعمــال وعناصــر الــسالمة واألمــن وتكنولوجيــا         - ثالثا  
 املعلومات واالتصاالت

 السالمة واألمن واستمرارية تصريف األعمال    

تلعب خدمات الـسالمة واألمـن دورا مهمـا يف اسـتمرارية تـصريف األعمـال وخاصـة            - ٨٢
ر املنــوط هبــا هــو أمــر أساســي يف محايــة  والــدو. يف املرحلــة األوىل مــن مراحــل إدارة احلــوادث

ويقـوم  . األرواح واملمتلكات والتأهب للطوارئ واإلجالء وتشغيل نظـم التبليـغ عـن الطـوارئ              
 على أسس هي معـايري العمـل األمنيـة الـدنيا، ومعـايري العمـل األمنيـة                  ألميننظام األمم املتحدة ا   

اك شــبكة اإلدارة األمنيــة املــشتركة بــني وهنــ. الـدنيا ألمــاكن اإلقامــة ونظــام املــسؤولني املعّيــنني 
الوكـــاالت وهـــي شـــبكة راســـخة يـــتم يف إطارهـــا اســـتعراض ورصـــد القـــضايا والـــسياسات   

ــة  ــائج املتمخــضة عــن تلــك اخلــدمات، إىل جانــب    . واإلجــراءات واملمارســات األمني ومــن النت
اليـة  ظروف الـسالمة واألمـن الـيت تعمـل يف ظلـها منظمـات األمـم املتحـدة، ختـصيص مـوارد م                     

 .وبشرية هامة وقيام تعاون فيما بني العاملني يف خمتلف مراكز العمل
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والحـــظ املفتـــشان أن الـــشق املعـــين بقـــضايا الـــسالمة واألمـــن يف أنـــشطة اســـتمرارية   - ٨٣
ــق ويدركــه املوظفــ     ــد التنظــيم والتوثي ــيت   تــصريف األعمــال جي ــدا حــىت يف املنظمــات ال ون جي

وقـد يكـون ذلـك هـو الـسبب الـذي         . تـصريف األعمـال   ُتوضع فيها خطط إدارة استمرارية       مل
 املكلـف بقـضايا الـسالمة واألمـن املـسؤولية عـن إدارة              املكتبدفع ببعض املنظمات إىل حتميل      

برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي واليونيـدو ومكتـب األمـم املتحـدة             (استمرارية تصريف األعمال    
وبـالرغم مـن أمهيـة    ). الة الدولية للطاقة الذريةخلدمات املشاريع واالحتاد الربيدي العاملي والوك     

 تــصريف األعمــال فــإن نطــاق الربنــامج الــذي يعــاجل   ســتمراريةعنــصري الــسالمة واألمــن يف ا 
وعليــه مــن الــصعب التعــاطي مــع  . القــضايا املطروحــة يف هــذا اجملــال أْرحــب مــن ذلــك بكــثري  

ــاألمن إذا كا      ــرتبط ب ــيت ال ت ــال ال ــصريف األعم ــتمرارية ت ــب اس ــتمرارية   جوان ــسائل اس ــت م ن
والـشيء نفـسه ينطبـق      .  واألمن المةتصريف األعمال ُتدار من قبل املكتب املكلف مبسائل الس        

على خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الـيت تستـضيف اسـتمرارية تـصريف األعمـال               
 .يف بعض املنظمات

أن تتــصدى هلــا  ويــرى املفتــشان أن اســتمرارية تــصريف األعمــال مــسألة ال ينبغــي         - ٨٤
خدمات األمـن أو خـدمات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، غـري أن علـى القـائمني علـى                     
اســتمرارية تــصريف األعمــال أن يعملــوا يف تعــاون وثيــق مــع خــدمات تكنولوجيــا املعلومــات   

  ).٢ والتوصية ٣٨-٣٦انظر الفقرات (واالتصاالت 
  

 تصريف األعمالتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستمرارية     

ُتعد استمرارية اخلدمات املقدمة عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت عنـصرا              - ٨٥
وعلـى الـرغم   . مهما من عناصر قدرة املنظمة الشاملة فيما يتعلق باستمرارية تـصريف األعمـال     

من أنـه مـن الـضروري التـوافر علـى خطـة منفـصلة السـتمرارية تـصريف األعمـال فيمـا يتعلـق                         
استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، فإن ذلك يشكل عنـصرا مـن     /وماتتكنولوجيا املعل ب

وهنــاك اجتــاه إىل اعتمــاد  . عناصــر خطــة اســتمرارية تــصريف األعمــال الــشاملة يف أي منظمــة  
ــا املعلومــات واملعلومــات والبيانــات      املنظمــات بــشكل مطّــرد علــى تــوافر تطبيقــات تكنولوجي

نظمــة الــيت ال تفقــد املعلومــات  وامل.  بأنــشطتهاضــطالعال لتــتمكن مــن االاملتاحــة يف هــذا اجملــ 
البيانات اليت متتلكها أو القدرة على الوصول إليها هي أقدر على التعاطي مبزيـد مـن املرونـة                   أو

ــوارد يف جمــال           ــن امل ــد م ــف املزي ــن أســباب توظي ــو م ــذا ه ــة وه ــوع األحــداث املعطّل ــد وق عن
 .أكثر من ذي قبلتكنولوجيا املعلومات على حنو 

ومع تطور استخدام تكنولوجيا املعلومات يف مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة ازداد                - ٨٦
اسـتعادة  /االهتمام الذي ُيوىل ملسألة استمرارية تصريف األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومـات    
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بعـض  وقد وظفت استثمارات هامة يف هذا الـصدد ولـو أن            . القدرة على العمل بعد الكوارث    
املنظمات عمدت إىل إرجـاء أو تعليـق تـدابري هامـة ُيزمـع اختاذهـا نظـرا للقيـود املفروضـة علـى                   

وُيعــد إنــشاء شــبكة تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت الــيت ُتــشرف عليهــا اللجنــة . ميزانياهتــا
ومـات يف   اإلدارية الرفيعة املستوى التابعة لألمم املتحدة عالمة على تزايد أمهية تكنولوجيـا املعل            

ويرى املفتشان أن من املهـم أن تتـوىل هـذه الـشبكة مناقـشة وحتديـد أفـضل                   . تحدةاألمم امل 
اسـتعادة  /املمارسات فيما خيص استمرارية تصريف األعمال يف جمال تكنولوجيا املعلومـات          

 .القدرة على العمل بعد الكوارث

لـى خـدمات تكنولوجيـا     ومبجرد التعرف إىل احتياجات منظمة ما، بإمكان القائمني ع          - ٨٧
ومـن  . املعلومات واالتصاالت أن يدرسوا إمكانية قيامهم بتوفري تلك اخلدمـة وحتديـد تكلفتـها             

األمهية مبكان أن يتم حتديد أي من البىن التحتية يصلح لـدعم أي نـوع مـن التطبيقـات وحتديـد             
رف إىل وعنـدما يـتم التعـ   .  يصلح لـدعم أي مـن عمليـات تـصريف األعمـال           يقاتأي من التطب  

عمليات تـصريف األعمـال احلامسـة األمهيـة ميكـن عنـدها حتديـد األوقـات املـستهدفة السـتعادة                     
وتـرد أدنـاه بعـض أهـم املمارسـات املتبعـة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات                   . القدرة على العمـل   

  : على استمرارية تصريف األعمالاشرواالتصاالت واليت هلا أثر مب
  

 حتياطية وإقامة مركز ثانوي للبياناتاالحتفاظ بالبيانات اال    

كثريا ما يذهب الـبعض، بـدون حـق، إىل أنـه ميكـن، مبجـرد قيـام أي منظمـة بتحديـد                         - ٨٨
نــوع املعلومــات الــيت ُيحتــاج إليهــا يف الــساعات األربــع والعــشرين األوىل الــيت تلــي حــدوث     

احة تلـك املعلومـات يف      انقطاع ّما ومبجرد اختاذ إجراءات قصد االحتفاظ ببيانات احتياطية، إت         
 أن امــتالك نــسخة إضــافية مــن املعلومــات احليويــة وإمكانيــة الوصــول   إال ســاعة ٢٤أقــل مــن 

 .بسرعة إليها مها قضيتان خمتلفتان

وهنـــاك، يف معظـــم منظمـــات األمـــم املتحـــدة، إجـــراءات معياريـــة تـــنظم االحتفـــاظ     - ٨٩
 ونسخ إضـافية تراكميـة مـن البيانـات       بالبيانات االحتياطية، فهناك نسخ إضافية من التطبيقات،      

. اليومية، ونسخ إضافية أسبوعية كاملـة كمـا أن هنـاك مراكـز أوليـة وثانويـة حتـتفظ بالبيانـات                     
ومن وجهة نظر أمن املعلومات فإن باإلمكان تشفري الروابط بتكلفة منخفضة وذلك أمر كـان               

تمرار أمـرا حامسـا لـضمان      ويعد الوصول إىل موقع ثانوي ميلك مقومات االسـ        . متعذرا من قبل  
ومن أفضل املمارسات، يف هذا الـصدد، إقامـة املركـز الثـانوي             . استنساخ البيانات واستردادها  

وهنـاك منظمـات    . املركـز األّويل   عـن املنطقـة الـيت يوجـد هبـا            بعيدةللبيانات يف منطقة جغرافية     
وعوضـا  . اسـتثمارا ضـخما  متلك مركزا ثانويا ألهنا ترى أن بناء مركز مـن هـذا القبيـل ميثـل       ال

 . عن ذلك، فإهنا تلجأ إىل خدمات املركز الدويل للحساب اإللكتروين التابع لألمم املتحدة
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وتــساءل املفتــشان عمــا إذا كــان ينبغــي جلميــع منظمــات األمــم املتحــدة أن تلجــأ إىل     - ٩٠
تباينـت آراء  خدمات املركز الدويل للحساب اإللكتروين التـابع لألمـم املتحـدة أوال وهنـا فقـد               

فبعضهم يرى أنـه إذا جلـأ اجلميـع         . املهنيني العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      
ــه ملخــاطر      ماتإىل خــد ــإن ذلــك يــؤدي إىل ارتفــاع درجــة تعــرض النظــام كل  ذلــك املركــز ف

 وهنــاك مــن دافــع بقـوة عــن فكــرة التجــاء اجلميــع إىل  -االعتمـاد علــى مــزّود اخلــدمات نفـسه   
ت ذلك املركز ألنه يـشكل مظلّـة خاصـة متتلكهـا األمـم املتحـدة تـوفر الـسرّية واحلـصانة            خدما

واحلجة اليت يدفع هبا هؤالء أنه ال سبيل، بـالنظر إىل تكلفـة اخلدمـة الـيت                 . الدبلوماسية للبيانات 
يوفرها املركـز، وتكلفـة تلـك اخلدمـة الـيت يعمـل كـل كيـان مـن كيانـات األمـم املتحـدة علـى                          

داخليا، إىل أن يتمكن أي من تلك الكيانات مبفرده من حتقيق مـستوى اخلدمـة نفـسه                 تنظيمها  
وبغـض  .  املمارسات بنفس التكلفـة الـيت يتيحهـا املركـز          ضلالذي تقتضيه القواعد اليت حتكم أف     

النظر عن احلل الذي تفّضله املنظمات فإن االحتفاظ بالبيانات وبالعاملني يف املوقع نفسه يزيـد               
  . األمنيةمن املخاطر

  
 )نظام االتصال(القدرة على االتصال بتكلفة رخيصة وبشكل موثوق     

 املـصري مت قطـع االتـصال عـن طريـق اهلـاتف احملمـول                “الربيـع العـريب   ”أثناء أحـداث      - ٩١
. طوال يوم واحد كما متت إعاقة االتصاالت عرب شبكة اإلنترنـت لفتـرة بلغـت أسـبوعا تقريبـا          

ومت االعتمـاد علـى أجهـزة     . ترة وجيزة، السبيل الوحيـد لالتـصال      وكانت اخلطوط األرضية، لف   
 العايل جدا لفتـرة مـن الوقـت، إال أن نظـام االتـصال الالسـلكي هـذا مت                    رددالالسلكي ذات الت  

وقــد مت تزويــد املــوظفني األساســيني . قطعــه أيــضا ألنــه كــان مرتبطــا بــدوائر الــشرطة واجلــيش 
غــري أنــه  ) USB( تعمــل بناقــل بيانــات حممــول    العــاملني يف بعــض املنظمــات بــأجهزة مــودم    

 العـاملي التـصاالت اهلـاتف احملمـول، مثلـها يف            لنظـام كانت تلك األجهـزة تـستخدم شـبكة ا         ملا
واسـتخدمت بعـض املنظمـات      . ذلك مثل اهلواتـف احملمولـة، فـإن عمليـة االتـصال قـد تعـذّرت               

ــة ذات فتحــة صــغرية جــدا     ــا ) V-Sat(معــدات طرفي ــى  يف حــني اعتمــدت منظم ت أخــرى عل
 هـذه الـشبكة   ستخدموقـد أدركـت املنظمـات الـيت كانـت تـ          . الشبكة العامليـة العريـضة النطـاق      

 .مدى أمهية ذلك االستثمار

وأدركت كل املنظمات الـيت تـأثرت باألحـداث املـذكورة آنفـا أن هنـاك حلـوال، مـن              - ٩٢
 االســتقاللية عــن الناحيــة التكنولوجيــة، إلرســاء قواعــد القــدرات التواصــلية بــشكل حيقــق هلــا   

ويـرى املفتـشان أن مجيـع       . احلكومة املضيفة ولكن املشكلة تكمن يف معرفة تكلفة تلك احللول         
 الـتفكري يف املخـاطر الـيت قـد تنجـّر عـن اإلقفـال الكلـي لـُسبل االتـصاالت                      املنظمات حتتاج إىل  

دة اليت تتخـذ    وتعكف مؤسسات منظومة األمم املتح    . وإىل الكيفية اليت متكّنها من التصدي هلا      
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من مصر مقرا هلا، على وضع مقترح، عن طريق شـبكتها احملليـة املعنيـة بتكنولوجيـا املعلومـات               
 إداراهتا العليـا مـن أجـل التوصـل إىل حـل مـشترك بـني الوكـاالت             علىواالتصاالت، ستطرحه   

وهي تعتقد أن التوصل إىل حل مشترك من شأنه أن يتيح وفـورات احلجـم               . ملسألة االتصاالت 
ويــشجع . الكــبري وأن بإمكاهنــا، بتجميــع مواردهــا وأصــوهلا، حتــسني الوضــع بالنــسبة للجميــع  

  . العمل األخرىراكزاملفتشان اتباع مثل هذه املبادرات يف م
  

 القدرة على االتصال عن بعد    

إن العمل والوصول إىل املعلومات والبيانات بغض النظـر عـن املوقـع الـذي يوجـد فيـه              - ٩٣
وتلجـأ معظـم مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة            . تاح استمرارية تصريف األعمال   املرء مها مف  

وقـد تطـورت هـذه القـدرة، يف بعـض           . إىل أسلوب العمل عن بعـد لتـصريف األعمـال اليوميـة           
 حتقيـق التـوازن بـني العمـل ومنـط احليـاة أو لـضرورة التعـاطي مــع         اتاملنظمـات، نتيجـة لـسياس   

ا، أمــا يف بعــض املنظمــات األخــرى فــإن ذلــك جــاء بكــل   التهديــدات الــيت تــشكلها األنفلــونز 
بساطة نتيجة لضيق حيز العمل نتيجة لنمـو تلـك املنظمـات غـري أن كـل هـذه املنظمـات تلجـأ                    

ويــرى املفتــشان أن هــذا .  األعمــالتــصريفإىل أســلوب العمــل عــن بعــد ألغــراض اســتمرارية 
 .جاباجملال هو اجملال الذي حدثت فيه أكثر التطورات مدعاة لإلع

ــا، الوصــول إىل حــساباهتم اخلاصــة        - ٩٤ ــع املنظمــات تقريب ــستخدمني، يف مجي وبإمكــان امل
ــشب      ــروين ال ــد اإللكت ــق خــدمات الربي ــروين عــن طري ــد اإللكت ــا كــانوا ميتلكــون   بالربي كية إذا م

) Citrix(وتوفر معظم املنظمات تراخيص لربنامج سـيتريكس        . على االتصال باإلنترنت   القدرة
 املماثلـة ملوظفيهـا األساسـيني متكنـهم مـن الوصـول إىل حواسـيبهم                حللـول ك مـن ا   أو ما إىل ذلـ    

وقد قيل للمفتشني إن الطلب علـى تـراخيص برنـامج سـيتريكس يـنخفض               . املكتبية وتطبيقاهتم 
عندما تعمد أي منظمة إىل إدخال تغيريات على طريقة تقاضـي تكلفـة تلـك التـراخيص أي أن               

 تقاضي التكلفة مباشرة مـن املكاتـب الـيت تـستخدمها،            تمندما ي الطلب عليها يبدو أنه أعلى، ع     
ويقــر . منــه عنــدما يــتم إدراج التكلفــة يف ميزانيــة مكاتــب تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت 

املفتشان بأن طرائق امليزانية ينبغي أن تعزز استخدام املـوارد التـشغيلية علـى حنـو حيقـق الكفـاءة                
 وضــع يـتم يف ظلــه تنفيــذ اعتبــارات تــشغيلية أو هلــا  ءنــب نــشوإال أهنمـا يــشريان إىل وجــوب جت 

عالقة بامليزانية بدون دراسة ما لتلك التـدابري مـن آثـار علـى قـدرة املنظمـة يف جمـال اسـتمرارية                       
 .تصريف األعمال

وحتتاج املنظمات إىل أن تكفل معرفة املوظفني األساسيني العاملني فيه كيفية االتـصال               - ٩٥
واحلل هو استخدام تلك الـنظم علـى حنـو          . ند وقوع حادث يستوجب ذلك    عن بعد بنظمها ع   

وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي . والعمــل عــن بعــد هــو طريقــة جيــدة لتحقيــق هــذا األمــر. متكــرر
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 اتصال كل املوظفني األساسيني الذين يعملـون عـن بعـد يف الوقـت           هااالضطالع بتجربة يتم في   
 وتعمـد بعـض املنظمـات، إىل جمـرد اختبـار القـدرة              .ذاته بالنظم الختبار مدى حتملها لإلجهـاد      

بل ينبغي أن تـشمل     . وهذا ال يكفي  . على االتصال عن بعد بنظمها اخلاصة بالربيد اإللكتروين       
 إىل كـل التطبيقـات واضـطالعهم بكـل املهـام الـيت              ساسـيني التجربة وصـول مجيـع املـوظفني األ       

ومـن  .  املـشكالت املطروحـة وحلـها      يطلب منهم أداؤهـا يف أوضـاع حقيقيـة بغيـة التعـرف إىل             
وقـد قيـل    . الضروري جدا أن يشارك كل املوظفني على اخـتالف مـستوياهتم يف هـذه التجربـة               

 معظـــم األحيـــان الوقـــت الـــالزم يفللمفتـــشني إن اإلداريـــني يف أعلـــى املـــستويات ال جيـــدون  
ركة للمــشاركة يف هــذا النــوع مــن التجــارب وهــذا أمــر يــدعو لألســف نظــرا ملــستوى املــشا     

 .املطلوب منهم يف األوضاع احلقيقية

ــس         - ٩٦ ــدما يكــون م ــد عن ــن ُبع ــن يعمــل ع ــاك م ــام، هن ــشكل ع ــة وب ــة رمسي . افرا يف مهم
فكــثريا مــا ينــصح املوظفــون، مــن  . جــدال يف أن هنــاك منــافع ُتجــىن مــن العمــل عــن ُبعــد   وال

. قــاء يف بيــوهتم بغــزارة، بالبمنظمــات األمــم املتحــدة الكائنــة يف نيويــورك، عنــدما يــرتل الــثلج  
 اللجوء إىل أسلوب العمل عن ُبعـد وهـو أسـلوب نـاجح للغايـة،           ىذلك إال مثال واحد عل     وما

. حسب ما يفيد بـه املعنيـون بـاألمر، خيـدم جيـدا مـصلحة كـل املنظمـات الكائنـة يف نيويـورك                       
ّبب وقد مّرت املنظمات اليت تتخذ من روما مقرا هلا بتجارب مماثلة خالل التظاهرات الـيت تـس                

 حـدثت يف كوبنـهاغن ثالثـة فيـضانات جنمـت            ي،ويف العـام املاضـ    . مشكالت مرورية ضـخمة   
عن هطول األمطار بغزارة مما أجلأ كل منظمـة مـن املنظمـات الكائنـة هنـاك إىل االعتمـاد علـى                   

ويف القـاهرة، وبعـد اسـتعادة القـدرة         . نظام العمل عن ُبعد حىت يتسىن العثور على حلول بديلة         
ويف سـانتياغو دي شـيلي،   .  لـدواعٍ أمنيـة  مل، نصح املوظفون بـأن يعملـوا يف بيـوهت   على االتصا 

جلأت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب إىل نظـام العمـل عـن ُبعـد يف          
 .األيام األوىل اليت تلت الزلزال

ي يعمـل عـن بعـد    ومن املفترض، فيما يتعلق بالعمل عن بعد، أن ميتلـك الـشخص الـذ           - ٩٧
وهناك اجتاه يف بعض املنظمات حنو استخدام احلاسوب احملمـول الـذي ُيثّبـت              . املعدات الالزمة 

يف قاعــدة كهربائيــة بــدال مــن اســتخدام احلاســوب املكــتيب يف حــني تــسمح منظمــات أخــرى     
وهناك حماسن ومساوئ لكـل هنـج وعلـى         .  الشخصية من منازهلم   هتمللموظفني باستخدام معدا  

ويرى املفتشان بأنه ينبغـي     . ظمة أن حتدد لنفسها أنسب النهج لألغراض اليت تتوخاها          كل من 
ــر         ــة يف أم ــت املنظم ــدما تب ــال عن ــصريف األعم ــتمرارية ت ــصلة باس ــب املت ــر يف اجلوان النظ

 مبا يف ذلك أمر القدرة على االتصال عـن          ،مشاريعها اخلاصة بتطوير تكنولوجيا املعلومات    
  .يببعد وشراء أجهزة احلواس
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 الدروس املستفادة من أحداث واقعية  - رابعا  
ــام هبــا انتظــام        - ٩٨ ــارات الــيت ينبغــي القي باإلضــافة إىل متــارين احملاكــاة والتجــارب واالختب

هبدف حتسني خطـة اسـتمرارية تـصريف األعمـال تنطـوي أحـداث الواقـع املعـاش علـى أفـضل                      
 املـستفادة املوثقـة تـشكل مـصدرا         ذلـك أن الـدروس    . املصادر اليت ميكن منها اسـتخالص العـرب       

من مصادر املعلومات القيمة بالنسبة إىل املنظمات اليت مل تبلـغ مرحلـة متقدمـة يف جمـال حتقيـق                    
وقــد أجــرى . اســتمرارية تــصريف األعمــال وبالنــسبة إىل املنظمــات الــيت تواجــه خمــاطر مماثلــة   

 .املفتشان مقابالت مع ممثلني ملنظمات تأثرت باألحداث التالية
  

 زلزال سانتياغو دي شيلي    

وظفّت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـري الكـارييب اسـتثمارات يف                 - ٩٩
جمال التأهب للجـوائح ومت توسـيع نطـاق ذلـك اجملـال يف مرحلـة الحقـة مبـساعدة مـن الوحـدة                        

 عالقـة باسـتمرارية   املعنية باستمرارية تصريف األعمال ليشمل أنشطة شاملة تتعلق بالتأهب هلـا        
حـدوث الزلـزال عمـدت الوحـدة املعنيـة باسـتمرارية       وقبيل أسبوعني من    . عمالتصريف األ 

تصريف األعمال بزيارة للجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب إىل                  
وساعدت الوحدة اللجنة   . تقييم املستوى الذي بلغته يف جمال استمرارية تصريف األعمال        

 وعلى اختبار أسـلوب العمـل عـن بعـد وتطبيقـه فيمـا        اتلى تناول مسألة التصدي لألزم    ع
وقــد مت اخللــوص إىل أن االســتجابة يف مرحلــة مــا بعــد الزلــزال   . يتعلــق بــاملوظفني األساســيني

كانت جيدة من زاوية استمرارية تصريف األعمال وساهم وجود خطـة السـتمرارية تـصريف                
 الـيت يـتعني اختاذهـا وخـضوع         جـراءات اريو ُصـمم سـلفا بـشأن اإل       األعمال واشتماهلا على سـين    

ــا      ــتجابة اإلدارة العليـ ــبرية يف اسـ ــسامهة كـ ــال، مـ ــذا اجملـ ــدريب يف هـ ــيني للتـ ــوظفني األساسـ املـ
واملوظفني األساسيني بالشكل املالئم ويف استئناف اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة            

وقــد عقــد فريــق إدارة األزمــات وفريــق إدارة  . ه الــسرعةالبحــر الكــارييب ألنــشطتها علــى وجــ 
 ساعات ومت اختاذ القرارات الالزمة بشأن سـالمة وأمـن   ١٠األمن أول اجتماعاهتما يف غضون  

أي املوظفـون العـاملون يف جمـاالت تكنولوجيـا          (وبـدأ املوظفـون األساسـيون       . املباين واألصـول  
 العمـل املؤقتـة   أمـاكن عملـهم عـن ُبعـد ومـن       ) يـة املعلومات واملشتريات والنقـل واخلـدمات املال      

 ســاعة متكنــت اللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر   ٤٨وبعــد مــضي . البديلــة
ــد          ــدعم للبل ــدمي بعــض ال ــك تق ــا يف ذل ــسانية مب ــة اإلن ــشطة اإلغاث ــشروع يف أن ــن ال الكــارييب م

 :وترد أدناه بعض الدروس املستفادة من التجربة. املضيف

ينبغــي لفريــق إدارة األزمــات االتفــاق علــى وجــه الــسرعة، خــالل الــساعات     )أ(  
ــق،          ــيت تغل ــة ال ــالوجود يف األمكن ــه ب ــسماح ل ــن ميكــن ال ــى م ــة، عل ــن حــدوث األزم األوىل م
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يثبـت غـري ذلـك، يف وجـه الـذين يـضطلعون باألعبـاء العاديـة، وال بـد مـن تعمـيم القـرار                      مل ما
  حىت يتم جتنب استبعاد العاملني اخلارجيني املهمني؛رمبشكل واضح على مجيع من يعنيهم األ

من األساسي التوافر علـى اسـتراتيجية لالتـصال الـداخلي واخلـارجي والتأكـد                )ب(  
 من معرفة املوظفني للربوتوكول اخلاص مبسالة االتصال؛

ــف احمل     )ج(   ــرجح أالّ تعمــل خــدمات اهلوات ــن امل ــةم اخلطــوط األرضــية أو أن  /مول
ــل ــى حنــو   تعم ــالزم وضــع اســتراتيجي    عل ــن ال ــه م ــة واللجــوء إىل شــّتى   متقطــع، وعلي ات بديل
 MSNوسائل التواصل االجتماعي والربيـد اإللكتـروين الشخـصي واملاسـنجر            (االتصال   وسائل

 ؛.)وسكايب، إخل

ــسىن توضــيح        )د(   ــهم حــىت يت ــصال مبنظمت ــسارعوا إىل االت ينبغــي للمــوظفني أن ي
 ؛املوقف بسرعة بشأن سالمة املوظفني

ينبغي حتديد أدوار ومسؤوليات املوظفني الـذين يـشغلون وظـائف أساسـية يف                )ه(  
أو دليـل إدارة األزمـات      /جمايل اإلدارة والدعم بوضوح يف خطة استمرارية تصريف األعمـال و          

 للحيلولة دون ازدواجية اجلهود والبلبلة؛

تويات املنظمـة  ترشيد املمارسات املتبعة يف جمال العمل عن ُبعد على مجيع مس            )و(  
مبــا يف ذلــك اســتخدام احلواســيب الشخــصية الــيت ميكــن توصــيلها بقواعــد كهربائيــة تغــين عــن  
استخدام احلواسيب املكتبية، والقيام بالعمليات الـيت ال تتطلـب الـورق، وختـزين الوثـائق اهلامـة              

  . مما يسهل كثريا استمرارية تصريف األعمالتركةعلى سّواقات مش
  

 املصريالربيع العريب     

هناك اختالفات بني شـّتى اخلطـط اخلاصـة بالتأهـب فيمـا يتعلـق باسـتمرارية تـصريف                  - ١٠٠
فلمكاتـب برنــامج األمـم املتحــدة   . األعمـال الـيت وضــعتها منظمـات األمـم املتحــدة يف القـاهرة     

ب يف هــذا اجملــال غــري أن الوقــت اإلمنــائي وبرنــامج األغذيــة العــاملي واليونيــسيف خطــط للتأهــ 
ومل يتــسّن بعــد ملكتــب منظمــة الــصحة   .  باختبــار مجيعهــا عنــدما وقعــت األحــداث  يــسمح مل

العاملية اإلقليمي وضع خطته اخلاصة باستمرارية تـصريف األعمـال يف صـيغتها النهائيـة ولـو أن                
وقد مشل مستوى التنـسيق يف مراكـز العمـل، أساسـا،        . بعض عناصر تلك اخلطة كانت جاهزة     

 إدارة األزمات الذي تأخـذ بـه إدارة شـؤون الـسالمة             فهومدا إىل م  جانيب السالمة واألمن استنا   
واألمــن يف حــني تولّــت كــل منظمــة مــن املنظمــات أمــر التعــاطي مــع كــل حالــة فيمــا يتعلــق      

وبعــد عمليــة اإلجــالء، الــيت ُنظمــت وُنفــذت بــدون  . بالوظــائف والعمليــات احلامســة األخــرى 
 أعمـاهلم طيلـة سـاعات قليلـة        ةيف ممارسـ  مواجهة مشاكل كربى، استمر املوظفـون األساسـيون         



A/67/83  
 

12-32757 47 
 

ــهم  ــسبب حظــر التجــوال  (يف مكاتب ــى      ) ب ــدرة عل ــد اســتعادة الق ــوهتم بع ــن بي ــاهرة مث م يف الق
وقـد اختـذت القـرارات اإلداريـة الالزمـة مـن أجـل              . االتصال باسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات      

 اختـاذ قـرارات   بألمـر تطلـ   التقليل إىل أقصى احلدود من اآلثار املترتبة على األحـداث غـري أن ا             
ومل يبلغ األشخاص الـذين     . خمصصة نظرا لعدم وجود أي سيناريوهات معدة يف مجيع املكاتب         

أجــرى معهــم املفتــشان مقــابالت عــن حــدوث مــصاعب كــربى فيمــا يتعلــق باضــطالعهم          
بالوظائف احلامسة األمهية علـى قلـة عـددها، بـل إن بعـض املـوظفني الـذين مت إجالؤهـم متكنـوا                   

وذكـر املوظفـون أن القـضية الرئيـسية الـيت واجهتـهم متثلـت يف                .  عـن بعـد    عمـاهلم ممارسـة أ  من  
انقطاع االتصال بني مكاتـب األمـم املتحـدة ويف حمدوديـة البيانـات االحتياطيـة املـصممة َسـلَفا            

 .واليت كانت متاحة هلا حىت تتمكن من استئناف االضطالع ببعض املهام

س املستفادة اليت أحيط املفتشان علما هبا من خـالل املقـابالت            ويرد أدناه بيان بالدرو    - ١٠١
 :اليت أجرياها مع الوكاالت اليت تتخذ من القاهرة مقرا هلا

. عدم توافر السيولة النقدية، وقـد كـان ذلـك مـن أكـرب التحـديات املطروحـة                   )أ(  
ديـد املبـالغ املاليـة    ّما استأنفت عملها عمدت إىل حت  فقد أغلقت البنوك أبواهبا فترة من الزمن ول       

وتعكـف املنظمـات الـيت تتخـذ مـن القـاهرة            . املنظمة سحبها يف كل مـرة     /اليت يسمح للشخص  
مقرا هلـا اآلن علـى البحـث عـن حـل مـرضٍ يناسـب التوصـيات الـيت كـثريا مـا تقـدم يف سـياق                          
ا املراجعات املالية والقاضية بعدم إبقاء كميات كبرية من النقد بدون تـداول وكـذلك بتـرك مـ                  

 يكفي من األموال السائلة إذا ما نشأ وضع مماثل؛

قضية القدرة على االتصال وهي مسالة واجهت معظـم املنظمـات العتمادهـا               )ب(  
وينبغي إقامة نظم لالحتفاظ بالبيانات االحتياطية غـري أن ذلـك       . على مزودي اخلدمات احملليني   

 هـذا اجملـال وينبغـي ألفرقـة األمـم      ال يعين أن كل منظمة ينبغـي هلـا أن متتلـك قـدرات فرديـة يف           
 خترج حبل يطبق على صعيد منظمة األمم املتحدة برمتـها حـىت يتـسىن لكـل                 أناملتحدة القطرية   

 الوكاالت االستفادة من القدرات واألصول املتوافرة لبعضها البعض؛

عنــدما تفــشل كــل أنــواع االتــصاالت األخــرى يف أداء عملــها فــإن التواصــل     )ج(  
ريـق نظـام املـراقبني الراسـخ يعـد الـسبيل الوحيـد الـذي يـسمح مبعرفـة أحـوال                     الشخصي عن ط  

 املوظفني وما حيدث هلم وللبقاء على اتصال باآلخرين؛

قد يكون هناك وجود خلطط لنقـل الـسلطات إال أن األهـم مـن ذلـك هـو أن                    )د(  
ب علـيهم   األشخاص الذين يتسلمون مقاليد مهـام املكتـب املتـضرر حيتـاجون إىل معرفـة مـا جيـ                  

ذلك أن املكتـب املتـضرر قـد يكـون يف           . فعله وال حيتاجون ملن يقول هلم إن عليهم حتمل ذلك         
 للتعتيم املطلق وبناء عليه فـإن األشـخاص الـذين يـضطلعون         نظراوضع يتعذر عليه فيه التواصل      
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بوظائفهم ليس هلم طريق آخـر غـري التـصرف بنـاء علـى األخبـار الـيت تبثهـا أجهـزة اإلذاعـة أو                         
 التلفزيون؛

وهنـاك  . من احليوي امتالك القدرة علـى الوصـول إىل الوثـائق احلامسـة األمهيـة         )ه(  
حاجــة إىل إتاحــة كــل تلــك الوثــائق يف شــكل إلكتــروين وختزينــها علــى ســّواقات مــشتركة يف  

  .موقع بعيد عن املنظمة
  

 الفيضانات يف كوبنهاغن    

 يف املنظمـــات الـــيت تستـــضيفها لقـــد أثـــرت الفيـــضانات الـــيت حـــدثت يف كوبنـــهاغن - ١٠٢
 منظمــات خمتلفــة يعمــل فيهــا  ٥وتستــضيف دار األمــم املتحــدة يف كوبنــهاغن  . خمتلفــة بطــرق
، وصندوق األمـم    ) موظفا ١٧٥(برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     :  موظفا موزعني كالتايل   ٤٢٧

، )فــا موظ١٨٧(ومكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع   )  موظفــا٥٦(املتحــدة للــسكان 
أمــا منظمــة ).  مــوظفني٣(، واملنظمــة الدوليــة للــهجرة ) مــوظفني٦(وبرنــامج األغذيــة العــاملي 

 .الصحة العاملية واليونيسيف فإن مكاتبهما تقع يف مكان آخر

ل مكاتبـه إىل مكـان آخـر يف حـني           وكان على برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي أن ينقـ             - ١٠٣
ويــوفر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي خــدمات  . أو ألبتــةتتــضرر ســائر املنظمــات إال قلــيال  مل

متعددة منها خدمات تتعلق باملوارد البشرية خلمسة آالف موظف يف مجيـع أحنـاء العـامل وعليـه                  
ونقـل املكاتـب إىل جهـة       .  على االتصال الدائم بباقي العامل هي أمر يف غاية األمهيـة           رةفإن القد 

وألنـه مل يكـن هنـاك    .  خطّا مـن خطـوط اهلـاتف األرضـي         ٧٥ لـأخرى كان يعين النقل املادي      
أي حل آخر مت، أثناء نقل تلك اخلطوط، حتويـل وجهـة مجيـع اخلطـوط اخلمـسة والـسبعني إىل                  

 قاعات االجتماع وذلك كان يعـين أن مـن املتعـذّر معاجلـة أكثـر                إحدىجهاز هاتف واحد يف     
م اهلواتـف الشخـصية اخلاصـة بـاألفراد         وقد تعذّر إعطاء أرقـا    . من مكاملة واحدة يف الوقت ذاته     

ــق       ــا يتعل ــة فيم ــسبب القواعــد املنطبق ــازهلم ب ــون يف من ــذين يعمل ــاة الشخــصية  ال ــاحترام احلي . ب
 .االلتجاء إىل برنامج سكايب كطريقة بديلة لالتصال ومت

ويف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تباطأت اخلدمات املقدمة على حنو خطري كمـا أهنـا                - ١٠٤
ت غري أنه نظرا لتمكن املوظفني من العمـل عـن ُبعـد فإنـه مل حيـدث أي انقطـاع كـبري يف          تأخر

ومل يكــن املوقــع . اخلــدمات وأمكــن اســتئناف العمــل مــن البيــوت ومــن املوقــع البــديل املؤقــت 
البــديل وليــد قــرار مــسبق بتعيينــه لغــرض إيــواء املــوظفني بــل جــاء نتيجــة قــرار أملتــه الظــروف   

وَتبّين من اخلـربة الـيت تلـت األزمـة الـيت            . ني املسؤولة عن دار األمم املتحدة     واختذته شركة التأم  
 .حلّت باملدينة أنه ال بد من إيالء املزيد من العناية ملعاجلة اآلثار النفسية الواقعة على املوظفني



A/67/83  
 

12-32757 49 
 

) أوروبـا /منظمـة الـصحة العامليـة     (ويقع مكتـب منظمـة الـصحة العامليـة يف كوبنـهاغن              - ١٠٥
ــة ميــاه اجملــاري أنــشئت قبــل مــدة تتــراوح بــني    جبــوار حم ويف الــسنة .  ســنوات٥  و٤طــة لتنقي

املاضية، شهد مكتـب منظمـة الـصحة العامليـة ألوروبـا، عنـدما هطلـت األمطـار بغـزارة، ثالثـة                      
وكانــت تلــك الفيــضانات كاســحة حيــث غمــرت الــسيول . جملــاريفيــضانات غمــرت شــبكة ا

كمــا غمــرت امليــاه ودّمــرت . سفلي والطــابق األرضــياملكاتــب الكائنــة يف الطــابق األرضــي الــ
ــضانات اجملــار    ــضة يف املــرآب وفي ــيت كانــت راب ــسيارات ال ــرا مزعجــا   ال ي ليــست فحــسب أم

 وبـسرعة تـآكال سـريعا       تتـشكل كـذلك خطـرا علـى الـصحة، ولكـن ميـاه اجملـاري سـّبب                  وإمنا
 .ميائية ثقيلةللتركيبات الكهربائية وأي هياكل معدنية نظرا الحتوائها على مواد كي

، مل يكـن مكتـب منظمـة        ٢٠١٠أغـسطس   / آب ١٤وعندما حـدث أول فيـضان، يف         - ١٠٦
الصحة العاملية ميتلـك أي خطـة السـتمرارية تـصريف األعمـال وكـان عليـه أن يعمـد إىل اختـاذ                  

وقد أثر عدم وجود سـيناريوهات وإجـراءات مـصممة سـلفا تـأثريا كـبريا يف                 . إجراءات مرجتلة 
ونـشأت  .  ارتفـاع معنويـات املـوظفني وحتلـيهم باملهنيـة     نكتـب علـى الـرغم مـ     عمليات ذلك امل  

مصاعب ّمجة من انعدام التعليمات احملّدثة بـشأن التسلـسل القيـادي، واهنيـار نظـام االتـصاالت                  
املوظفـون واملقـر    (وانعدام التعليمـات املفـصلة احملّدثـة خبـصوص االتـصال يف حـاالت الطـوارئ                 

 املعلومــات يف حــاالت الطــوارئ،   ولوجيــا وضــعف قــدرات تكن ،)الرئيــسي والبلــد املــضيف  
وانعدام الوثائق اليت ميكـن االسـتفادة منـها خبـصوص البنيـة التحتيـة الكهربائيـة وغـري ذلـك مـن                       

 .البىن يف املكتب وقلة املوارد املالية املخصصة

وقــد تقــرر، بعــد الفيــضان األول، أن احلاجــة باتــت ماســة إىل وضــع خطــة خبــصوص   - ١٠٧
تمرارية تصريف األعمال يف مكتب منظمـة الـصحة العامليـة ألوروبـا، وعمـد الفريـق العامـل           اس

الذي أنشئ إىل وضع خطة شاملة تتضمن إجراءات ومهام فورية ال بد مـن االضـطالع هبـا يف                   
 مبـا يف ذلـك وضـع سـيناريوهات فيمـا يتعلـق بكـل أنـواع                  املـستقبل، إطار تنفيذ تلك اخلطـة يف       

 تلك العملية جارية عندما غمرت السيول مكتب منظمة الـصحة العامليـة             وقد كانت . األعطال
وأحــيط املفتــشان علمــا عنــد إجرائهمــا املقــابالت بــأن قــدرة . ألوروبــا للمــرتني الثانيــة والثالثــة
 واالستجابة كانت أفضل بكثري مما كانـت يف املـرة األوىل            هباإلدارة العليا واملوظفني على التأ    

فقــد أدى وجــود ســيناريو مــصمم ســلفا وحتــسني  .  املــرتني األخــرينيرغــم فداحــة الكارثــة يف
حتـديث التعليمـات بـشأن اإلخطـار، وحتـسني القـدرة علـى              (القدرة علـى االسـتجابة للطـوارئ        

 بوضـوح يف مـا خيـص العمليـات          ولويـات االتصال يف جمال تكنولوجيـا املعلومـات، وترتيـب األ         
ضـح أن اخلـربة العمليـة الـيت سـبق اكتـساهبا ضـمنت               إىل زيادة الوعي ومـن الوا     ) احلامسة األمهية 

استجابة أفضل لتعطـل النـشاط رغـم أن خطـة اسـتمرارية تـصريف األعمـال مل توضـع بعـد يف                       
 الحـظ املفتـشان عــزم   دوقــ. صـيغتها النهائيـة ومل ُيــتمكن مـن البـدء يف تنفيــذها بـصورة شـاملة      
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اســتمرارية تـصريف األعمــال مبــا يف  اإلدارة العليـا علــى االسـتمرار يف تعزيــز أنــشطتها يف جمـال    
 .ذلك ختصيص املوارد املالية والبشرية

ويرد أدناه بيان بالدروس املستفادة اليت أحيط املفتشان علما هبا من خـالل املقـابالت                - ١٠٨
 :اليت أجرياها مع الوكاالت اليت تتخذ من كوبنهاغن مقرا هلا

كمـا أن   . ضـروري للغايـة   إن وجود خطة الستمرارية تـصريف األعمـال أمـر             )أ(  
ومــن األمــور العمليــة املفيــدة . مــن األساســي تــدريب املــوظفني علــى التعــاطي مــع تلــك اخلطــة 

 التوافر على قوائم تفقدية من صفحة واحدة ميكن استخدامها عند وقوع األزمات؛

ــادي      )ب(   ــشأن التسلــسل القي ــة ب ــد مــن وجــود تعليمــات حمّدث ــد وقــوع  . ال ب وعن
 إىل اختاذ قرارات عاجلة وال بد من متكني الشخص الذي يتخـذ القـرار               حادث ّما هناك حاجة   

 من التصرف ال أن يأيت ذلك وليد التخمينات؛

إن أمهيــة تكنولوجيــا املعلومــات أعظــم بكــثري ممــا هــو متــصور عنــد التــصدي     )ج(  
 للتخطيط ملناسبة ما وتنفيذ اخلطط؛

رقــم االتــصال ” مــن شــأن االســتثمار يف شــبكة للــهاتف تعمــل حــسب نظــام   )د(  
ــد ــام هــاتف متعــددة تكــون       “الوحي ــاهتم حنــو أرق ــه مكامل  أن ميكــن املــوظفني مــن إعــادة توجي

حمجوبـة عــن املـتكلم أي أن بإمكــان املـوظفني أن حيّولــوا وجهـة مكاملــاهتم املتعلقـة بعملــهم إىل      
تــــصال هبــــم دون أن يعرفــــوا  يــــسهل علــــى الزبــــائن االابيــــوهتم أو إىل هواتــــف حممولــــة ممــــ

 اخلاصة؛ همأرقام

 ٢٠١٣من املفترض أن تنتقل مكاتب معظم منظمات األمـم املتحـدة يف عـام                 )ه(  
وعليــه فــإن الوقــت قــد حــان للــشروع يف إقامــة تــشاور بــني  . إىل مركــز جديــد جيــري إنــشاؤه

 .املنظمات املعنية بشأن القضايا املتعلقة باستمرارية تصريف األعمال واملكاتب اجلديدة

تشني أنه مت، بعـد أحـداث سـانتياغو وكوبنـهاغن، حتليـل التجـارب وردود         وَتبّين للمف  - ١٠٩
ــات و      ــا يف عملي ــا جزئي ــستفادة وإدراجه ــدروس امل ــل وال ــصريف   /الفع ــتمرارية ت أو خطــط اس

ويف الوقت نفسه ليس هناك خطط لرصد متويل حمدد مـن أجـل اإلبقـاء علـى خطـط                   . األعمال
ويف القــاهرة مل توضــع أي تقــارير عــن   . و يف ســانتياغديثهااســتمرارية تــصريف األعمــال وحتــ  

وقــد تنــاقش املهنيــون مــن . الــدروس املــستفادة بعــد أربعــة شــهور علــى األحــداث الــيت وقعــت 
خبـــصوص التجـــارب ) تكنولوجيـــا املعلومـــات والـــشؤون املاليـــة واألمـــن (خمتلـــف الـــشبكات 

ــيريات امل      ــشأن التغ ــرارات ب ــه مل تتخــذ أي ق ــري أن ــصة غ ــوباملستخل ــى طل ــا عل  خطــط  إدخاهل
 .استمرارية تصريف األعمال
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ومما أثار خيبة أمل املفتشني أن الدروس املستفادة غري موثقة يف بعض احلاالت وألهنـا                - ١١٠
وعندما يتحتم إحياء خطط استمرارية تصريف األعمـال فـإن احلاجـة            . ستنسى مبرور الزمن  

ليـل التجـارب وردود   تدعو إىل قيام الرؤساء التنفيذيني واملنـسقني املقـيمني باسـتعراض وحت       
 املستفادة وذلك بغية حتسني تلك اخلطط والقدرات اليت ستتاح مـستقبال            سالفعل والدرو 

  .يف جمال استمرارية تصريف األعمال يف املقر وعلى الصعيد القطري
  

 التعاون بني الوكاالت  - خامسا 
ألمـــم إن التعـــاون بـــني الوكـــاالت ضـــرورة مطلقـــة إذا أرادت مؤســـسات منظومـــة ا  - ١١١

ــول يف جمــال         ــدة والتوصــل إىل مــستوى معق ــة املتكب ــى مــن التكلف ــدة املثل ــق الفائ املتحــدة حتقي
وقد ختتلف بعض عناصر خطط استمرارية تصريف األعمال مـن          . استمرارية تصريف األعمال  

منظمة إىل أخرى نظرا للواليـات احملـددة املمنوحـة لكـل منـها وألنـواع األنـشطة الـيت تـضطلع                      
التعــاون الربنــاجمي الوثيــق بــني منظمــات األمــم املتحــدة واعتمادهــا علــى بعــضها    غــري أن . هبــا

وقــد يــؤدي العمــل ســوّية إىل حتقيــق  . الــبعض مــن األمــور الــيت تــستوجب اتبــاع هنــج مــشترك  
 خمتلـف املنظمـات موضـوع اسـتمرارية         ولتوعالوة على ذلك، إذا تنا    . وفورات احلجم الكبري  

ــداع  تــصريف األعمــال بالطريقــة ذاهتــا فإ   م لبلــوغ األغــراض املنــشودة يف  هنــا ســتتمكن مــن الت
 .الصدد هذا

ووجد املفتشان أن حماوالت مل َتْعُد أن تكون أولية قـد ُبـذلت للتعـاطي مـع موضـوع                    - ١١٢
فباستثناء العمل الذي تقوم بـه      . استمرارية تصريف األعمال على أساس يشمل املنظومة برّمتها       

ت واالتصاالت وما قـام بـه جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني مـن               شبكات األمن وتكنولوجيا املعلوما   
 خلطط استمرارية تصريف األعمال فيما خيص العمليات املاليـة، مل تتخـذ أّي         قصائيةدراسة است 

 .مبادرات أخرى يف سبيل إضفاء طابع مؤسسي على التعاون بني الوكاالت

ف األعمـال علـى صـعيد املقـر         ويتباين التعاون بني الوحدات املعنية باسـتمرارية تـصري         - ١١٣
فهناك فريق كبار املسؤولني املعنيني بسياسات الطـوارئ يف نيويـورك   . من مركز عمل إىل آخر   

ويعـد  . وهو يتألف من الرؤساء التنفيذيني للصناديق والربامج اليت تتخذ مـن نيويـورك مقـرا هلـا                
غـري أن االتـصاالت علـى       .  القائم بـني هـؤالء، أساسـا، تنـسيقا وتعاونـا بـني الوكـاالت               لالتفاع

. مستوى اإلداريني القائمني على شؤون اسـتمرارية تـصريف األعمـال ال حيكمهـا مبـدأ صـارم                 
فهنـاك تعـاون    . ولعل ذلـك يعـود إىل اخـتالف مـستويات نـضج هـذا األمـر يف تلـك املنظمـات                    

منـائي   األمـم املتحـدة، غـري أن مـشاركة برنـامج األمـم املتحـدة اإل                نةمنتظم بني اليونيسيف وأما   
وقـد قـام صـندوق األمـم املتحـدة          . وصندوق األمـم املتحـدة للـسكان ضـعيفة يف هـذا املـضمار             

للسكان، يف اآلونـة األخـرية، بـصياغة خطتـه يف هـذا الـصدد اسـتنادا إىل النمـاذج الـيت طورهتـا             
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.  جــدا اآلن احلكــم علــى مــدى اســتمرار هــذا التفاعــلبكــرأمانــة األمــم املتحــدة غــري أن مــن امل
العقبة الكربى اليت حتول دون تعاون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي علـى حنـو وثيـق مـع                  وتتمثل  

الكيانــات األخــرى يف الــشكوك الــيت تكتنــف كيفيــة التعــاطي مــع مــسألة اســتمرارية تــصريف   
 مراكز العمل األخرى، مثل جنيف وفيينـا فـإن          يفأما  . األعمال يف مقر الربنامج والتردد بشأهنا     

ــاون بــني ا  ــة    التع ــى اجلوانــب األمني ــصر، أساســا، عل ــرغم مــن وجــود   . لوكــاالت يقت ــى ال وعل
إن التعـــاون الـــدائم حيتـــاج إىل اتــصاالت غـــري رمسيـــة بـــشأن اســـتمرارية تـــصريف األعمـــال فـــ 

 .دافعة قوة

ــصريف      - ١١٤ ــتمرارية تــ ــة باســ ــدة املعنيــ ــدمت الوحــ ــية، قــ ــة املاضــ ــسنوات القليلــ ويف الــ
ة التقنيــة يف وضــع خطــط اســتمرارية تــصريف األعمــال أمانــة األمــم املتحــدة املــساعد/األعمــال

كلمــا طلــب منــها ذلــك لكــل مــن منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة وبرنــامج األغذيــة  
وقـد حتقـق ذلـك بفـضل تقاسـم          .  ومنظمة الطريان املدين الـدويل     يةالعاملي ومنظمة الصحة العامل   

 هنــج متماثــل حيــال اســتمرارية  وســاعد ذلــك علــى وضــع . هــذه الكيانــات ملعارفهــا ومناذجهــا
ــوفري          ــة التكــاليف لت ــة قليل ــك، إمجــاال، طريق ــال يف بعــض احلــاالت وكــان ذل ــصريف األعم ت

.  تصريف األعمال يف تلـك املنظمـات       مراريةالتدريب األويل للمسؤولني اإلداريني املعنيني باست     
مارســات وتعكــف اليونيــسيف وأمانــة األمــم املتحــدة علــى صــياغة مبــادئ توجيهيــة بــشأن امل   

ويـثين املفتـشان علـى تلـك اجلهـود إالّ أهنمـا       . اجليدة موجهة ملؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة      
 دعـم مؤسـسي قـوي       كيقّران أهنا ُتبذل لوقـوف بعـض األشـخاص وراءهـا دون أن يكـون هنـا                

 .يسندها؛ ولذا فإهنا ال تنسحب على مجيع مؤسسات منظومة األمم املتحدة

ن مــصلحة منظمــات األمــم املتحــدة أن تنــشئ منتــدى ملناقــشة   ويــرى املفتــشان أن مــ - ١١٥
وميكــن وضــع األطــر املمكنــة هلــذا  . وتعزيــز النــهج املتبعــة حيــال اســتمرارية تــصريف األعمــال 

التعــاون بفــضل قيــام اللجنــة اإلداريــة الرفيعــة املــستوى بتنــسيق املمارســات يف جمــال تــصريف     
 : ذلك الفوائد اليت ستنجم عنضوفيما يلي بع. األعمال

ــصلحة مببــدأ اســتمرارية          )أ(   ــا واجلهــات صــاحبة امل ــاء وعــي القيــادات العلي إذك
 تصريف األعمال؛

ــصريف األعمــال وحتــسني        )ب(   ــذ اســتمرارية ت ــسابقني إىل تنفي ــارف ال حتــسني مع
 تقاسم تلك املعارف مع املبتدئني يف هذا اجملال؛

نه أن ميكّــن وضــع هنــج مــشترك حيــال اســتمرارية تــصريف األعمــال مــن شــأ    )ج(  
املنظمات من التعاون يف أوضاع األزمـات وال سـيما يف امليـدان، ووضـع أدلـة ومنـاذج ومنـاذج                     

 كفاءة ووحدات منوذجية تدريبية مشتركة، إخل؛
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تــوفري قاعــدة مــشتركة للــتفكري يف التوجهــات املــستقبلية يف جمــال اســتمرارية     )د(  
 .نظمة تتسم باملرونةتصريف األعمال يف منظومة األمم املتحدة أي بناء م

ومن املتوقع أن يؤدي تنفيـذ التوصـية الـواردة أدنـاه إىل تعزيـز التنـسيق والتعـاون فيمـا                 - ١١٦
  .بني الربامج املعنية باستمرارية تصريف األعمال على صعيد مؤسسات منظومة األمم املتحدة

  
 ٩التوصية 

 أن يـصدر توجيهـات   ينبغي لألمني العام، بصفته رئيس جملس الرؤساء التنفيذيني،         
بوضع قضايا استمرارية تصريف األعمال على جدول األعمال فيما خيص املواءمة بني 

جملـس  /عمليات تصريف األعمال املندرجة يف إطـار اللجنـة اإلداريـة الرفيعـة املـستوى              
الرؤساء التنفيذيني هبدف تطوير منـاذج كفـاءة يف جمـال التأهـب للتـصدي السـتمرارية              

منــاذج للخطــط يف هــذا اجملـال ووضــع مبــادئ لتوجيــه املمارســات  تـصريف األعمــال و 
  ..اجليدة حىت تعمل هبا منظمات األمم املتحدة واملوافقة على تلك النماذج واملبادئ
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  املرفق األول
نبــذة عامــة عــن اســتمرارية تــصريف األعمــال يف مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة اســتنادا إىل اإلجابــات         

  ستبيانالواردة على اال
  
  

 وجود عمليات لصيانة خطط استمرارية تصريف األعمال وحتديثها  خطة استمرارية تصريف األعمال

  املنظمة
ــال   ــدة يف جمــ ــة معتمــ سياســ
  قيد اإلعداد  معتمدة  استمرارية تصريف األعمال

نطاق اخلطة يشمل   
  التنفيذ  املواقع خارج املقر

ــصيانة  /الـــــــ
  التحديث

تــدريب املــوظفني 
  األساسيني

ريب مجيـــعتـــد
  املوظفني

 √ √ √ √ √  √ √ أمانة األمم املتحدة

 √ √ √ √ √ √  √ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 √ X √ √ √  √ √ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

      √   X صندوق األمم املتحدة للسكان

 X √ √ √ √  √ √ اليونيسيف

 X  √ √ √ √ X X برنامج األغذية العاملي

 X √  X √ √ √ X الفاو

     X  √ X اليونسكو

 X  √  X X X X منظمة الطريان املدين الدويل

     √ √  √ منظمة الصحة العاملية

 X X X X X  √ √ االحتاد الربيدي العاملي

        X االحتاد الدويل لالتصاالت

      √  X املنظمة العاملية للملكية الفكرية

      √  √ اليونيدو

 √ X √  √ √ √ X الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  
  ال: X  نعم: √
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  املرفق الثاين
  تقييم املنظمات الذايت ملدى نضج عملية استمرارية تصريف األعمال    

  

ا
لوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة 

الذرية
 

ا
ليونيدو

 

ا
ملنظمــــة العامليــــة للملكيــــة   

الفكية ا
الحتاد الدويل لالتصاالت

 

ا
الحتاد ا

لربيدي العاملي
 

م
نظمة الصحة العاملية

 

م
نظمة الطريان املدين الدويل

 

ا
ليونسكو

 

ا
لفاو

 

مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة   
خلدمات املشاريع

 

ب
رنامج األغذية العاملي

 

ا
ف
ليونيسي

 

صــــ 
كانندوق األمــــم املتحــــدة   

لل ب
رنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة   

اإلمنائ

األونروا
 

ا
ألمم املتحدة

 

 مستوى النضج البيان

               √ 

العمليــات واإلجــراءات موحــدة، وهــي متتثــل كليــة للخطــط املوضــوعة؛
حتديــد األخطــار . االضــطالع بعمليــات تــدريب واختبــار بتمويــل كامــل 

ــا تــدعم هــذه املــسألة علــى حنــو كامــل   . واملخــاطر الرئيــسية اإلدارة العلي
 .ومجيع املعلومات مستوفاة

حتت السيطرة

 √        √  √ √    

ي استمرارية تصريف األعمال واسـتعادة القـدرة علـى العمـل         إدراج مبدأ
بعــد الكــوارث علــى النحــو الكامــل يف جمــال تــصريف األعمــال بتمويــل
كامــل مــع إجــراء حتليــل لآلثــار علــى األعمــال وتقيــيم للمخــاطر؛ إدراج
ــشاريع ــوارث يف مـ ــد الكـ ــل بعـ ــى العمـ ــدرة علـ ــتعادة القـ ــات اسـ عمليـ

عمليات التـدريب واالختبـار، وجـود       تكنولوجيا املعلومات، االضطالع ب
 .زيادة الوعي. كميات صغرية من املعلومات

 غري مكتمل

√  √ √ √ √ √ √ √  √   √   

اعتراف عام بضرورة استمرارية تصريف األعمال واستعادة القـدرة علـى
بدايـة تنـامي    . العمل بعـد الكـوارث، وضـع خطـط أوليـة يف هـذا الـصدد               

 يف حتديد األخطار، حتلـيالت املخـاطر،        الشروع. الوعي مع متويل حمدود
 .اإلعالميني بعض الدعم من قبل كبري املسؤولني

ــة  يف مرحلـــــــ
 انتقالية

              √  

اعتــراف ضــعيف خبطــط اســتمرارية تــصريف األعمــال واســتعادة القــدرة
على العمل بعد الكوارث، اختاذ حـد أدىن مـن اإلجـراءات، دعـم حمـدود

وجــود خطــط عامــة للــدعم .  عــدم وجــود متويــلمــن قبــل اإلدارة العليــا،
وجـــود عقليـــة الـــصومعة يف جمـــال . فقـــط، قلـــة التـــدريب أو املعلومـــات

 .عرضة للمخاطر. املعلومات

 حمدود

                

عدم وجود عمليات يف هذا اجملال، ضعف مستوى الـوعي، عـدم وجـود
أ هنــج مركــزي، عــدم وجــود متويــل أو تــدريب أو إدارة للمخــاطر؛ مبــد
اســتمرارية تــصريف األعمــال غــري معتــرف بــه مــن قبــل اإلدارة العليــا أو

 .حيظى بدعمها، اخنفاض مستوى االمتثال ال

ــارج  خـــــــــــــ
 السيطرة
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  مالحظات املنظمات بشأن تقييمها الذايت
أمـا تكنولوجيـا    . النتقاليـة تقع عملية استمرارية تصريف األعمال بني درجيت عدم االكتمال واملرحلة ا          : برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     • 

  .املعلومات واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث فهما جماالن متقدمان من حيث العمليات واإلجراءات املوحدة
  . نظراً لتطوره يف اآلونة األخرية“التدريب واملمارسة”ما زال املكتب حباجة إىل عنصر : مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  • 
تعمل اليونيسيف باطّراد، كمنظمـة، يف بيئـة تتعـرض بـشكل متزايـد لسلـسلة مـن األزمـات العامليـة الـيت مل يـشهد العـامل                             : نيسيفاليو  • 

وقد بدأت املنظمة اآلن تنجح يف التصدي للتهديدات العاملية من قبيل الشكوك اليت تكتنـف الغـذاء وأمـن                   . مثيالً هلا منذ وقت طويل    
ويتمثل التحّدي الذي يواجه مسألة استمرارية تـصريف األعمـال داخـل اليونيـسيف يف حماولـة                 . تغري املناخ الطاقة واهلجرة اجلماعية و   

احلفاظ على مستوى مقبول للقدرات واملوارد املتاحة لدفع برنامج استمرارية تصريف األعمال قُدماً من أجل متكـني املنظمـة مـن أن                     
 التمويل املتاح، كما هو الشأن بالنسبة لكثري من املنظمات األخـرى، مـا زال   وليست هذه مهمة سهلة ذلك ألن. تصبح أكثر مرونة  

وسـتظل األولويـة املطلقـة فيمـا يتعلـق مبـوارد اليونيـسيف التنظيميـة،         . شحيحاً نظراً لعواقب األزمـة املاليـة الـيت عـصفت بالعـامل أسـره              
وعلى الـرغم مـن هـذه القيـود فـإن اليونيـسيف ال تـزال              . ال العامل بطبيعة احلال، تتمثل يف ضمان الوفاء بالتزاماتنا اجلوهرية حيال أطف         

  .قادرة على إحراز بعض التقدم احملدود وهي متضي قُدماً فيما يتعلق باستمرارية تصريف األعمال
 وهـو ميـضي   .لقد حقق برنامج األغذيـة العـاملي تقـدماً كـبرياً يف جمـال التخطـيط التـشغيلي وخطـط الطـوارئ               : برنامج األغذية العاملي    • 

  .اآلن حنو وضع استراتيجية أكثر تساوقاً يف جمال استمرارية تصريف األعمال ومفهوم املرونة التنظيمية
ومبجـرد املوافقـة الرمسيـة علـى     . اقتربت الفاو من املراحل النهائية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ عمليـة إدارة اسـتمرارية تـصريف األعمـال            : الفاو  • 

  .ديدة يف هذا الصدد فإننا نتوقع املضي بسرعة حنو املستويات التاليةخطة اإلطار واملسؤوليات اجل
هناك اعتراف عام بضرورة استمرارية تصريف األعمال واستعادة القدرة على العمـل بعـد الكـوارث، وهنـاك                  : منظمة الصحة العاملية    • 

بعـد حتديـد مـصادر التمويـل وعليـه فـإن األمـوال مل               وقـد بـدأ الـوعي يتعـاظم إال أنـه مل يـتم               . توّجه أويل إىل التخطيط يف هذا الصدد      
وهنــاك دعــم واضــح مــن قبــل إدارة الــشؤون املاليــة واإلداريــة   . ومت الــشروع يف حتديــد األخطــار احملدقــة وحتليــل املخــاطر  . ختــصص

  .وتكنولوجيا املعلومات
وهنـاك حاجـة أيـضاً إىل حتديـد     . بالوثـائق والتـدريب  هناك حاجة إىل تزويد مـوظفي االحتـاد الربيـدي العـاملي     : االحتاد الربيدي العاملي    • 

  .مصادر متويل التدريب
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بذلت الوكالة جهوداً كربى وموارد ضـخمة يف جمـال اسـتمرارية تـصريف األعمـال واسـتعادة القـدرة                    : الوكالة الدولية للطاقة الذرية     • 
دارات مـن شـأهنا توجيـه الوكالـة عنـد وقـوع       وهناك خطة شاملة للوكالة وخطط فرعيـة خاصـة بـشىت اإل   . على العمل بعد الكوارث   

وقد مت، يف السنوات األخرية، على اخلصوص، حتديث وتقوية عناصـر تكنولوجيـا املعلومـات يف البنيـة األساسـية للنـهوض                      . كارثة ّما 
األعمــال ويف الــسنة القادمــة ســتتوىل الوكالــة جتديــد خططهــا الــشاملة فيمــا يتعلــق باســتمرارية تــصريف     . مــن الكــوارث بكــل مهــة 

  : وسيستهدى يف إطار اجلهود اليت ستبذل بالدروس املستفادة من اجلهود السابقة يف جمال التخطيط مبا يف ذلك الدروس التالية
سيتضمن منوذج اإلدارة الرشيدة فيما يتعلق باستمرارية تـصريف األعمـال آليـة لتحـديث وجتديـد اخلطـة نفـسها مبـا ميكـن مـن تـاليف                               • 

إعـادة اإلنـشاء الـيت انطـوت عليهـا عمليـة وضـع خطـط اسـتمرارية تـصريف األعمـال يف                   /عـدم اجملـاراة الزمنيـة     /ثبيـت الت/دورة اإلنشاء 
  .السابق

وينبغـي أن  ) وظيفـة ولـيس شخـصاً   ( خطة استمرارية تصريف األعمال يف املـدى البعيـد بكيـان تنظيمـي مـا        “ملكية”إناطة مسؤولية     • 
 اإلدارة الرشــيدة وذلـك لــضمان اسـتمرار إدخــال التحـديثات علــى تلـك اخلطــة حــىت     يكـون ذلــك جـزءاً مــن عمليـة شــاملة لتحـسني    

  .ذهاب أي فرد بعينه بعد
حتتاج الوكالة إىل ضـمان تـأمني التمويـل املناسـب خلطـة اسـتمرارية تـصريف األعمـال مـن أجـل إجنـاز مـشروع التجديـد، وخاصـة،                                 • 

  .لصيانة اخلطة مبا يف ذلك اختبارها وحتديثها دورياً
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  املرفق الثالث
ــيش             ــشأن توصــيات وحــدة التفت ــتعني أن تتخــذها املنظمــات املــشاركة ب اســتعراض عــام لإلجــراءات الــيت ي

  الوكاالت املتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها        JIU/REP/2011/6 املشتركة
  

األثر املنشود
  

جملس الرؤساء التنفيذي
  

األمم
 املتحدة

*  
مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات

واجلرمية
  

برنامج األمم املتحدة للبيئة
  

موئل األمم املتحدة
  

ــدة لـــــشؤون مفوضـــــية األمـــــم املتحـــ
الالجئني

األونروا  
  

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
صندوق األمم املتحدة للسكان  

  
ف
اليونيسي

  
برنامج األغذية العاملي

  
مكتـــــب األمـــــم املتحـــــدة  

خلـــــدمات
املشاريع

  
منظمة العمل الدولية

منظمة األغذية والزراعة  
  

اليونسكو
  

منظمة الطريان املدين الدويل
  

منظمة الصحة العاملية
االحتاد الربيدي العاملي  
االحتاد الدويل لالتصاالت  

  
املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  
املنظمة البحرية الدولية

  
املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  
ا

ليونيدو
  

منظمة السياحة العاملية
  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

                            الختاذ إجراء

التقرير
 

                            للعلم
هاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاء    ه ١التوصية 
هاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاء    د  ٢التوصية 
هاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءءهاهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاء     ه  ٣التوصية 
هاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاء    ج  ٤التوصية 
                        هاء    ج  ٥التوصية 
هاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءاءههاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاء    أ  ٦التوصية 
المالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالمالم الم    ز  ٧التوصية 
هاءهاءهاءاءههاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاءهاء هاء    ز  ٨التوصية 
                                          ه  ج  ٩التوصية 

  .توصية تتخذ اهليئة التشريعية قراراً بشأهنا :الم  :مفتاح اجلدول
  .توصية يتخذ الرئيس التنفيذي قراراً بشأهنا :هاء  
  .توصية ال تتطلب اختاذ إجراء من جانب هذه املنظمة :      
حتقيـق وفـورات ماليـة هامـة؛        ) و(تعزيـز الفعاليـة؛     ) ه(تعزيـز الرقابـة واالمتثـال؛       ) د(تعزيـز التنـسيق والتعـاون؛       ) ج(نـشر أفـضل املمارسـات؛       ) ب(؛  تعزيز املـساءلة   )أ(  :األثر املنشود

  .جوانب أخرى) س(تعزيز الكفاءة؛  )ز(
 املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة، وبرنـامج                 ، باستثناء مكتب األمم املتحـدة     ST/SGB/2002/11تشمل مجيع الكيانات الوارد ذكرها يف الوثيقة          *  

    .األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، واألونروا
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	أما التعاون بين الوكالات بشأن قضايا استمرارية تصريف الأعمال فإنه ضعيف ولا يتم إلاّ إذا استدعت الظروف ذلك. والحال أن التعاضد بينها واتباعها نهجاً مشتركاً حيال استمرارية تصريف الأعمال وتبادلية خططها في هذا المضمار وتقاسمها للمعارف والخبرات في إطار المنظومة وما إلى ذلك من أمور من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم. ولبلوغ هذه الغاية لا بد من زيادة تنظيم التعاون على صعيد المنظومة وتنسيق الممارسات كما يمكن مناقشة هذه المسألة في إطار منتدى اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى/مجلس الرؤساء التنفيذيين (التوصية 9).
	توصية مطروحة على الهيئات التشريعية للنظر فيها

	ينبغي للهيئات التشريعية لمنظمات الأمم المتحدة أن تتولى، استناداً إلى مقترحات الرؤساء التنفيذيين بشأن الميزانية، توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ خطط استمرارية تصريف الأعمال الموضوعة انطلاقاً من سياسة/استراتيجية المنظمة المعتمدة في هذا المجال ورصدها باستمرار والمحافظة عليها وتحديثها (التوصية 7).
	المحتويات
	الصفحة
	موجز تنفيذي 
	5
	أولا - 
	مقدمة 
	1-26
	10
	ألف - الغرض المنشود 
	5-8
	11
	باء - النطاق 
	9-12
	12
	جيم - معلومات عامة 
	13-19
	13
	دال - استمرارية تصريف الأعمال في الأمم المتحدة 
	20-26
	15
	ثانيا - 
	برنامج إدارة استمرارية تصريف الأعمال 
	27-81
	18
	ألف - استراتيجية وسياسة استمرارية تصريف الأعمال 
	27-30
	18
	باء - إدارة استمرارية تصريف الأعمال 
	31-43
	19
	جيم - تخطيط استمرارية تصريف الأعمال 
	44-65
	25
	دال - التنفيذ والصيانة والاستعراض والتحديث 
	66-74
	34
	هاء  - التدريب 
	75-81
	37
	ثالثا - 
	استمرارية تصريف الأعمال وعناصر السلامة والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
	82-97
	39
	رابعا - 
	الدروس المستفادة من أحداث واقعية 
	98-110
	45
	خامسا - 
	التعاون بين الوكالات 
	111-116
	51
	المرفقات
	الأول - 
	نبذة عامة عن استمرارية تصريف الأعمال في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة استنادا إلى الإجابات الواردة على الاستبيان 
	54
	الثاني - 
	تقييم المنظمات الذاتي لمدى نضج عملية استمرارية تصريف الأعمال 
	55
	الثالث - 
	استعراض عام للإجراءات التي يتعين أن تتخذها المنظمات المشاركة بشأن توصيات وحدة التفتيش المشتركة 
	58
	أولا- مقدمة
	1 - استعرضت وحدة التفتيش المشتركة، في إطار برنامج عملها لعام 2011، مسألة استمرارية تصريف الأعمال في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ولم يسبق للوحدة أن استعرضت هذا الموضوع. وتولت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) طرح المقترح الخاص بالاستعراض وأيّدته 12 مؤسسة من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. وتعدّ الأحداث الواقعية ومنها الأحداث المذكورة أدناه السبب الرئيسي للاهتمام بهذا الموضوع على أرفع المستويات.
	2 - في يوم السبت 27 شباط/فبراير 2010، عند حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي ضرب شيلي زلزال بلغت قوته 8.8 درجة على سلّم ريختّر. ورغم أن مركز الزلزال كان جنوبي العاصمة فإن آثاره كانت ملموسة إلى حدّ كبير في سانتياغو أيضا. ونتيجة لذلك أصابت مباني اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بعض الأضرار ولا سيما الجزء القديم من المبنى الذي يؤوي حوالي 300 من جميع محطات العمل في اللجنة الاقتصادية أي حوالي 50 في المائة من تلك المحطات. وكان على اللجنة بالتالي أن تهيئ أماكن عمل مؤقتة لإيواء 300 موظف.
	3 - وفي القاهرة، تمّ، أثناء أحداث ”الربيع العربي“، قطع الاتصال بالهاتف المحمول يومي 28 و 29 كانون الثاني/يناير كما تمت إعاقة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت في الفترة ما بين 28 كانون الثاني/يناير و 2 شباط/فبراير 2011. وقد تيسّرت خدمات الرسائل القصيرة في بعض الأماكن بُعيْد استعادة العمل على شبكة الهاتف المحمول أما في المناطق الأخرى فإن المصاعب ظلت طوال فترة تراوحت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. وأدى فقدان التواصل بين الناس إلى إصابتهم بصدمة نفسية. وتعذّر على الموظفين الذهاب إلى مكاتبهم بسبب حظر التجوال المفروض وانفلات الأوضاع الأمنية. وقرّر المنسق المقيم، باعتباره الممثل المعيّن للأمين العام للشؤون الأمنية، استنادا إلى مشورة إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، إجلاء الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم.
	4 - وفي العام الماضي، غمرت ثلاثة فيضانات أجزاء من مدينة كوبنهاغن في آب/أغسطس 2010 وفي 2 تموز/يوليه 2011 و 14-15 آب/أغسطس 2011. وكان الفيضان الذي حدث يومي 14 و 15 آب/أغسطس 2011 أخطر بكثير من اللذين سبقاه. ذلك أن هطول المطر تجاوز خلال ساعتين من الزمن معدّل هطوله في شهر، مما أدى إلى حدوث تسّرب خطير في سطح مبنى دار الأمم المتحدة سبّب إغراق طابقين في المبنى. وكان الفيضان على درجة من الجسامة دفعت شركة مكافحة الكوارث إلى أن تُعلن أن من غير الممكن العودة إلى الطابقين المذكورين قبل مضي شهرين على الأقل. كما أدت الأمطار الغزيرة إلى إغراق المجاري بشكل متكرّر مما أثّر بشكل كبير في مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا الواقع في مبنى آخر.
	ألف - الغرض المنشود
	5 - تقدم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة خدمات أساسية في مختلف أرجاء العالم. وتعدّ استمرارية تصريف الأعمال، والمسائل المتفرّعة عنها مثل التأهب لمواجهة الطوارئ والتعافي من الكوارث، قضايا متعاظمة الأهمية نظرا للظروف التي تعمل فيها منظمات الأمم المتحدة، كما أن الاضطلاع بتلك الخدمات على نحو متواصل ودون الاصطدام بعقبات يُعدّ عنصرا مهما من عناصر التعريف بصورة منظومة الأمم المتحدة لدى الجمهور.
	6 - وتوفّر استمرارية تصريف الأعمال، أساسا، إطارا تعزّز منظمة مّا على أساسه القدرة التي تتمتع بها على التحمّل ويساعدها على الاستمرار في عملياتها إذا ما تعطّلت أنشطتها وانقطع تصريفها لأعمالها. وللتقليل من حالات التعطّل إلى أقصى حد شرعت عدة من منظمات الأمم المتحدة، في السنوات القليلة الماضية، في وضع خطط استمرارية تصريف الأعمال لمقارها والمراكز الموجودة خارج تلك المقار بما فيها المكاتب القطرية. والمراد من تلك الخطط كفالة تمكّن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من العمل والوفاء بالولايات المنوطة بها في جميع الظروف.
	7 - وقد شدّد قرار الجمعية العامة 63/268 على ضرورة اتباع نهج منسّق إزاء استمرارية تصريف الأعمال وبين أمانة الأمم المتحدة والمكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية، بما في ذلك تقديم الدعم المنظم وتوفير هياكل التنسيق المناسبة وإجراء المشاورات بصفة منتظمة بين مراكز تنسيق استمرارية تصريف الأعمال في نيويورك وفي مراكز العمل الأخرى. كما أكد على حاجة الأمانة إلى الاستفادة من تجارب كيانات الأمم المتحدة الأخرى والتنسيق مع سلطات البلد المضيف في وضع الاستراتيجيات المتعلقة باستمرارية تصريف الأعمال. وطلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يسعى جاهدا إلى تحقيق وفورات الحجم عن طريق التنسيق فيما بين المؤسسات داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن المسائل ذات الصلة.
	8 - وقد تمثل الغرض المنشود في استعراض: (أ) وجود استراتيجيات/سياسات وخطط داخل مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بشأن استمرارية تصريف الأعمال والتعرف إلى القواسم المشتركة بينها وكذلك إلى ما بينها من اختلافات؛ (ب) الخبرات المكتسبة وأفضل الممارسات المتبعة في تنفيذها؛ (ج) آليات الاتصال والتنسيق فيما بين منظمات الأمم المتحدة في ميدان التأهب لمواجهة الطوارئ واستمرارية تصريف الأعمال؛ (د) العمل الذي تضطلع به الوحدات المتخصصة في مجال التأهب واستمرارية تصريف الأعمال وملاكها الوظيفي من أجل إدارة حالات الطوارئ بما ذلك وضع الأطر الخاصة بتمويلها وآليات التمويل التي تمكنها من إنجاز عملها.
	باء - النطاق
	9 - يشمل الاستعراض المنظمات المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة ووفقا للمعايير الداخلية والمبادئ التوجيهية لوحدة التفتيش المشتركة وإجراءات عملها الداخلي. وشملت المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير استعراضا أوليا واستبيانات، ومقابلات، وتحليلات متعمّقة. وأُرسلت استبيانات مفصّلة إلى جميع المنظمات المشاركة. ويعرب المفتشان عن أسفهما لعدم تقديم ثمان منظمات لردٍ على استبيان وحدة التفتيش المشتركة على الرغم من إرسال طلبات متكررة إليها في هذا الشأن (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموئل الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة السياحة العالمية). واستنادا إلى الأجوبة الواردة وعددها 17 ردا أجرى المفتشان مقابلات شخصية، أو عن طريق اللقاءات الفيديوية، مع مسؤولين في المنظمات المشاركة وكذلك مع أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين. وقد تم التماس آراء المنظمات المشاركة على مشروع التقرير وأخذت في الاعتبار عند وضع التقرير في صورته النهائية.
	10 - ووفقا للمادة 11-2 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، وُضع التقرير في صيغته النهائية بعد التشاور فيما بين المفتشين للتأكد من أن استنتاجاته وتوصياته تمثل الخط الفكري العام للوحدة.
	11 - وتيسيرا لتناول التقرير وتنفيذ توصياته ورصدها، يتضمن المرفق الثالث جدولا يشير إلى ما إذا كان التقرير مقدما إلى المنظمات المعنية لاتخاذ إجراء بشأنه أو للعلم. ويحدّد الجدول التوصيات التي تعني كُلّ منظمة من المنظمات مبينا ما إذا كانت التوصيات تستدعي قيام الهيئة التشريعية أو الهيئة الإدارية في المنظمة المعنية باتخاذ قرار أو ما إذا كان بإمكان الرئيس التنفيذي لتلك المنظمة البتّ فيها.
	12 - ويودّ المفتشان أن يعربا عن تقديرهما لكل من ساعدهما في إعداد هذا التقرير، وخاصة أولئك الذين شاركوا في المقابلات وساهموا عن طيب خاطر بمعارفهم وخبراتهم.
	جيم - معلومات عامة
	13 - يمكن تعريف استمرارية تصريف الأعمال بأنها ”عملية إدارية شمولية تحدّد الآثار المحتملة التي تهدّد منظمة مّا وتؤثر على العمليات التي يمكن أن تحدثها تلك التهديدات، في حال تحققها، والتي توفّر إطارا لقدرة المنظمة على التحمّل عن طريق الاستجابة الفعالة التي تضمن مصالح أصحاب المصلحة الأساسيين فيها، وتحفظ سمعتها وأنشطتها المكوّنة للقيمة والأنشطة المتعلقة بالحفاظ على علامتها المميّزة“().
	14 - ولاستمرارية تصريف الأعمال علاقة وثيقة بإدارة الأزمات والحوادث وبوضع خطط الطوارئ. غير أن هذا النهج يرتبط بنوع محدد من الحوادث أو المناسبات وليس فيه ما يشير إلى اتباع نهج معين حيال الأخطار العديدة التي تواجه منظمة ما يمكّن من التعاطي مع الأخطار التي قد تتسبب في تلك الأحداث. ومن الأمثلة في هذا الصدد، كما تم عند حدوث جائحة الأنفلونزا H1N1، أن المسؤولين في جميع أنحاء العالم، وليس في الأمم المتحدة فقط، اعتمدوا تدابير محددة (إيداع المستخدمين الذين يصابون بالأنفلونزا في مرافق الحجر الصحي، وتقديم المعلومات عن الوقاية من العدوى، إلخ.)؛ غير أن التدابير التي اتخذوها ما كانت لتضمن قدرة المنظمة المعنية على المضي في الاضطلاع بعملياتها لو أصيبت نسبة هامة من موظفيها بالمرض.
	15 - وقد انبثقت إدارة استمرارية تصريف الأعمال عن التخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث فيما يتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وأشهر عملية من عمليات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث تمثلت في التحسّب ”لعطل الألفية“ (Y2K). وقد أدت الجهود التي بذلت في تقنين إدارة الكوارث، خلال الإعداد لمواجهة عطل الألفية، إلى نشوء عدة معايير ركّزت حصريا على إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال واسترجاع الأنظمة الحاسوبية. وأدى التخطيط لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث إلى إنشاء جمعيات ومعاهد مهنية وقيام برامج للاعتماد المهني. وسرعان ما اتضح أن منظمات برمتها كانت بحاجة، وليس بياناتها فقط، إلى حماية لأن استمرارية تكنولوجيا المعلومات لا تضمن استمرارية تصريف الأعمال، فهي عنصر من العناصر الفرعية لإدارة استمرارية تصريف الأعمال ولكنها لا تحمي من التهديدات الأخرى الناجمة عن عناصر أخرى غير عنصر تكنولوجيا المعلومات.
	16 - وقد أدى استمرار وقوع أحداث معطلة رئيسية، مثل الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية، إلى توسيع نطاق الخطط الموضوعة للتعاطي مع الكوارث والطوارئ ليشمل خطط تأمين الاستمرارية في القطاع الخاص ابتداء ثم في القطاع العام. وتم وضع عدة معايير هامة بشأن استمرارية تصريف الأعمال. أما اليوم، فإن استمرارية تصريف الأعمال تحدّدها، بقدر كبير، المعايير التالية المستخدمة عالميا، وجميعها تعطي تعريفا لإدارة استمرارية تصريف الأعمال استنادا إلى التعريف الذي وضع للمعيار BS 25999:
	(أ) BS 25999، إدارة استمرارية تصريف الأعمال، الجزء الأول: مدونة قواعد السلوك (2006) والجزء الثاني: المواصفات (2007)()؛
	(ب) المعيار أيزو 22399، أمن الشركات - توجيه فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة الحوادث وإدارة استمرارية العمليات (2007)()؛
	(ج) المعيـار ASIS SPC.1-2009، المعيار الوطني الأمريكي، قدرة المنظمات على التحمّل، نظم إدارة الأمن والتأهب والاستمرارية - الاحتياجات وإرشادات لاستخدام المعيار (2009)؛
	(د) المعيار ASIS/BSI، معيار إدارة استمرارية تصريف الأعمال، الاحتياجات وإرشادات لاستخدامه (2010)().
	17 - واستمرارية تصريف الأعمال عنصر يندرج ضمن السياق الأعمّ لإدارة المخاطر داخل المؤسسة إلا أنها على النقيض من هذه الأخيرة، التي يجري في إطارها تحديد وتقدير وتقييم المخاطر التي تواجه على صعيد منظمة ما وتقدير ما تحظى به من أولوية والتصدي لها، تتصدي للتعاطي مع العواقب التي تنجم عن تعطّل تصريف الأعمال. ففي الأحوال العادية، تنجم الأعطال عن انخفاض احتمالات التحسب لوقوع مخاطر ذات طبيعة كارثية ذات وقع طاغٍ (ما يطلق عليه عبارة ”البجعات السود“). وقد تفطن الإداريون إلى أن تحليل السيناريوهات الذي يؤدي إلى تطوير أنشطة للاستجابة المسبقة التصوّر يمكن أن يساعد في التعاطي مع عقابيل الكوارث الطبيعية والجوائح وتعطّل المنافع وعدم الحصول على البيانات والمعلومات ووسائل الاتصال وما إلى ذلك وهي ظواهر ما فتئت تحدث باطراد.
	18 - واستمرارية تصريف الأعمال مجال ما فتئ يتطور وهناك من الذين يمارسون هذا النوع من الإدارة من يتصدّون فعلا لمسألة قدرة المنظمات على التحمّل وهم يرون فيها مفهوما أوسع. فاستمرارية تصريف الأعمال بالنسبة إليهم هي عبارة عن آلية لوضع خطط الاستجابة تركز على استعادة القدرة على الاضطلاع بعملية تصريف الأعمال إذا فهي ذات طابع ارتكاسي في حين يشتمل مفهوم قدرة المنظمة على التحمّل على الإجراءات والعمليات التي من شأنها أن تقلّل من الأحداث المعطلة التي تقع فعلا وعليه فإنها ذات طابع استباقي.
	19 - ولا يرغب المفتشان، لأغراض هذا التقرير، في الدعوة إلى استخدام معيار على حساب غيره من المعايير أو التركيز على الاختلاف بين مفهومي استمرارية تصريف الأعمال وقدرة المنظمة على التحمّل. ومما يسرّ المفتشين أن بعض المنظمات تعتنق مفهوم قدرة المنظمات على التحمّل. والواقع أن معظم منظمات الأمم المتحدة قد بدأت تعترف، منذ فترة غير بعيدة، بأهمية التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال وهي لا تزال في بداية المشوار فقط. ويرى المفتشان أن تلك المنظمات ينبغي لها أولا أن تضع القواعد الأساسية. فممارسات استمرارية تصريف الأعمال في منظمة مّا لا بد أن تبلغ مستوى معينا من النضج قبل أن تتمكن المنظمة من التخطيط لتعزيز قدرتها على التحمّل. وعند الوصول إلى هذه المرحلة يمكن لأي معيار ذي علاقة بإدارة استمرارية تصريف الأعمال إذا ما اقترن بالخبرة التي اكتسبتها سائر منظمات الأمم المتحدة أن يوفّر نقطة انطلاق جيدة.
	دال - استمرارية تصريف الأعمال في الأمم المتحدة
	20 - ذكر مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، في الاستنتاجات التي خلصت إليها الدورة الرابعة للجنة الإدارية الرفيعة المستوى() أن التخطيط لمواجهة عطل الألفية وأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2010 قد سلط الضوء على عدد من الشواغل المتعلقة بتأهب المنظمات لمواجهة الطوارئ ولعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد وقوع أحداث كارثية. وقد حدّد التقرير أمانة الأمم المتحدة واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوصفها المنظمات التي بلغت أكثر المراحل تقدما في مجال التأهب للطوارئ.
	21- وأصبحت الأمم المتحدة، في الألفية الجديدة، عرضة لهجمات ما فتئت تترى. وقد ساهمت الأحداث الفاجعة في بغداد والجزائر في إدخال معايير أمنية صارمة إلى منظومة الأمم المتحدة. كما بيّنت التهديدات الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) وإنفلونزا الطيور بوضوح الحاجة إلى التأهب لمواجهة الجوائح. وقد كشفت هذه المآسي والأزمات، فضلا عن حدوث الكوارث الطبيعية، عن مواطن ضعف المنظمات وتمخضت عن أولى محاولات التعامل مع مسألة استمرارية تصريف الأعمال في الأمم المتحدة. وأظهرت دراسة استقصائية وجيزة شملت المنظومة برمتها أجراها مجلس الرؤساء التنفيذيين في تشرين الأول/أكتوبر 2007، بشأن وجود ومحتويات وهيكل وأنواع السيناريوهات التي تغطيها الخطط المتعلقة بالعمليات المالية() في مجال استمرارية تصريف الأعمال أن معظم المنظمات قد وضعت خططا خاصة بالعمليات المالية فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة الطوارئ واستمرارية تصريف الأعمال، وذلك في محاولة لمواجهة الأوضاع التي تفرضها الجوائح (أمانة الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، كما وضعتها بعض تلك المنظمات لمواجهة مختلف مستويات الطوارئ (الاتحاد البريدي العالمي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان). ويبدو أن اليونيسيف وحدها هي التي بصدد وضع خطة كاملة بشأن استمرارية تصريف الأعمال.
	22 - وقد لاحظت الجمعية العامة وجود نهج تجزيئي حيال استمرارية تصريف الأعمال في التقارير الأولية للأمين العام() وطلبت إجراء استعراض شامل يغطي كل الأنشطة المضطلع بها في مجال استمرارية تصريف الأعمال، بما فيها الأنشطة المتصلة بالجوائح وغير ذلك من أنواع التخطيط لمواجهة الطوارئ والتعافي من الكوارث واستمرارية تصريف الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الوثيقتان A/62/7/Ad.2 و A/RES/62/238).
	23 - وقد أظهرت زيادة تواتر حدوث أعطال المنافع والكوارث الطبيعية والهجمات بالقنابل على مكاتب الأمم المتحدة وأوبئة الفيروس H1N1، إلخ، أن التركيز على التأهب لمواجهة الجوائح وعلى العمليات الأمنية أو المالية دون سواها أمر غير كافٍ وأن إدارة الاستمرارية في تصريف الأعمال تنطوي على نهج شمولي يركز على مواجهة العديد من الأخطار. وقد بدأت منظمات الأمم المتحدة، اليوم، وبشكل عام، تعترف باطراد بأهمية التخطيط لاستمرارية تصريف الأعمال غير أن هذا الأمر لا يزال يشكل تحديا مطروحا على معظم تلك المنظمات فيما يخص إحلاله المكانة اللائقة كعنصر قيم من عناصر إدارتها الرشيدة. ولم تنتقل المنظمات بعد من استمرارية تصريف الأعمال بوصفها أحد البرامج إلى إدراجها ضمن الثقافة الإدارية العادية.
	24 - وتختلف درجة أخذ مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بمفهوم استمرارية تصريف الأعمال اختلافا كبيرا. ومن البيّن، استنادا إلى الردود الواردة والمقابلات التي أجراها المفتشان، أن كبرى المنظمات أو المنظمات التي تضطلع بأنشطة تشغيلية أو أنشطة ذات طابع تحقيقي (أمانة الأمم المتحدة، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والوكالة الدولية للطاقة الذرية) قد بلغت مرحلة أكثر تقدما من غيرها في مجال استمرارية تصريف الأعمال. أما المنظمات الصغيرة والمنظمات التي أُنيطت بها ولايات معيارية فإنها أقل تطورا في ميدان استمرارية تصريف الأعمال. وهناك عدد من المنظمات بصدد صياغة النهج الخاص بها في ذلك المجال وصياغة الهيكل الأساسي لإدارتها (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيدو، ومنظمة الطيران المدني الدولي).
	25 - ولا يعني عدم امتلاك منظمة مّا لبرنامج رسمي لاستمرارية تصريف الأعمال عدم وجود عناصر هامة من عناصر استمرارية تصريف الأعمال. فقد حظي أمن الموظفين والمباني ونظم الإخطار بالطوارئ في جميع المنظمات بالاهتمام من خلال نظم ومعايير الأمم المتحدة الأمنية. فقد أصبح التأهب لمواجهة الطوارئ الطبية من الأمور الهامة في وجود التهديدات بحدوث جوائح كما أن هناك فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إجراءات راسخة للحفظ الاحتياطي للبيانات وخططا لاستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وذلك بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي تقدّمها ولأفضل الممارسات المقبولة عموما في ذلك الميدان. غير أن جميع هذه المبادرات توجد بمعزل عن بعضها البعض وليس هناك عنصر شامل يحقق الاتساق فيما بينها. والغرض من الإطار الخاص لاستمرارية تصريف الأعمال هو ضمان تكامل وتعاضد كل المبادرات الفردية.
	26 - وقد طلب المفتشان من كل المنظمات المشاركة أن تجري تقييما ذاتيا لدرجة نضج برامجها في مجال استمرارية تصريف الأعمال. ويتضح، استنادا إلى النتائج الواردة في المرفق الأول، أن قلة من المنظمات فقط هي التي تمتلك إطارا شاملا لاستمرارية تصريف الأعمال وبدأت في تنفيذه. وقدّرت أمانة الأمم المتحدة أنها بلغت أعلى مراتب النضج مما يعني أنها تسيطر على ذلك المجال. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واليونيدو فقد رأت أن إدارتها لاستمرارية تصريف الأعمال منقوصة، في حين أشار كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة واليونسكو ومنظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد البريدي العالمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها بلغت مرحلة متوسطة. ويعتقد المفتشان أن هذه التقييمات مُبالغ فيها، في بعض الحالات، مقارنة بالنتائج التي خلص إليها استنادا إلى المقابلات التي أجرياها مع المسؤولين في تلك المنظمات. وعلاوة على ذلك فإن هناك من الأسباب ما يدفع المفتشين إلى الاعتقاد بأن المنظمات التي لم تردّ على الاستبيان لا تمتلك إلا قدرة محدودة على إدارة استمرارية تصريف الأعمال أو إنها لا تمتلكها مطلقا.
	ثانيا - برنامج إدارة استمرارية تصريف الأعمال
	ألف - استراتيجية وسياسة استمرارية تصريف الأعمال
	توصيات مستمدة من صكوك دولية()

	27 - إن سياسة استمرارية تصريف الأعمال هي الوثيقة التي تبين نطاق برنامج استمرارية تصريف الأعمال ومدى رشده وتجسّد الأسباب الكامنة وراء تنفيذ استمرارية تصريف الأعمال. وهي تعطي السياق الذي يتم فيه وضع القدرات اللازمة موضع التنفيذ على يد الأفرقة المتخصصة في مجال استمرارية تصريف الأعمال كما أنها تحدّد المبادئ التي تطمح المنظمة إلى تطبيقها والتي يمكن مقارنة بها التحقق من أدائها لمهامها. وهذه السياسة عبارة عن بيان قصير وواضح يركّز على المسألة المطروحة ويوقّع عليه كبار المسؤولين الإداريين ويقف وراء برنامج استمرارية تصريف الأعمال لدفعه قُدُما. وهذه السياسة تنطوي على نظرة عامة يلقيها المسؤولون الرفيعو المستوى على الأغراض المنشودة من استمرارية تصريف الأعمال وعلى الآمال المعقودة عليها.
	28 - وسياسة استمرارية تصريف الأعمال أمر يمتلكه كبار المسؤولين الإداريين في المنظمة، وهي تطبق انطلاقا من أرفع المستويات الاستراتيجية. وحتى تكون هذه السياسة فعّالة يتعيّن إحاطة المنظمة برمتها والجهات صاحبة المصلحة فيها علما بها وللتأكد من اتساق السياسة مع الرؤية الاستراتيجية للإدارة العليا ومع أهداف المنظمة، ينبغي استعراضها بشكل دائم في سياق تنفيذها. ويعد امتلاك سياسة بشأن استمرارية تصريف الأعمال أحد أسس النجاح في هذا المجال. وهي توفر للملاك الإداري الأوسط وللموظفين من الحوافز ما يدفعهم إلى إنجاز الأنشطة اللازمة.
	الوضع السائد في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

	29 - هناك، من بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، قلّة قليلة فقط من المؤسسات التي اعتمدت سياسة أو استراتيجية فيما يتعلق باستمرارية تصريف الأعمال منها: أمانة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف واليونيدو ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الصحة العالمية. وبعض الوثائق السياساتية المعتمدة غير مكتملة أو أنها لا تحتوي كُلّ العناصر الأساسية اللازمة المذكورة آنفا أو أن المعلومات الموجهة إلى الجهات صاحبة المصلحة نادرة أو أن مشاركة تلك الجهات في هذا الميدان أمر لا يحدث كثيرا. وهناك منظمات مثل برنامج الأغذية العالمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية هي بصدد وضع معالم استمرارية تصريف الأعمال إلاَّ أنها لا تمتلك وثيقة سياساتية معتمدة في هذا الصدد، ووجد المفتشان أن عدم صدور بيان سياساتي يؤدي إلى انعدام المعلومات والمعارف على جميع المستويات بشأن النوايا والأغراض المتوخاة من استمرارية تصريف الأعمال. ويؤدي ذلك أيضا إلى الحصول على دعم سياسي ومالي غير كافٍ من الدول الأعضاء وإلى إيلاء الملاك الإداري الأوسط القليل من العناية لهذه المسألة.
	30 - ومن المتوقع أن يعزز تنفيذ التوصية الواردة أدناه من فعالية برامج استمرارية تصريف الأعمال على صعيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	التوصية 1
	ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة أن يتولّوا، إن لم يفعلوا ذلك بعد، وضع سياسات/استراتيجيات تتعلق باستمرارية تصريف الأعمال، بما في ذلك التكليف بمسائل إدارة تصريف الأعمال مع إعطاء المسؤولية عن تنفيذها، وطرح تلك السياسات/الاستراتيجيات على الهيئات التشريعية للعلم.
	باء - إدارة استمرارية تصريف الأعمال
	توصيات مستمدة من صكوك دولية()

	31 - يتم، في إطار سياسة استمرارية تصريف الأعمال بوضوح، تعريف الأدوار والمسؤوليات والسلطات الممنوحة من أجل إدارة برنامج استمرارية تصريف الأعمال. وينبغي منح أحد كبار المسؤولين الإداريين المسؤولية الشاملة عن قدرات المنظمة العامة في مجال استمرارية تصريف الأعمال. وسيكفل ذلك إيلاء ذلك البرنامج قدرا مناسبا من الأهمية داخل المنظمة.
	32 - واستمرارية تصريف الأعمال عملية تكرارية وتحتاج إلى همّة في الإشراف عليها. ويمكن، في المراحل الأولى، إدارة استمرارية تصريف الأعمال باتباع أحد النهج الإدارية ممّا يلجأ إليه في الإشراف على برنامج مّا غير أنه ينبغي أن يدرج ضمن الثقافة الإدارية للمنظمة مع نضج استمرارية تصريف الأعمال. وينطوي تنفيذ برامج استمرارية تصريف الأعمال على: بثّ الوعي بهذه المسألة في المنظمة؛ وجمع مختلف البيانات من أجل التعرف إلى الأنشطة التي لا بُدّ من الاستمرار فيها لدعم الأغراض التي تتوخّى المنظمة بلوغها؛ ووضع الخطط الكفيلة بالتصدّي لآثار الحوادث التي قد تقع واتخاذ التدابير الرامية إلى التخفيف من وطأة تلك الآثار؛ وتنفيذ خطط الطوارئ. وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتطلب، في حالة المنظمات التي تمتلك مكاتب ميدانية، تنسيق أنشطة استمرارية تصريف الأعمال التي تضطلع بها تلك المكاتب والإشراف عليها.
	33 - ومن عوامل النجاح الحاسمة الأهمية في إدارة برامج استمرارية تصريف الأعمال تكريس الموارد البشرية والمالية اللازمة. وينبغي للإدارة العليا في المنظمة أن تعين من الأفراد/ الأفرقة/الوحدات من يتسمون بالكفاءة ممّا يؤهلهم لقيادة البرنامج والإشراف عليه وإدارته وينبغي لها أيضا الحرص على تزويدهم بالموارد المالية الكافية. ومن العناصر الحاسمة أيضا المنزلة التي يحظى بها البرنامج ضمن هيكل المنظمة.
	34 - وسواء كانت مهمة استمرارية تصريف الأعمال من مسؤوليات وحدة كاملة أو فريق صغير أو فرد غير متفَرّغ/متفَرّغ فإن هذا الأمر يتوقف على حجم المنظمة المعنية. وينبغي إدراج الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهؤلاء في توصيف أعمالهم كما ينبغي الحكم على أدائهم ضمن عملية التقييم. وينبغي أن يتلقى هؤلاء التدريب المناسب وقد يكون من المستصوب اللجوء إلى منح شهادات مهنية في هذا الميدان عندما يتعلق الأمر بالمنظمات الكبرى.
	الوضع السائد في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

	35 - إن المشهد شديد التباين فيما يخص منح المسؤولية عن إدارة برامج استمرارية تصريف الأعمال في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة. فهناك منظمات لها شخص أو وحدة ممّن يوقفون على خدمة البرنامج، وهناك منظمات يتولّى فيها شخص مكرّس الاضطلاع بأنشطة ذات علاقة باستمرارية تصريف الأعمال بالاقتران مع مسؤوليات أخرى، وهناك منظمات أخرى يتم فيها تعيين شخص للقيام بذلك على أساس مؤقت، وهناك منظمات بصدد عملية التعيين وأخيرا هناك منظمات لم تعيّن أحدا لهذا الغرض.
	شخص مكرس/وحدة مكرسة
	أمانة الأمم المتحدة: توجد وحدة استمرارية تصريف الأعمال ملحقة بمكتب الأمين العام المساعد لخدمات الدعم المركزية، إدارة الشؤون الإدارية، وتتألف الوحدة من رئيس برتبة ف-5، وأخصائي في شؤون استمرارية تصريف الأعمال برتبة ف-4، ومساعد إداري برتبة خ ع 5()
	اليونيسيف: هناك موظف مسؤول عن استمرارية تصريف الأعمال برتبة ف-4 ملحق بمكتب مدير برامج الطوارئ وكان يدعمه، حتى أيلول/سبتمبر 2011، أخصائي تحليل شؤون استمرارية تصريف الأعمال برتبة ف-2 وموظف إداري برتبة خ ع-4
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: هناك مستشار في شؤون استمرارية تصريف الأعمال برتبة ف-4 وهو ملحق بمكتب الأمن/مكتب الشؤون الإدارية ومسؤول أمام مدير هذين المكتبين
	تحمل المسؤولية دون تفرّغ
	صندوق الأمم المتحدة للسكان: مستشار أقدم برتبة ف-5، في وحدة إدارة تغيير المخاطر في المؤسسة واستمرارية تصريف الأعمال وهو مسؤول عن وضع برنامج إدارة استمرارية تصريف الأعمال 
	اليونيدو: منسق أقدم لشؤون الأمن برتبة ف-5 وهو مسؤول عن استمرارية تصريف الأعمال
	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: رئيس شؤون الأمن برتبة ف-5 تحت إشراف مدير فريق الدعم المؤسسي برتبة مد-1، وهو مسؤول أمام المدير التنفيذي/نائب المدير التنفيذي
	الاتحاد البريدي العالمي: مدير شؤون الأمن البريدي برتبة ف-5 وهو المسؤول عن استمرارية تصريف الأعمال
	منظمة الصحة العالمية: موظف تقني واحد مكلّف بشؤون إدارة استمرارية تصريف الأعمال لمدة قصيرة ويعمل على أساس عدم التفرّغ
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية: منسق لشؤون الأمن المركزي برتبة ف-5 وهو ملحق بمكتب نائب المدير العام للشؤون الإدارية تتمثل مهمته في وضع خطة شاملة لاستعادة العمل بعد الكوارث/استمرارية تصريف الأعمال. وعلاوة على ذلك سيتم، قريبا، توظيف خبير برتبة ف-5 دون أن تتحمّل الوكالة أي تكلفة
	الويبو: كبير موظفي الإعلام برتبة مد - وهو مسؤول عن وضع خطة استمرارية تصريف الأعمال يشاركه في ذلك خبير استشاري غير متفرّغ
	الاتحاد الدولي للاتصالات: موظف تنفيذي برتبة ف-5 ملحق بمكتب الأمين التنفيذي وهو مكلف باستعراض عمليات إدارة المخاطر في المؤسسة/استمرارية تصريف الأعمال
	تعيين مؤقت
	برنامج الأغذية العالمي: وُظّف خبير استشاري أقدم للعمل مع الفريق العامل المعني باستمرارية تصريف الأعمال الذي يتألف من مسؤولي شؤون الاتصال المَعنيين باستمرارية تصريف الأعمال من كلّ شعبة من شُعب برنامج الأغذية العالمي في المقرّ، وهم مكلفون بصياغة برنامج استمرارية تصريف الأعمال. ويرأس الفريق العامل مدير شؤون الطوارئ
	الفاو: يُعّد قسم مراجعة الحسابات الداخلية الجهة الأولية المسؤولة عن تحفيز أنشطة استمرارية تصريف الأعمال في الفاو، وسيتولى ذلك القسم نقل المسؤولية عن هذا المجال، بعد إنشاء آلية لاستمرارية تصريف الأعمال إلى وحدة جديدة ستنشأ أو إلى وحدة قائمة بالفعل
	36 - وعند مقارنة الجدول الوارد أعلاه بما يرد في التقييمات الذاتية في المرفق الثاني (حتى لو كانت تلك التقييمات مطنب فيها كما سبق ذكره) من الواضح أن المنظمات التي لها وحدات مكرسة/أفراد مكرسون لإدارة برامج استمرارية تصريف الأعمال تضطلع بأنشطة أكثر تطورا من الأنشطة التي تقوم بها المنظمات التي ليس لها تلك الوحدات أو الأفراد. وعندما يتم تحديد المسؤوليات والمساءلة بوضوح فإن الأفراد يتملكهم إحساس قوي بملكية الأنشطة التي هم مطالبون بإنجازها.
	37 - ولاحظ المفتشان أن القضايا المتعلقة باستمرارية تصريف الأعمال، في معظم المنظمات، لا يزال التعاطي معها يحدث بعقلية الصومعة؛ ومن الأمثلة على ذلك أن تكنولوجيا المعلومات تعالج مسألة استمرارية تصريف الأعمال بمعزل عن مسائل الأمن والمالية والتخطيط لمواجهة الطوارئ إلخ. ومردّ ذلك، في معظمه، إلى الافتقار إلى الرؤية الشاملة وعدم كفاية المعرفة بالنهج المتكامل حيال استمرارية تصريف الأعمال.
	38 - كما تختلف الأساليب المتبعة فيما يتعلق بإلحاق المسؤول عن إدارة شؤون استمرارية تصريف الأعمال باختلاف المنظمات. ويتوقف ذلك، إلى حدّ ما، على الكيفية التي تمّ بها الأخذ بطرق استمرارية تصريف الأعمال: فإذا كان للشخص الحافز خلفية في مجالات الأمن/ تكنولوجيا المعلومات/إدارة المخاطر فإن ذلك الشخص يصبح المسؤول الإداري المعني باستمرارية تصريف الأعمال وتناط المسؤولية عند ذلك بالمكتب الذي ينتمي إليه ذلك الفرد فعلا من الناحية المهنية. وتبين للمفتشين أن الدور المنوط بالمسؤول المعني باستمرارية تصريف الأعمال يمكن أن يتأثر نتيجة لخلفية ذلك الشخص وخبرته وكذلك نتيجة للمنصب الذي يحتلّه داخل الهيكل التنظيمي. وقد يرى المسؤولون المعنيون باستمرارية تصريف الأعمال أن مسائل الأمن/تكنولوجيا المعلومات/إدارة المخاطر هي القضية الجوهرية وقد يهملون غير ذلك من القضايا. وعلاوة على ذلك، فإن المسؤولية المباشرة التي يتحملونها في مجال الأمن/تكنولوجيا المعلومات/إدارة المخاطر لا يمتد نطاقها ليشمل المنظمة برمتها. وهذه القضية قد تكون مرتبطة بمسألة امتلاك برنامج استمرارية تصريف الأعمال لمقومات الاستدامة.
	39 - وتبين للمفتشين أن من الأيسر، عندما يُلحق المسؤولون المعنيون بإدارة استمرارية تصريف الأعمال بمكتب الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن شؤون التنظيم والإدارة، تحقيق التساوق والتنسيق الشاملين بين مختلف عناصر استمرارية تصريف الأعمال. كما أن إلحاق هؤلاء المسؤولين بمكتب الرئيس التنفيذي يبعث رسالة من قمة الهرم الإداري بشأن الأهمية التي توليها الإدارة العليا لمسألة استمرارية تصريف الأعمال.
	40 - ويتفق جميع من أجرى المفتشان مقابلات معهم على أن التزام الإدارة العليا في هذا المضمار هو أمر حاسم الأهمية لنجاح تنفيذ استمرارية تصريف الأعمال في أي منظمة. وتزداد أهمية هذه المسألة في مجال الإدارة الرشيدة التنظيمية عندما تقع أحداث تبرهن بوضوح على الفوائد التي تجنى منها (انظر دراسات حالة سانتياغو دي شيلي وحالة القاهرة وحالة كوبنهاغن في الفقرات 98-110)، غير أن الالتزام يصطدم بمزيد من التحديات عندما تسير العمليات لمدة أطول بدون انقطاعات غير مقررة. وفي مثل هذه الحالات، تساهم قوة الدفع الخارجية المتمثلة في صياغة أقوى لتوقعات الدول الأعضاء، أو ”الرسائل“ الإدارية المعَممة على صعيد المنظومة من قبل آلية مجلس الرؤساء التنفيذيين، في زيادة درجة التزام القيادات الرفيعة المستوى بالاستمرارية في تصريف الأعمال. ويظهر تاريخ تطوير عناصر معيّنة في مجال استمرارية تصريف الأعمال أن وجود قوة الدفع تلك (متمثلة في الجانب الأمني من استمرارية تصريف الأعمال والتأهب لمواجهة الجوائح) يسفر عن ارتفاع درجة قدرة قيادات آحاد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على الاستجابة. ويرى المفتشان أن التزام كبار القيادات بشكل أقوى وزيادة الدعم المقدم من قبل الدول الأعضاء أمر مطلوب من أجل تحسين الحالة المتدنية السائدة في مجال استمرارية تصريف الأعمال في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛ وهناك حاجة إلى قوة الدفع تلك لحفز التغييرات من أجل التعاطي مع استمرارية تصريف الأعمال بطريقة شمولية.
	41 - ويظهر التزام الإدارة العليا أو عدم التزامها في أوضح صوره في المقترحات التي تقدم إلى مجالس الإدارة بشأن الميزانيات. وتفلح معظم المنظمات في تمويل أنشطة استمرارية تصريف الأعمال عن طريق قرارات تتخذ حسب كل حالة بعينها بشأن الميزانية وليس عن طريق المخصصات المعتمدة من الميزانية. غير أن استمرارية تصريف الأعمال هي من المجالات التي تتنافس دائما مع الأولويات التنظيمية الأخرى وإذا لم يقع على المنظمة واجب التصدي لأية أحداث لفترة زمنية طويلة فإن من اليسير على الإدارة العليا أن تنسى كل شيء عمّا تكتسيه استمرارية تصريف الأعمال من قيمة. ذلك أن هذا المجال هو أول المجالات التي تطالها تخفيضات الميزانية وخاصة عندما يتم تقليص النفقات المتصلة بالإدارة بسبب القيود المفروضة على الميزانية. ومن الآثار المترتبة على هذا الأمر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الدولي للاتصالات ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبرنامج الأغذية العالمي هي الكيانات الوحيدة، إلى جانب أمانة الأمم المتحدة التي تمتلك وحدة مكرسة لشؤون استمرارية تصريف الأعمال وميزانية في هذا الميدان تغطي معظم تكاليف الموظفين، التي اقترحت تخصيص موارد من الميزانية لاستمرارية تصريف الأعمال ضمن مقترحات الميزانية التي طرحتها للسنتين 2012-2013. غير أن المفتشين اعتبرا أن مما يناقض هذا الأمر أن معظم المنظمات التي زاراها أفادت بوجود التزام من قِبَل الإدارة العليا حيال مسألة استمرارية تصريف الأعمال.
	42 - وهذا الأمر مثير للفزع في رأي المفتشين. وهما يودان أن يشيرا إلى أن تنفيذ استمرارية تصريف الأعمال بنجاح لا يستدعي توظيف استثمار هام (باستثناء الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي لا يندرج عادة ضمن المخصصات المرصودة لاستمرارية تصريف الأعمال في الميزانية). والاستثمار يكون ضخما في بداية عملية تنفيذ استمرارية تصريف الأعمال وهو أضخم من حيث الوقت الذي يمضيه الموظفون في ذلك منه من حيث الاستثمار المالي. إلاَّ أن الأمر يقتضي تخصيص موارد مالية قليلة ولكن بشكل دائم من أجل الاضطلاع بأنشطة الاختبار والتحديث والرصد وهي أنشطة لا بد منها. وإذا لم يُوظف الاستثمار بشكل مستدام فإن برنامج استمرارية تصريف الأعمال سيعاني من حيث النوعية  أو أنه سيوضع حدّ له ممّا يعني هدر الموارد البشرية والمالية التي استثمرت بالفعل (انظر التوصية 7).
	43 - ويتوقع أن يعزّز تنفيذ التوصية التالية مراقبة سياسات/استراتيجيات استمرارية تصريف الأعمال في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والامتثال لها.
	التوصية 2
	ينبغي للرؤساء التنفيذيين أن يلحقوا الجهة المعنية بشؤون استمرارية تصريف الأعمال بمكتب الرئيس التنفيذي أو الموظف التنفيذي المعني بشؤون الإدارة.
	جيم - تخطيط استمرارية تصريف الأعمال
	توصيات مستمدة من الصكوك الدولية()

	44 - تعدّ خطة استمرارية تصريف الأعمال أحد الأركان الأساسية في مجال إدارة استمرارية تصريف الأعمال. وهي عبارة عن مجموعة موثقة من الإجراءات والمعلومات التي يتم وضعها وتجميعها والإبقاء عليها في حالة من الجاهزية تسهل استخدامها عند وقوع أي حادث وذلك لتمكين المنظمة من الاستمرار في إنجاز أنشطتها الهامة والعاجلة عند مستوى مقبول يُحدّد سلفا. وتعني عبارة "خطة استمرارية تصريف الأعمال" ضمنا امتلاك وثيقة وحيدة غير أنها تشتمل، في العادة، على خطط عديدة تطابق خمس مراحل من دورة استمرارية تصريف الأعمال وهي: الاستجابة للطارئة، وإدارة الأحداث، والاستمرارية، والتعافي واستئناف النشاط.
	45 - وقد دأبت المنظمات على التوافر على خطط إدارة الأزمات، والخطط الأمنية وخطط استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وخطط الاستجابة الطبية، وخطط مواجهة الجوائح، إلخ. وتشتمل خطة استمرارية تصريف الأعمال على هذه الخطط الإفرادية التي تحتاج إلى دمجها في وحدة متكاملة ودراستها على نحو شمولي حتى تتمكن المنظمة من التعامل مع المخاطر المتعّددة التي تواجهها.
	46 - وقبل التمكن من وضع خطة استمرارية تصريف الأعمال على الإدارة العليا في المنظمة أن تتخذ موقفا، استنادا إلى الاستراتيجية التنظيمية، بشأن أي خدمات أو منتجات المنظمة يتعين توفيرها على سبيل الأولوية في حالة حدوث أعطال بحيث يمكن للمنظمة الوفاء بولايتها. ويلي ذلك التعرف إلى وحدات وأنشطة تصريف الأعمال التي تدعم عملية توفير تلك الخدمات/المنتجات. وسيحدّد ذلك نطاق استمرارية تصريف الأعمال. ويُعدّ تقليص نطاق استمرارية تصريف الأعمال قرارا استراتيجيا. فإذا وقع الاختيار على الانقطاع عن توفير خدمة/منتج مّا فإن من الضروري عندئذ ضمان التمكن من الاستمرار في الاضطلاع بشتى الأنشطة الداعمة لتوفيرهما أو استعادة القدرة على توفيرهما في غضون الآجال الزمنية المطلوبة. كما ينبغي النظر في أمر حالات الاعتماد على مقدمي الخدمات والشركاء.
	47 - ويتمثل الغرض من العملية التي يطلق عليها اسم تحليل الآثار على الأعمال في توثيق الأثر الواقع عبر الزمن، بالنسبة إلى كل نشاط من الأنشطة الحاسمة الأهمية، والذي ينجم عن فقدان ذلك النشاط أو تعطله، والفترة الزمنية القصوى التي يمكن للمنظمة أن تتحمل الانتظار خلالها بدون ممارسة ذلك النشاط، أي المهلة الزمنية التي يتعيّن خلالها استئناف النشاط أو ما يسمى الوقت المستهدف لاستعادة القدرة على العمل(). وعلاوة على ذلك يتعين تحديد الموظفين الأساسيين اللازمين للاضطلاع بالأنشطة الحاسمة الأهمية، وتدريبهم بشكل ملائم على استخدام خطة استمرارية تصريف الأعمال وعلى أي برمجيات ومعدات حاسوبية مصاحبة لتلك الخطة.
	الوضع السائد في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

	48 - لم تقم إلاّ بضعٌ من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة بوضع خطط استمرارية تصريف الأعمال والموافقة عليها وتوقيعها وتلك المؤسسات هي: أمانة الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واليونيسيف والاتحاد البريدي العالمي() والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وقامت عدة منظمات بصياغة خططها إلاّ أنها لم توافق عليها بعد، أو أنها بصدد وضع خططها في هذا المجال وتلك المنظمات هي: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية واليونيدو، ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الطيران المدني الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
	49 - وقد أعلن المفتشان أنهما يدركان الجهود التي بذلتها بعض المنظمات التي ما زالت في المراحل الأولى من عملية وضع خطط استمرارية تصريف الأعمال من أجل الاستفادة من خبرة ومعرفة المنظمات التي وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا الميدان. ومن الأمثلة في هذا الصدد، أن كلا من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الطيران المدني الدولي بصدد التشاور مع أمانة الأمم المتحدة من أجل وضع خططها في مجال استمرارية تصريف الأعمال. وتتوقف هذه العلاقات على الاتصالات الشخصية وغير الرسمية؛ إلاّ أنه ليس هناك أي قنوات رسمية للتواصل من أجل تقاسم الممارسات؛ أما العلاقات القائمة فإن أطرها المؤسسية ضعيفة. وقد سُلطت الأضواء على ضرورة تعزيز التعاون فيما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في كل مقابلة أجراها المفتشان (انظر المزيد من التفاصيل في الفقرات 111-116).
	50 - وقد استعرض المفتشان خططا متعددة في مجال استمرارية تصريف الأعمال ولاحظا أن المنظمات تعمد في كثير من الأحيان إلى تقدير المخاطر المشتركة عند التعرف إلى الوظائف الحاسمة الأهمية وتحديد الأوقات المستهدفة لاستعادة القدرة على العمل ويعني ذلك ضمنا أن من المفيد إقامة منتدى يمكن للمنظمات أن تتقاسم فيه المعلومات عن تقييماتها ونماذجها وتتولى المقارنة بينها.
	51 - وتتوافر العديد من المنظمات على وظيفة راسخة فيما يتعلق بإدارة المخاطر كما أنها تحافظ على سجل تدون فيه المخاطر المحدقة بها ممّا قد يسهل أمر الحصول على المعلومات اللازمة بشأن تقدير التهديدات. غير أن المفتشين لاحظا أن عمليات تقدير المخاطر لأغراض استمرارية تصريف الأعمال كثيرا ما تتم معالجتها داخل الأطر القائمة في منظمات الأمم المتحدة لإدارة المخاطر. وفي بعض المنظمات أحيط المفتشان علما بأنه سيتم توفير خدمات خبراء استشاريين لهذا الغرض رغم أن تلك المنظمات تتوافر بالفعل على وظيفة راسخة من وظائف إدارة المخاطر. وممّا يثير قلق المفتشين ليس فقط تكاليف تلك الخدمات بل أيضا نوعية المنتجات التي يوفرها بعض الخبراء الاستشاريين نظرا لمحدودية فهمهم للبيئة التي تعمل فيها الأمم المتحدة. ويشدّد المفتشان على المبادرة إلى الاستعانة بالخبرة المتاحة داخل المنظمة المعنية ثم استكمال تلك الخبرة بالمعارف المتاحة فعلا في منظومة الأمم المتحدة.
	52 - وفي حين لا توجد أي مواعيد محدّدة لتواتر إجراء عمليات تقييم المخاطر لأغراض استمرارية تصريف الأعمال فإن ما يقلق المفتشين هو اعتماد الكثير من المنظمات على تقييمها الأولي على الرغم من تغير البيئة التي تعمل داخلها. وإذا لم تجر عملية تقييم المخاطر على نحو دوري فإن استراتيجيات التعافي واستئناف القدرة على العمل الموضوعة بالنسبة إلى الأنشطة الحاسمة الأهمية استنادا إلى تقييم المخاطر الذي تجاوزه الزمن يمكن أن تصبح عديمة الفعالية. 
	53 - وتبين للمفتشين أنه ليس هناك وجود لمعايير ترتيب الأولويات فيما يخص المهام الحاسمة الأهمية والموظفين الذين يضطلعون بها. وعليه فإن هناك عددا كبيرا من الأنشطة/الموظفين ممّن يعتقد أنه من الأمور الحاسمة الأهمية. وكثيرا ما تقتطع درجة الأهمية الحاسمة من سياقها ويساء تفسيرها: أي إذا كان أي نشاط من الأنشطة يعتبر غير حاسم الأهمية فإن ذلك قد يؤدي إلى إحداث تخفيضات في الميزانية. وبسبب ذلك فإن المهل المستهدفة لاستعادة القدرة على العمل كثيرا ما تكون قصيرة جدا، ومن الأمثلة في هذا الصدد، أن استعادة القدرة على إدارة شؤون السفر في مهمة رسمية (ليس السفر لأسباب طبية أو لحدوث طوارئ أو للإجلاء، ولكن السفر العادي في مهمة رسمية)، أو القيام بأنشطة الإشراف يشار إليهما على أنهما أمران حاسما الأهمية لا بد من الاضطلاع بهما في غضون فترة تتراوح بين صفر و4 ساعات من وقوع الحادث، في حين من الواضح أن سمعة أي من منظمات الأمم المتحدة لن تتضرّر إذا لم يتم استئناف هذين النشاطين في غضون الساعات الأربع الأولى. 
	54 - ومن الناحية العملية تعتمد كل الأنشطة على التطبيقات الحاسوبية مما يعني أن التطبيقات ذات الصلة لا بد أن تكون متاحة فورا إذا ما أريد استئناف تنفيذ الأنشطة اللازمة في غضون فترة تتراوح بين صفر و4 ساعات؛ ويعني ذلك، في العادة، أيضا أن الحاجة ماسة إلى الوصول إلى تلك التطبيقات عن بعد. وقد لاحظ المفتشان أن هناك قضيتين مطروحتان هما: (أ) أن بعض العمليات يمكن القيام بها باللجوء إلى حلول بديلة، غير أن كثيرا من المنظمات لا تفكر في تلك الحلول البديلة؛ (ب) هناك، تقريبا في جميع المنظمات، التي أنجزت صياغة خططها في مجال استمرارية تصريف الأعمال، فجوة في التوقعات بين ما يعلن جميع المستخدمين عن أنه من الأمور اللازمة وبين ما تستطيع دوائر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يتبعونها إنجازه. وقد شدّد رؤساء دوائر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في جميع المنظمات تقريبا، على أنه لا بد من تحقيق التوافق بين التوقعات وبين القدرات المتاحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممّا يعني ضرورة تحقيق المزيد من التكامل بين خطط المنظمات المتعلقة باستمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وبين خططها الخاصة باستمرارية تصريف الأعمال.
	55 - ولم تبتّ الإدارة العليا، في الكثير من المنظمات، في أمر الخدمات/المنتجات التنظيمية التي يتعين توفيرها في كل الظروف. ونتيجة لذلك، فإن الموظفين الإداريين من المرتبة المتوسطة والإداريين التنفيذيين يتخذون القرارات دون الرجوع إلى أحد وهم بذلك يتبعون نهجا ينطلق من القاعدة أكثر منه نهجا مصمّما من الأعلى إلى الأسفل. وليس هناك من يتصدى بقوة لتحديد الأولويات على الصعيد المؤسسي ممّا يؤدي إلى المبالغة في انتقاء الأنشطة الحاسمة الأهمية/الموظفين الأساسيين/التطبيقات الهامة/من مختلف الوحدات ضمن المنظمة على نحو متضارب. ومن الأهمية بمكان أن يفهم المرء أن جميع الوظائف يمكن معاملتها، من الناحية النظرية، على أنها من الأمور الحاسمة الأهمية، وأن كل الأنشطة يمكن استئنافها في الساعات الأربع الأولى، وأن كل التطبيقات يمكن إتاحتها فورا. غير أن لهذا الأمر آثارا باهظة التكاليف. ولهذا السبب لا بد من إعطاء الأولوية لتلك الأنشطة وللموظفين الذين ينفذونها والتطبيقات الحاسوبية التي تسمح بذلك وتدعم هؤلاء الموظفين. 
	56 - ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إلى تعزيز فعالية تخطيط استمرارية تصريف الأعمال في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	التوصية 3
	ينبغي للرؤساء التنفيذيين لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة، أن يضعوا، إن لم يفعلوا ذلك بعد، خططا موثقة لاستمرارية تصريف الأعمال انطلاقا من تقييم المخاطر والوظائف الحاسمة المحددة والوقت المستهدف لاستعادة القدرة على العمل، وأن يعتمدوا تلك الخطط.
	النطاق الجغرافي لخطة استمرارية تصريف الأعمال

	57 - ينطبق بيان أمانة الأمم المتحدة بشأن سياسات استمرارية تصريف الأعمال على كل إدارات ومكاتب ووحدات الأمانة والمكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية في جنيف وفيينا ونيروبي وأديس أبابا وبانكوك وبيروت وسانتياغو، وهناك خطط تتعلق باستمرارية تصريف الأعمال على صعيد الإدارة تتولى الإشراف عليها ورصدها الوحدة المعنية باستمرارية تصريف الأعمال. غير أن الخطط المعمول بها في اللجان الإقليمية والمكاتب الموجودة خارج المقر لا تتساوى فيما بينها من حيث الدرجة وهي غير متسقة. وقد لاحظ المفتشان أن التعاون مع الوحدة المعنية باستمرارية تصريف الأعمال في نيويورك وكذلك مع سائر كيانات الأمم المتحدة في مركز العمل أمرٌ مطلوب للاضطلاع الفعلي بأنشطة استمرارية تصريف الأعمال في المواقع الموجودة خارج المقر. وهناك عقبة كبرى تحول دون ذلك التعاون وتتمثل في اختلاف مستويات تطور إدارة استمرارية تصريف الأعمال في المنظمات الكائنة في مركز العمل نفسه، وعدم كفاية الموارد البشرية المرصودة وقلة التواصل المهني فيما بين المنظمات. ويرى المفتشان ضرورة تخصيص الموارد البشرية والمالية لهذا الغرض، وينبغي تحسين التفاعل بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وتقاسم الخبرات والدروس المستفادة فيما بينها.
	58 - وقد شرعت إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني (أمانة الأمم المتحدة) في تنفيذ برنامج طويل الأجل الغاية منه تطوير القدرات المتعلقة باستمرارية تصريف الأعمال في إطار عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية. وقد أنشأتا فريقا صغيرا مكونا من شخصين لم تخصص له ميزانية باستثناء ما يغطي راتبيهما. وتسدّ الوحدة مسدّ جهة مقدمة للخدمات: حيث تتولى إدارة عمليات حفظ السلام تمويل أنشطة الفريق كما تمولها بعثات إدارة الشؤون السياسية التي يقدم لها الفريق خدمات التدريب والدعم بشأن قضايا استمرارية تصريف الأعمال وقد لاحظ المفتشان وجود علاقات تعاون وثيق بين الفريق التابع لإدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني وبين الوحدة المعنية باستمرارية تصريف الأعمال/إدارة الشؤون الإدارية. وتصطحب البعثات الكبرى التي توفدها إدارة عمليات حفظ السلام/إدارة الدعم الميداني إلى المواقع التي تعمل فيها لمساعدة البعثات وتيسير مهمتها فيما يتعلق بوضع خططها الخاصة باستمرارية تصريف الأعمال وتوفير التدريب في هذا المجال للعاملين فيها. وتتضمن عملية وضع الخطط والتدريب دائما عناصر تهم موظفي البعثات والشرطة والأجهزة العسكرية. أما بالنسبة إلى البعثات الصغرى فإن التدريب الجماعي يتم تنظيمه مرة في العام في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي. والغرض من التدريب المقدم هو تقييم الأوضاع ومن المطلوب من المسؤول عن الاتصال بشأن استمرارية تصريف الأعمال ضمن كل بعثة أن يصوغ خطة استمرارية تصريف الأعمال الخاصة ببعثته لدى إنجاز الدورة الدراسية، وبعد ذلك يتلقى المسؤولون عن الاتصال التابعون للبعثات الدعم من الفريق عند وضع أسس قدراتهم في مجال استمرارية تصريف الأعمال في الميدان ورصدها وتحديثها.
	59 - ويود المفتشان أن يريا استفادة جهات أخرى ضمن أمانة الأمم المتحدة ممن لها أيضا وجود ميداني، من هذا التدريب ومن تلك الجهات، على الخصوص، مكتب منسق الشؤون الإنسانية ومفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وعلاوة على ذلك، وعندما يتم تنظيم التدريب في إطار البعثات الكبرى، يمكن أيضا أن يشمل ذلك التدريب المنظمات الأخرى الموجودة في ذلك الموقع ومن الأمثلة على ذلك أنه ينبغي، عند توفير التدريب في إطار بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعوة كل الوكالات الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المشاركة بصفة مراقب على الأقل. ومن شأن تقاسم المعارف والخبرة أن يساعد لا على توطيد أركان استمرارية تصريف الأعمال على مختلف مستويات منظمة ما فحسب بل من شأنه أيضا أن يعزز اتباع نُهج وممارسات مماثلة.
	60 - ومن المنظمات التي تمتلك كذلك خططا لاستمرارية تصريف الأعمال مهيّأة للمكاتب الإقليمية اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية. وهناك، في بعض الحالات، رابط ضعيف بين خطط استمرارية تصريف الأعمال المعمول بها في المقر وفي المكاتب الميدانية، كما أن هناك تقسيما غير واضح للمسؤولية بين المقر وبين الميدان. ذلك أن العادة جرت على أن المنظمات التي تمتلك عددا هاما من المكاتب الميدانية تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية اللازمة في المقر تمكنها من تزويد تلك المكاتب بالتوجيهات المناسبة أو المساعدة التقنية الكافية. وفي حالة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يوجد إلاّ مسؤول إداري واحد عن شؤون استمرارية تصريف الأعمال ولا يمكنه، بكل بساطة، أن يقسم نفسه وجهده ووقته على النحو الكافي للمساعدة وإجراء الاستعراض التقني للعمل المضطلع به في إطار إدارة استمرارية تصريف الأعمال في عدد كبير من المكاتب الميدانية. وجرت العادة على أن المنظمات التي تمتلك مكاتب ميدانية صغيرة لا تزود تلك المكاتب بأي توجيهات انطلاقا من المقر وتترك لها أمر التوصل إلى حلول فيما يتعلق بقدراتها في مجال استمرارية تصريف الأعمال بمعية أفرقة الأمم المتحدة القطرية (ومن تلك المنظمات اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيدو ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة) ويطرح النهج الأخير تساؤلات فيما يخص مدى ملاءمة الخطة الحقيقية لاستمرارية تصريف الأعمال التي تشمل المنظمة برمتها.
	61 - ولاحظ المفتشان كذلك أن التوجيهات المقدمة إلى المكاتب الميدانية تكون، أحيانا، مغرقة في التقييد والبيروقراطية ممّا يؤدي إلى زيادة التعقيدات التي تواجهها تلك المكاتب في تنفيذ إدارة استمرارية تصريف الأعمال. حيث يصبح ذلك عبئا وعملية لا بد من القيام بها لإرضاء المقر بدلا من أن يكون أداة عملية يمكن للمكتب أن يستخدمها عند وقوع حادث مّا. ويرى المفتشان أن حجم المكتب المعني والظروف المحلية التي يعمل في ظلها من الأمور التي ينبغي النظر فيها ولو أن التوجيهات والمساعدة التقنية تظل أمورا ضرورية. وينبغي أن يسمح المقر ببعض المرونة للمكاتب الإقليمية للتمكن من استخدام خطط إدارة استمرارية تصريف الأعمال بما يعود عليها بالنفع. 
	62 - ولاحظ المفتشان، عند إجراء مقابلات مع المكاتب القطرية والإقليمية التابعة لبعض المنظمات، أن التعاون بين كيانات الأمم المتحدة في الميدان في مجال استمرارية تصريف الأعمال لا يتم على نحو وثيق جدا، إلاّ أن جميع تلك الكيانات تواجه مخاطر تنجم، إجمالا، عن الحوادث ذاتها والتي يمكنها إذا ما وحّدت جهودها أن تتعاطى معها محليا. وهناك تعاون جيد بين أفرقة الأمم المتحدة القطرية في ميدان الجوانب الأمنية وجوانب السلامة لإدارة الأزمات إلاّ أن المفتشين يريان وجوب تعزيز وتحسين التعاون القائم بينها في مجالات أخرى تهم استمرارية تصريف الأعمال. وينبغي للمنسقين المقيمين أن يضطلعوا بدور حفاز في إنشاء منتدى يتعاون فيه المسؤولون المعنيون بتنسيق شؤون استمرارية تصريف الأعمال التابعون لكل المنظمات في مركز العمل.
	63 - وفي بضع حالات، لاحظ المفتشان أن خطط استمرارية تصريف الأعمال تشمل المخاطر المرتبطة بكبار الشركاء والمورّدين. وتشير الكتابات التي صدرت في مجال استمرارية تصريف الأعمال بأن يتم ذلك ويوافق المفتشان على أنه ينبغي النظر في أمر الشركاء والمورّدين من حيث عملية الشراء أو من قبل المنظمات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الشركاء الخارجيين. ومن الأمثلة في هذا الصدد، أن برنامج الأغذية العالمي يعمل في حالات الطوارئ نظرا لطبيعة الأعمال الأولية التي يمارسها. وحتى يقدم البرنامج خدماته فإنه يعتمد على عدد من الشركاء في الميدان ويتفاعل معهم. وقد أدرك البرنامج أن خطته الخاصة باستمرارية تصريف الأعمال لا يمكن لها أن تركز فقط على الأمور الداخلية لأن استمرارية عملياته تتوقف على التعاون مع جهات أخرى. ومن دواعي سرور المفتشين أن يلاحظا تنظيم برنامج الأغذية العالمي لاجتماع مع جميع شركائه في أيار/مايو 2011 لمناقشة مسألة الترابط الميداني. 
	64 - ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصيتين الواردتين أدناه إلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة وعلى صعيدها. 
	التوصية 4
	ينبغي للرؤساء التنفيذيين الحرص على أن يشمل نطاق خطط استمرارية تصريف الأعمال المعمول بها في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة مكاتبها الميدانية. وينبغي إنشاء آليات الإشراف والرقابة لضمان تساوق وتبادلية خطط استمرارية تصريف الأعمال مع خطط المقر وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، عند الاقتضاء.
	التوصية 5
	ينبغي للأمين العام أن يحرص على أن يتولى المنسقون المقيمون الإشراف على عملية التأهب التي تضطلع بها منظمات الأمم المتحدة الكائنة في مراكز عملهم فيما يتعلق باستمرارية تصريف الأعمال وذلك بغية تعزيز تبادل المعارف وتحديد مجالات التعاون والتكامل الممكنة.
	تنفيذ خطة استمرارية تصريف الأعمال

	65 - إن عدد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي بلغت مستوى تنفيذ خطة معتمدة شاملة في مجال استمرارية تصريف الأعمال ليس كبيرا. ولم يعثر المفتشان على الكثير من الوثائق الخاصة بالخبرات المكتسبة في تنفيذ خطط استمرارية تصريف الأعمال وبالطبع فإن تلك الخطط لم تخضع إلاّ لعمليات مراجعة مالية قليلة، قام بها، أساسا، كلٌ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة واليونسكو، ونظرا لمحدودية الموارد المتاحة، لم يتمكن المفتشان من الغوص في المسائل المطروحة في مجال التنفيذ سواء على صعيد آحاد المنظمات أو المكاتب الميدانية، غير أنه يرد أدناه سرْدٌ للقضايا التي تواجهها المنظمات/المكاتب الميدانية:
	(أ) الإبقاء على اهتمام الموظفين والملاك الإداري من الدرجة المتوسطة ووعيهم بمواصلة العمل في مجال إدارة استمرارية تصريف الأعمال وخاصة في الأماكن التي لم تقع فيها أية حوادث لمدة طويلة من الزمن؛
	(ب) الحاجة إلى الموارد البشرية والمالية للاستمرار في تنفيذ خطة استمرارية تصريف الأعمال التي سبق وضعها والموافقة عليها؛
	(ج) تطوير نماذج مطولة ومفصلة وبيروقراطية لخطط استمرارية تصريف الأعمال ليست سهلة الاستخدام وخاصة فيما يتعلق بالمكاتب الصغيرة في المنظمات الكبرى؛
	(د) انعدام أو قلة الرقابة والمساءلة فيما يخص أنشطة إدارة استمرارية تصريف الأعمال؛
	(ﻫ) انعدام تحمل مسؤوليات واضحة بشأن الإشراف على أنشطة إدارة استمرارية تصريف الأعمال في المكاتب الميدانية؛
	(و) الافتقار إلى تدريب الموظفين بشكل متوصل أو دوري؛
	(ز) الإصابة بالإرهاق في ممارسة التخطيط في المكاتب الموجودة خارج المقر وفي الميدان لأن أنشطة إدارة استمرارية تصريف الأعمال لا تُعالج بشكل شامل (خطة للطوارئ، وخطة أمنية وخطة لاستمرارية تصريف الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات/استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وخطة لمواجهة الجوائح، إلخ.)؛
	(ح) عدم البتّ في تحديد المواقع البديلة أو أيلولة/نقل عمليات تصريف الأعمال وخاصة بالنسبة إلى أوضاع الطوارئ لكبرى. 
	دال - التنفيذ والصيانة والاستعراض والتحديث
	توصيات مستمدة من صكوك دولية()

	66 - يُوصى بممارسة سلسلة من العمليات تندرج ضمن جميع معايير استمرارية تصريف الأعمال لضمان إمكانية تنفيذ برنامج وخطة إدارة استمرارية تصريف الأعمال. وعند البت في تواتر أو نوع العملية التي يتعين الاضطلاع بها ينبغي النظر في درجة تعقّد المنظمة وخطتها ومدى تعقّد أي عملية والمخاطر التي تحفّها وتكلفة الاضطلاع بها. غير أنه لا يمكن لأي منظمة، بدون ممارسة عملية، أن تعرف ما إذا كانت قدراتها في مجال استمرارية تصريف الأعمال يمكن الركون إليها أو لا.
	67 - ومن شأن الصيانة المنتظمة أن تضمن بقاء المنظمة على استعداد للسيطرة على الأحداث التي تقع على الرغم من التغيرات الدائمة التي تطرأ على العاملين فيها وعلى الظروف والبيئة التي تعمل المنظمة في ظلّها. وينبغي أن تكون صيانة خطط استمرارية تصريف الأعمال جزءا من العملية الإدارية الطبيعية التي تضطلع بها المنظمة. وينبغي أن تشمل عملية التنفيذ التعرف إلى التغيرات التي تطرأ على الأنشطة ذات الأهمية الحاسمة والعمليات التي تسندها والتكنولوجيا المستخدمة والناس الذين يعنيهم الأمر وبيئة التشغيل العامة.
	68 - ومن الممارسات الجيدة في هذا الصدد وضع جدول يبيّن الفترات الزمنية التي يحتاج فيها كل عنصر من عناصر خطة استمرارية تصريف الأعمال إلى تحديث: على أساس شهري أو فصلي أو سنوي، إلخ. وهناك حاجة كذلك إلى الصيانة كلما طرأ تغير هام بعد إنجاز عملية مّا أو بعد صدور توصية على إثر مراجعة مالية مّا. ويمكن استعراض برنامج إدارة استمرارية تصريف الأعمال عن طريق التقييم الذاتي أو المراجعة المالية. ومهما كان نوع الاستعراض الذي يُجرى فإنه ينبغي أن يبدأ بسياسة إدارة استمرارية تصريف الأعمال. ولما كانت عمليات الممارسة والصيانة والاستعراض والتحديث تكفل معوّلية القدرات المتاحة في مجال إدارة استمرارية تصريف الأعمال فينبغي إناطة المسؤولية عن هذا الأمر بما يكفي من العاملين كما ينبغي مساءلتهم في هذا الصدد.
	الوضع السائد في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

	69 - لما كان معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في بدايات التعامل مع مسألة إدارة استمرارية تصريف الأعمال فإن الأنشطة المذكورة آنفا هي أقرب إلى أن تكون خططا للمستقبل منها إلى شيء تمّ إنجازه فعلا. غير أن بإمكان المرء أن ينظر إلى البرامج التي سبق إنشاؤها مثل البرامج التي أُقيمت للتصدي لأنفلونزا الطيور وما إلى ذلك من الجوائح حتى يتفطّن إلى أن الصيانة والاستعراض والتحديث إنما هي أمور لم تول، إجمالا، ما تحتاجه من عناية أو موارد. وعندما يُسمح لتلك الخطط بأن تظل دون تحديث فإنها تصبح بالتالي عتيقة ممّا يؤدّي، أساسا، إلى إهدار الموارد المستثمرة أصلا في المدى البعيد.
	70 - ولاحظ المفتشان وجود مشاكل مماثلة في حالة خطط استمرارية تصريف الأعمال فقد اطّلعا على خطط تتضمن قوائم تضم أسماء الموظفين ومعلومات الاتصال بهم وهي قوائم عفا عليها الزمن ولا تعكس سوى الهيكل التنظيمي القديم وليس الحالي. ويتضح ذلك أيضا من الاستنتاجات التي تم التوصل إليها في تقارير المراجعة المالية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو) والتي توصي بأن تستمر الإدارة العليا في ممارسة شتى العمليات والرصد والمراقبة.
	71 - وقد بذلت جهات، مثل أمانة الأمم المتحدة بالمقر واليونيسيف والمكاتب الميدانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي زارها المفتشان جهودا كبرى لاختبار خططها في مجال استمرارية تصريف الأعمال وتحديثها بانتظام. وهناك خطط يجري وضعها وتنفيذها فيما يتعلق بسلسلة من العمليات والتجارب والمحاكاة على مختلف المستويات. ومن الجدير بالذكر، في الوقت ذاته، أن خطط استمرارية تصريف الأعمال التي سبق إقرارها في بعض المقار وفي عدد كبير من المكاتب الميدانية لم تُنفذ أو لم تُحدث. وذكر تقرير مراجعة حسابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أُعد في عام 2010 أن هذا الأمر ينطبق على ما يزيد على 50 في المائة من المكاتب الميدانية في أفريقيا().
	72 - وتتضمن خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال استمرارية تصريف الأعمال جدولا واضحا لعملية التحديث ترد فيه تفاصيل كل عملية تحديث حاسمة يتعين الاضطلاع بها في بحر عام، وجدولا زمنيا وإجراءات معيارية ينبغي التقيد بها عند القيام بعمليات التحديث. ورغم أنه لم تُجر أية تحديثات منتظمة منذ الموافقة على الخطة فإن المفتشين يريان أن هذه الوثيقة يمكن أن تكون أداة مفيدة للمنظمات الأخرى عندما تشرع في وضع الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق باستعراض وتحديث خططها في مجال استمرارية تصريف الأعمال. وبما أن تلك الخطط ستُطبق في عدد متنام من المنظمات فإنه ينبغي للمسؤولين الإداريين القائمين على إدارة استمرارية تصريف الأعمال ولموظفي مراجعة الحسابات الداخلية أن يعمدوا إلى تمحيص الأمور في هذا المجال.
	73 - وعلاوة على المصاعب التي تواجه فيما يتعلق بالميزانيات فإن تحميل المسؤوليات بشكل غير مناسب يُعد أيضا من الأسباب الكامنة وراء عدم التنفيذ. وقد تبين من التجارب أنه ما لم يُحاسب الشخص على تنفيذ خطة استمرارية تصريف الأعمال وصيانتها واستعراضها وتحديثها فإنها لن تُطبق بشكل منتظم. وينبغي إدراج هذه المهام في توصيفات الوظائف ذات الصلة وفي نظام التقييم الشخصي للمديرين المباشرين ومنسقي شؤون استمرارية تصريف الأعمال على مختلف المستويات. كما أن توافر الموارد البشرية وتحلّيها بالمسؤولية أمران في غاية الأهمية.
	74 - ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصيتين الواردتين أدناه إلى تعزيز مساءلة القائمين على برامج إدارة استمرارية تصريف الأعمال وكفاءتهم على صعيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	التوصية 6
	ينبغي للرؤساء التنفيذيين أن يحرصوا على أن تكون عملية وضع خطط استمرارية تصريف الأعمال وتطبيقها عنصرا من عناصر مساءلة المديرين التنفيذيين وتقييم أدائهم.
	التوصية 7
	ينبغي للهيئات التشريعية في منظمات الأمم المتحدة، انطلاقا من المقترحات التي يقدمها الرؤساء التنفيذيون بشأن الميزانيات، أن توفر ما يلزم من موارد مالية وبشرية لتطبيق خطط استمرارية تصريف الأعمال المعتمدة والموضوعة استنادا إلى سياسات/استراتيجيات تلك المنظمات في مجال استمرارية تصريف الأعمال، ومواصلة رصدها وصيانتها وتحديثها.
	هاء - التدريب
	توصيات مستمدة من صكوك دولية()

	75 - تسلّط كتابات المتخصصين في مجال استمرارية تصريف الأعمال الأضواء على أهمية العامل البشري في نجاح استمرارية تصريف الأعمال في أي منظمة كانت. ومن أوّل الاعتبارات التي لا بد من مراعاتها في تطوير ثقافة في هذا المجال أن المنظمات تحتاج إلى تقييم درجة الوعي بذلك ومقارنة تلك الدرجة بالمستوى المرغوب من أجل تحديد الاحتياجات فيما يتعلق بتدريب الموظفين بوجه عام. وينبغي أن يكون هناك تدرّج فيما يتعلق بتزويد مختلف فئات الموظفين بالتدريب. ذلك أن الموظفين الذين لا يتحملون أي مسؤولية خاصة في هذا المجال لا يحتاجون إلى التدريب ذاته الذي يحتاجه الموظفون الأساسيون. وكلما استوعب كبار الإداريين هذه المسألة وفهموا منافعها ازدادت شهيّتهم إليها وكانوا أدْعَى إلى دعم تنفيذها بهمة.
	76 - وينبغي أن يستفيد الإداريون القائمون على مسألة استمرارية تصريف الأعمال من التطوير المهني المستمر. وبزيادة الوعي بهذه المسألة ضمن المنظمة يواجه الإداريون المزيد من الطلبات التي لا بد من الوفاء بها بالتصدي لها على النحو الملائم. وعلاوة على ذلك، فإن إدارة استمرارية تصريف الأعمال من المجالات التي تتطور بسرعة. وهناك دائما دروس جديدة يمكن الاستفادة منها في هذا الصدد وينبغي للإداريين تمثلها.
	الوضع السائد في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة

	77 - يبدو، على صعيد الأمم المتحدة، أن درجة الوعي أعلى بهذه المسألة في المكاتب التي تأثرت بالكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان أو من كليهما مما أدى إلى تعطيل الأنشطة. ويبدو كذلك أن الوعي أقوى في المواقع الميدانية منه في المكاتب التي يستضيفها المقر. وهذا أمر مرجح لأن المكاتب الكائنة في المقر تقع، أساسا، في أماكن تعتبر أقل عرضة للمخاطر. غير أن تلك المكاتب، كما شوهد في شتى الحالات، ليست بمنأى عن الأعطال. ومن الأمثلة على ذلك الزلزال الذي ضرب نيويورك والعاصفة التي اجتاحتها وحالات انقطاع الطاقة الكهربائية فيها، وانقطاع الطاقة الكهربائية في فيينا، والأمطار الغزيرة والفيضانات التي حدثت في مناطق من مدينة كوبنهاغن، وما ذلك إلا على سبيل المثال لا الحصر.
	78 - واليوم فإن موظفي الأمم المتحدة، إجمالا، يُدركون في معظم الأحيان قضايا الأمن والسلامة إلا أن الوعي بمسألة استمرارية تصريف الأعمال يبدو قليلا. وعليه فإن الحاجة ماسة إلى زيادة الجهود في هذا الصدد. ويرى المفتشان أن من الممكن استكمال طرق إذكاء الوعي بمسألتي الأمن والسلامة بإضافة عنصر له علاقة باستمرارية تصريف الأعمال. وينبغي للمنظمات التي تنكبّ على وضع خططها في هذا المجال والمنظمات التي تعكف على تحديثها أن تضمّنها الطرق والأساليب الكفيلة بزيادة الوعي بذلك. ويمكن القيام بذلك بفضل إدراج عنصر إدارة استمرارية تصريف الأعمال ضمن برامج التدريب التمهيدي ودورات تجديد المعارف. وهذا هو ما يحدث بالفعل في بعض المنظمات غير أن المفتشين لاحظا أنه ما من منظمة تقوم بتقدير درجة وعي موظفيها بهذا الأمر. إذ إنهما لم يعثرا على أي إشارة إلى وجود تدريب له علاقة باستمرارية تصريف الأعمال ضمن نشاط برامج التطوير الوظيفي أو برامج التدريب التي تُقدم في مراكز الأمم المتحدة الكبرى. ولا داعي أن يقتصر التدريب وعملية إذكاء الوعي على طرق التعليم التقليدية. ذلك أن تقاسم المعارف عبر شبكة الإنترنت وعبر مواقع الشبكات الداخلية، وتوفير التدريب الداخلي والخارجي، وتعميم النشرات الإخبارية والتعلم بالوسائل الإلكترونية وتنظيم حلقات العمل وإجراء التمرينات في مجال إدارة استمرارية تصريف الأعمال هي فقط بعض الأشكال التي يمكن من خلالها تلقين الناس مبادئ إدارة استمرارية تصريف الأعمال.
	79 - وقد وجد المفتشان أن الموظفين الأساسيين الذين تم تحديدهم، لدى اعتماد خطط استمرارية تصريف الأعمال، كانوا، إجمالا، على استعداد لتنفيذ مهامهم في الفترات التي تلت الأزمات. ويتم أكبر قدر من التدريب الذي يتلقونه وما يمارسونه من أعمال تطبيقية عن بعد. غير أن هناك مشكلة تُطرح، كما سبق أن لاحظه المفتشان، فيما يتعلق بصيانة وتحديث خطط استمرارية تصريف الأعمال، ولما كان الموظفون يتبدلون بوتيرة عالية فإن أشخاصا آخرين من غير الذين تُدرج أسماؤهم في الخطة الفعلية يقومون بالوظائف الحاسمة الأهمية. وينبغي ألا يقتصر جزء من عملية الاستعراض والتحديث على تحديث قائمة أسماء الموظفين الأساسيين بل ينصبّ أيضا على التصدي لتأهبهم للاضطلاع بوظائفهم. وينبغي أن تكون المسؤوليات واضحة فيما يتعلق بضمان حدوث ذلك.
	80 - ولاحظ المفتشان عدم تواصل تلقي القائمين على إدارة استمرارية تصريف الأعمال للتدريب. ونظرا لأن عددا متزايدا من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ينكبّ على وضع وتنفيذ خطط إدارة استمرارية تصريف الأعمال فإن اتباع نهج مشترك حيال التدريب في هذا المجال هو أمر في غاية الأهمية. وتتولى أمانة الأمم المتحدة بسخاء نقل معارفها إلى القائمين على إدارة استمرارية تصريف الأعمال في المنظمات الأخرى. وهي تتعاون مع البنك الدولي على تطوير وحدات نموذجية إلكترونية في مجال إدارة استمرارية تصريف الأعمال (وحدات معدة للإداريين، ووحدات معدة للموظفين، ووحدات معدة للعاملين في مجال الشراء إلخ). ويتم تطوير كل هذه المواد باتباع نهج عام غير خاص بأي منظمة حتى يتسنى لجميع المنظمات استخدامها. غير أنه ليس هناك أي وعي بهذه المبادرات داخل المنظومة. ويرى المفتشان، والحالة تلك، أن إقامة هيكل للتعاون فيما بين الوكالات يُخلع عليه طابع أكثر رسمية سيكون بمثابة منتدى يمكن في إطاره مناقشة تلك المبادرات بما يعود بالنفع على مؤسسات منظومة الأمم المتحدة (انظر التوصية 9).
	81 - ومن المتوقع أن يُعزز تنفيذ التوصية الواردة أدناه كفاءة برامج إدارة استمرارية تصريف الأعمال على صعيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	التوصية 8
	ينبغي للرؤساء التنفيذيين أن يضمنوا إدراج التدريب على مسائل استمرارية تصريف الأعمال في الدورات المخصصة للتطوير الوظيفي، وتنمية قدرات الموظفين، بما في ذلك التدريب التمهيدي، وأن يضمنوا توفير التدريب المنتظم للموظفين الأساسيين في المنظمات كعنصر أصيل من عناصر إدارة استمرارية تصريف الأعمال.
	ثالثا - استمرارية تصريف الأعمال وعناصر السلامة والأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	السلامة والأمن واستمرارية تصريف الأعمال

	82 - تلعب خدمات السلامة والأمن دورا مهما في استمرارية تصريف الأعمال وخاصة في المرحلة الأولى من مراحل إدارة الحوادث. والدور المنوط بها هو أمر أساسي في حماية الأرواح والممتلكات والتأهب للطوارئ والإجلاء وتشغيل نظم التبليغ عن الطوارئ. ويقوم نظام الأمم المتحدة الأمني على أسس هي معايير العمل الأمنية الدنيا، ومعايير العمل الأمنية الدنيا لأماكن الإقامة ونظام المسؤولين المعيّنين. وهناك شبكة الإدارة الأمنية المشتركة بين الوكالات وهي شبكة راسخة يتم في إطارها استعراض ورصد القضايا والسياسات والإجراءات والممارسات الأمنية. ومن النتائج المتمخضة عن تلك الخدمات، إلى جانب ظروف السلامة والأمن التي تعمل في ظلها منظمات الأمم المتحدة، تخصيص موارد مالية وبشرية هامة وقيام تعاون فيما بين العاملين في مختلف مراكز العمل.
	83 - ولاحظ المفتشان أن الشق المعني بقضايا السلامة والأمن في أنشطة استمرارية تصريف الأعمال جيد التنظيم والتوثيق ويدركه الموظفون جيدا حتى في المنظمات التي لم تُوضع فيها خطط إدارة استمرارية تصريف الأعمال. وقد يكون ذلك هو السبب الذي دفع ببعض المنظمات إلى تحميل المكتب المكلف بقضايا السلامة والأمن المسؤولية عن إدارة استمرارية تصريف الأعمال (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيدو ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والاتحاد البريدي العالمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية). وبالرغم من أهمية عنصري السلامة والأمن في استمرارية تصريف الأعمال فإن نطاق البرنامج الذي يعالج القضايا المطروحة في هذا المجال أرْحب من ذلك بكثير. وعليه من الصعب التعاطي مع جوانب استمرارية تصريف الأعمال التي لا ترتبط بالأمن إذا كانت مسائل استمرارية تصريف الأعمال تُدار من قبل المكتب المكلف بمسائل السلامة والأمن. والشيء نفسه ينطبق على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستضيف استمرارية تصريف الأعمال في بعض المنظمات.
	84 - ويرى المفتشان أن استمرارية تصريف الأعمال مسألة لا ينبغي أن تتصدى لها خدمات الأمن أو خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، غير أن على القائمين على استمرارية تصريف الأعمال أن يعملوا في تعاون وثيق مع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (انظر الفقرات 36-38 والتوصية 2).
	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستمرارية تصريف الأعمال

	85 - تُعد استمرارية الخدمات المقدمة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصرا مهما من عناصر قدرة المنظمة الشاملة فيما يتعلق باستمرارية تصريف الأعمال. وعلى الرغم من أنه من الضروري التوافر على خطة منفصلة لاستمرارية تصريف الأعمال فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات/استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، فإن ذلك يشكل عنصرا من عناصر خطة استمرارية تصريف الأعمال الشاملة في أي منظمة. وهناك اتجاه إلى اعتماد المنظمات بشكل مطّرد على توافر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والمعلومات والبيانات المتاحة في هذا المجال لتتمكن من الاضطلاع بأنشطتها. والمنظمة التي لا تفقد المعلومات أو البيانات التي تمتلكها أو القدرة على الوصول إليها هي أقدر على التعاطي بمزيد من المرونة عند وقوع الأحداث المعطّلة وهذا هو من أسباب توظيف المزيد من الموارد في مجال تكنولوجيا المعلومات على نحو أكثر من ذي قبل.
	86 - ومع تطور استخدام تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة ازداد الاهتمام الذي يُولى لمسألة استمرارية تصريف الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات/استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. وقد وظفت استثمارات هامة في هذا الصدد ولو أن بعض المنظمات عمدت إلى إرجاء أو تعليق تدابير هامة يُزمع اتخاذها نظرا للقيود المفروضة على ميزانياتها. ويُعد إنشاء شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تُشرف عليها اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة علامة على تزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات في الأمم المتحدة. ويرى المفتشان أن من المهم أن تتولى هذه الشبكة مناقشة وتحديد أفضل الممارسات فيما يخص استمرارية تصريف الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات/استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.
	87 - وبمجرد التعرف إلى احتياجات منظمة ما، بإمكان القائمين على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يدرسوا إمكانية قيامهم بتوفير تلك الخدمة وتحديد تكلفتها. ومن الأهمية بمكان أن يتم تحديد أي من البنى التحتية يصلح لدعم أي نوع من التطبيقات وتحديد أي من التطبيقات يصلح لدعم أي من عمليات تصريف الأعمال. وعندما يتم التعرف إلى عمليات تصريف الأعمال الحاسمة الأهمية يمكن عندها تحديد الأوقات المستهدفة لاستعادة القدرة على العمل. وترد أدناه بعض أهم الممارسات المتبعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي لها أثر مباشر على استمرارية تصريف الأعمال:
	الاحتفاظ بالبيانات الاحتياطية وإقامة مركز ثانوي للبيانات

	88 - كثيرا ما يذهب البعض، بدون حق، إلى أنه يمكن، بمجرد قيام أي منظمة بتحديد نوع المعلومات التي يُحتاج إليها في الساعات الأربع والعشرين الأولى التي تلي حدوث انقطاع مّا وبمجرد اتخاذ إجراءات قصد الاحتفاظ ببيانات احتياطية، إتاحة تلك المعلومات في أقل من 24 ساعة إلا أن امتلاك نسخة إضافية من المعلومات الحيوية وإمكانية الوصول بسرعة إليها هما قضيتان مختلفتان.
	89 - وهناك، في معظم منظمات الأمم المتحدة، إجراءات معيارية تنظم الاحتفاظ بالبيانات الاحتياطية، فهناك نسخ إضافية من التطبيقات، ونسخ إضافية تراكمية من البيانات اليومية، ونسخ إضافية أسبوعية كاملة كما أن هناك مراكز أولية وثانوية تحتفظ بالبيانات. ومن وجهة نظر أمن المعلومات فإن بالإمكان تشفير الروابط بتكلفة منخفضة وذلك أمر كان متعذرا من قبل. ويعد الوصول إلى موقع ثانوي يملك مقومات الاستمرار أمرا حاسما لضمان استنساخ البيانات واستردادها. ومن أفضل الممارسات، في هذا الصدد، إقامة المركز الثانوي للبيانات في منطقة جغرافية بعيدة عن المنطقة التي يوجد بها المركز الأوّلي. وهناك منظمات لا تملك مركزا ثانويا لأنها ترى أن بناء مركز من هذا القبيل يمثل استثمارا ضخما. وعوضا عن ذلك، فإنها تلجأ إلى خدمات المركز الدولي للحساب الإلكتروني التابع للأمم المتحدة. 
	90 - وتساءل المفتشان عما إذا كان ينبغي لجميع منظمات الأمم المتحدة أن تلجأ إلى خدمات المركز الدولي للحساب الإلكتروني التابع للأمم المتحدة أولا وهنا فقد تباينت آراء المهنيين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. فبعضهم يرى أنه إذا لجأ الجميع إلى خدمات ذلك المركز فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة تعرض النظام كله لمخاطر الاعتماد على مزوّد الخدمات نفسه - وهناك من دافع بقوة عن فكرة التجاء الجميع إلى خدمات ذلك المركز لأنه يشكل مظلّة خاصة تمتلكها الأمم المتحدة توفر السريّة والحصانة الدبلوماسية للبيانات. والحجة التي يدفع بها هؤلاء أنه لا سبيل، بالنظر إلى تكلفة الخدمة التي يوفرها المركز، وتكلفة تلك الخدمة التي يعمل كل كيان من كيانات الأمم المتحدة على تنظيمها داخليا، إلى أن يتمكن أي من تلك الكيانات بمفرده من تحقيق مستوى الخدمة نفسه الذي تقتضيه القواعد التي تحكم أفضل الممارسات بنفس التكلفة التي يتيحها المركز. وبغض النظر عن الحل الذي تفضّله المنظمات فإن الاحتفاظ بالبيانات وبالعاملين في الموقع نفسه يزيد من المخاطر الأمنية.
	القدرة على الاتصال بتكلفة رخيصة وبشكل موثوق (نظام الاتصال)

	91 - أثناء أحداث ”الربيع العربي“ المصري تم قطع الاتصال عن طريق الهاتف المحمول طوال يوم واحد كما تمت إعاقة الاتصالات عبر شبكة الإنترنت لفترة بلغت أسبوعا تقريبا. وكانت الخطوط الأرضية، لفترة وجيزة، السبيل الوحيد للاتصال. وتم الاعتماد على أجهزة اللاسلكي ذات التردد العالي جدا لفترة من الوقت، إلا أن نظام الاتصال اللاسلكي هذا تم قطعه أيضا لأنه كان مرتبطا بدوائر الشرطة والجيش. وقد تم تزويد الموظفين الأساسيين العاملين في بعض المنظمات بأجهزة مودم تعمل بناقل بيانات محمول (USB) غير أنه لما كانت تلك الأجهزة تستخدم شبكة النظام العالمي لاتصالات الهاتف المحمول، مثلها في ذلك مثل الهواتف المحمولة، فإن عملية الاتصال قد تعذّرت. واستخدمت بعض المنظمات معدات طرفية ذات فتحة صغيرة جدا (V-Sat) في حين اعتمدت منظمات أخرى على الشبكة العالمية العريضة النطاق. وقد أدركت المنظمات التي كانت تستخدم هذه الشبكة مدى أهمية ذلك الاستثمار.
	92 - وأدركت كل المنظمات التي تأثرت بالأحداث المذكورة آنفا أن هناك حلولا، من الناحية التكنولوجية، لإرساء قواعد القدرات التواصلية بشكل يحقق لها الاستقلالية عن الحكومة المضيفة ولكن المشكلة تكمن في معرفة تكلفة تلك الحلول. ويرى المفتشان أن جميع المنظمات تحتاج إلى التفكير في المخاطر التي قد تنجرّ عن الإقفال الكلي لسُبل الاتصالات وإلى الكيفية التي تمكّنها من التصدي لها. وتعكف مؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي تتخذ من مصر مقرا لها، على وضع مقترح، عن طريق شبكتها المحلية المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ستطرحه على إداراتها العليا من أجل التوصل إلى حل مشترك بين الوكالات لمسألة الاتصالات. وهي تعتقد أن التوصل إلى حل مشترك من شأنه أن يتيح وفورات الحجم الكبير وأن بإمكانها، بتجميع مواردها وأصولها، تحسين الوضع بالنسبة للجميع. ويشجع المفتشان اتباع مثل هذه المبادرات في مراكز العمل الأخرى.
	القدرة على الاتصال عن بعد

	93 - إن العمل والوصول إلى المعلومات والبيانات بغض النظر عن الموقع الذي يوجد فيه المرء هما مفتاح استمرارية تصريف الأعمال. وتلجأ معظم مؤسسات منظومة الأمم المتحدة إلى أسلوب العمل عن بعد لتصريف الأعمال اليومية. وقد تطورت هذه القدرة، في بعض المنظمات، نتيجة لسياسات تحقيق التوازن بين العمل ونمط الحياة أو لضرورة التعاطي مع التهديدات التي تشكلها الأنفلونزا، أما في بعض المنظمات الأخرى فإن ذلك جاء بكل بساطة نتيجة لضيق حيز العمل نتيجة لنمو تلك المنظمات غير أن كل هذه المنظمات تلجأ إلى أسلوب العمل عن بعد لأغراض استمرارية تصريف الأعمال. ويرى المفتشان أن هذا المجال هو المجال الذي حدثت فيه أكثر التطورات مدعاة للإعجاب.
	94 - وبإمكان المستخدمين، في جميع المنظمات تقريبا، الوصول إلى حساباتهم الخاصة بالبريد الإلكتروني عن طريق خدمات البريد الإلكتروني الشبكية إذا ما كانوا يمتلكون القدرة على الاتصال بالإنترنت. وتوفر معظم المنظمات تراخيص لبرنامج سيتريكس (Citrix) أو ما إلى ذلك من الحلول المماثلة لموظفيها الأساسيين تمكنهم من الوصول إلى حواسيبهم المكتبية وتطبيقاتهم. وقد قيل للمفتشين إن الطلب على تراخيص برنامج سيتريكس ينخفض عندما تعمد أي منظمة إلى إدخال تغييرات على طريقة تقاضي تكلفة تلك التراخيص أي أن الطلب عليها يبدو أنه أعلى، عندما يتم تقاضي التكلفة مباشرة من المكاتب التي تستخدمها، منه عندما يتم إدراج التكلفة في ميزانية مكاتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويقر المفتشان بأن طرائق الميزانية ينبغي أن تعزز استخدام الموارد التشغيلية على نحو يحقق الكفاءة إلا أنهما يشيران إلى وجوب تجنب نشوء وضع يتم في ظله تنفيذ اعتبارات تشغيلية أو لها علاقة بالميزانية بدون دراسة ما لتلك التدابير من آثار على قدرة المنظمة في مجال استمرارية تصريف الأعمال.
	95 - وتحتاج المنظمات إلى أن تكفل معرفة الموظفين الأساسيين العاملين فيه كيفية الاتصال عن بعد بنظمها عند وقوع حادث يستوجب ذلك. والحل هو استخدام تلك النظم على نحو متكرر. والعمل عن بعد هو طريقة جيدة لتحقيق هذا الأمر. وعلاوة على ذلك، ينبغي الاضطلاع بتجربة يتم فيها اتصال كل الموظفين الأساسيين الذين يعملون عن بعد في الوقت ذاته بالنظم لاختبار مدى تحملها للإجهاد. وتعمد بعض المنظمات، إلى مجرد اختبار القدرة على الاتصال عن بعد بنظمها الخاصة بالبريد الإلكتروني. وهذا لا يكفي. بل ينبغي أن تشمل التجربة وصول جميع الموظفين الأساسيين إلى كل التطبيقات واضطلاعهم بكل المهام التي يطلب منهم أداؤها في أوضاع حقيقية بغية التعرف إلى المشكلات المطروحة وحلها. ومن الضروري جدا أن يشارك كل الموظفين على اختلاف مستوياتهم في هذه التجربة. وقد قيل للمفتشين إن الإداريين في أعلى المستويات لا يجدون في معظم الأحيان الوقت اللازم للمشاركة في هذا النوع من التجارب وهذا أمر يدعو للأسف نظرا لمستوى المشاركة المطلوب منهم في الأوضاع الحقيقية.
	96 - وبشكل عام، هناك من يعمل عن بُعد عندما يكون مسافرا في مهمة رسمية. ولا جدال في أن هناك منافع تُجنى من العمل عن بُعد. فكثيرا ما ينصح الموظفون، من منظمات الأمم المتحدة الكائنة في نيويورك، عندما ينزل الثلج بغزارة، بالبقاء في بيوتهم. وما ذلك إلا مثال واحد على اللجوء إلى أسلوب العمل عن بُعد وهو أسلوب ناجح للغاية، حسب ما يفيد به المعنيون بالأمر، يخدم جيدا مصلحة كل المنظمات الكائنة في نيويورك. وقد مرّت المنظمات التي تتخذ من روما مقرا لها بتجارب مماثلة خلال التظاهرات التي تسبّب مشكلات مرورية ضخمة. وفي العام الماضي، حدثت في كوبنهاغن ثلاثة فيضانات نجمت عن هطول الأمطار بغزارة مما ألجأ كل منظمة من المنظمات الكائنة هناك إلى الاعتماد على نظام العمل عن بُعد حتى يتسنى العثور على حلول بديلة. وفي القاهرة، وبعد استعادة القدرة على الاتصال، نصح الموظفون بأن يعملوا في بيوتهم لدواعٍ أمنية. وفي سانتياغو دي شيلي، لجأت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى نظام العمل عن بُعد في الأيام الأولى التي تلت الزلزال.
	97 - ومن المفترض، فيما يتعلق بالعمل عن بعد، أن يمتلك الشخص الذي يعمل عن بعد المعدات اللازمة. وهناك اتجاه في بعض المنظمات نحو استخدام الحاسوب المحمول الذي يُثبّت في قاعدة كهربائية بدلا من استخدام الحاسوب المكتبي في حين تسمح منظمات أخرى للموظفين باستخدام معداتهم الشخصية من منازلهم. وهناك محاسن ومساوئ لكل نهج وعلى كل منظمة أن تحدد لنفسها أنسب النهج للأغراض التي تتوخاها . ويرى المفتشان بأنه ينبغي النظر في الجوانب المتصلة باستمرارية تصريف الأعمال عندما تبت المنظمة في أمر مشاريعها الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك أمر القدرة على الاتصال عن بعد وشراء أجهزة الحواسيب.
	رابعا - الدروس المستفادة من أحداث واقعية
	98 - بالإضافة إلى تمارين المحاكاة والتجارب والاختبارات التي ينبغي القيام بها انتظام بهدف تحسين خطة استمرارية تصريف الأعمال تنطوي أحداث الواقع المعاش على أفضل المصادر التي يمكن منها استخلاص العبر. ذلك أن الدروس المستفادة الموثقة تشكل مصدرا من مصادر المعلومات القيمة بالنسبة إلى المنظمات التي لم تبلغ مرحلة متقدمة في مجال تحقيق استمرارية تصريف الأعمال وبالنسبة إلى المنظمات التي تواجه مخاطر مماثلة. وقد أجرى المفتشان مقابلات مع ممثلين لمنظمات تأثرت بالأحداث التالية.
	زلزال سانتياغو دي شيلي

	99 - وظفّت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحري الكاريبي استثمارات في مجال التأهب للجوائح وتم توسيع نطاق ذلك المجال في مرحلة لاحقة بمساعدة من الوحدة المعنية باستمرارية تصريف الأعمال ليشمل أنشطة شاملة تتعلق بالتأهب لها علاقة باستمرارية تصريف الأعمال. وقبيل أسبوعين من حدوث الزلزال عمدت الوحدة المعنية باستمرارية تصريف الأعمال بزيارة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى تقييم المستوى الذي بلغته في مجال استمرارية تصريف الأعمال. وساعدت الوحدة اللجنة على تناول مسألة التصدي للأزمات وعلى اختبار أسلوب العمل عن بعد وتطبيقه فيما يتعلق بالموظفين الأساسيين. وقد تم الخلوص إلى أن الاستجابة في مرحلة ما بعد الزلزال كانت جيدة من زاوية استمرارية تصريف الأعمال وساهم وجود خطة لاستمرارية تصريف الأعمال واشتمالها على سيناريو صُمم سلفا بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها وخضوع الموظفين الأساسيين للتدريب في هذا المجال، مساهمة كبيرة في استجابة الإدارة العليا والموظفين الأساسيين بالشكل الملائم وفي استئناف اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لأنشطتها على وجه السرعة. وقد عقد فريق إدارة الأزمات وفريق إدارة الأمن أول اجتماعاتهما في غضون 10 ساعات وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأن سلامة وأمن المباني والأصول. وبدأ الموظفون الأساسيون (أي الموظفون العاملون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمشتريات والنقل والخدمات المالية) عملهم عن بُعد ومن أماكن العمل المؤقتة البديلة. وبعد مضي 48 ساعة تمكنت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من الشروع في أنشطة الإغاثة الإنسانية بما في ذلك تقديم بعض الدعم للبلد المضيف. وترد أدناه بعض الدروس المستفادة من التجربة:
	(أ) ينبغي لفريق إدارة الأزمات الاتفاق على وجه السرعة، خلال الساعات الأولى من حدوث الأزمة، على من يمكن السماح له بالوجود في الأمكنة التي تغلق، ما لم يثبت غير ذلك، في وجه الذين يضطلعون بالأعباء العادية، ولا بد من تعميم القرار بشكل واضح على جميع من يعنيهم الأمر حتى يتم تجنب استبعاد العاملين الخارجيين المهمين؛
	(ب) من الأساسي التوافر على استراتيجية للاتصال الداخلي والخارجي والتأكد من معرفة الموظفين للبروتوكول الخاص بمسالة الاتصال؛
	(ج) من المرجح ألاّ تعمل خدمات الهواتف المحمولة/الخطوط الأرضية أو أن تعمل على نحو متقطع، وعليه من اللازم وضع استراتيجيات بديلة واللجوء إلى شتّى وسائل الاتصال (وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني الشخصي والماسنجر MSN وسكايب، إلخ.)؛
	(د) ينبغي للموظفين أن يسارعوا إلى الاتصال بمنظمتهم حتى يتسنى توضيح الموقف بسرعة بشأن سلامة الموظفين؛
	(ﻫ) ينبغي تحديد أدوار ومسؤوليات الموظفين الذين يشغلون وظائف أساسية في مجالي الإدارة والدعم بوضوح في خطة استمرارية تصريف الأعمال و/أو دليل إدارة الأزمات للحيلولة دون ازدواجية الجهود والبلبلة؛
	(و) ترشيد الممارسات المتبعة في مجال العمل عن بُعد على جميع مستويات المنظمة بما في ذلك استخدام الحواسيب الشخصية التي يمكن توصيلها بقواعد كهربائية تغني عن استخدام الحواسيب المكتبية، والقيام بالعمليات التي لا تتطلب الورق، وتخزين الوثائق الهامة على سوّاقات مشتركة مما يسهل كثيرا استمرارية تصريف الأعمال.
	الربيع العربي المصري

	100 - هناك اختلافات بين شتّى الخطط الخاصة بالتأهب فيما يتعلق باستمرارية تصريف الأعمال التي وضعتها منظمات الأمم المتحدة في القاهرة. فلمكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف خطط للتأهب في هذا المجال غير أن الوقت لم يسمح باختبار جميعها عندما وقعت الأحداث. ولم يتسنّ بعد لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي وضع خطته الخاصة باستمرارية تصريف الأعمال في صيغتها النهائية ولو أن بعض عناصر تلك الخطة كانت جاهزة. وقد شمل مستوى التنسيق في مراكز العمل، أساسا، جانبي السلامة والأمن استنادا إلى مفهوم إدارة الأزمات الذي تأخذ به إدارة شؤون السلامة والأمن في حين تولّت كل منظمة من المنظمات أمر التعاطي مع كل حالة فيما يتعلق بالوظائف والعمليات الحاسمة الأخرى. وبعد عملية الإجلاء، التي نُظمت ونُفذت بدون مواجهة مشاكل كبرى، استمر الموظفون الأساسيون في ممارسة أعمالهم طيلة ساعات قليلة في مكاتبهم (بسبب حظر التجوال) في القاهرة ثم من بيوتهم بعد استعادة القدرة على الاتصال باستخدام تكنولوجيا المعلومات. وقد اتخذت القرارات الإدارية اللازمة من أجل التقليل إلى أقصى الحدود من الآثار المترتبة على الأحداث غير أن الأمر تطلب اتخاذ قرارات مخصصة نظرا لعدم وجود أي سيناريوهات معدة في جميع المكاتب. ولم يبلغ الأشخاص الذين أجرى معهم المفتشان مقابلات عن حدوث مصاعب كبرى فيما يتعلق باضطلاعهم بالوظائف الحاسمة الأهمية على قلة عددها، بل إن بعض الموظفين الذين تم إجلاؤهم تمكنوا من ممارسة أعمالهم عن بعد. وذكر الموظفون أن القضية الرئيسية التي واجهتهم تمثلت في انقطاع الاتصال بين مكاتب الأمم المتحدة وفي محدودية البيانات الاحتياطية المصممة سَلَفا والتي كانت متاحة لها حتى تتمكن من استئناف الاضطلاع ببعض المهام.
	101 - ويرد أدناه بيان بالدروس المستفادة التي أحيط المفتشان علما بها من خلال المقابلات التي أجرياها مع الوكالات التي تتخذ من القاهرة مقرا لها:
	(أ) عدم توافر السيولة النقدية، وقد كان ذلك من أكبر التحديات المطروحة. فقد أغلقت البنوك أبوابها فترة من الزمن ولمّا استأنفت عملها عمدت إلى تحديد المبالغ المالية التي يسمح للشخص/المنظمة سحبها في كل مرة. وتعكف المنظمات التي تتخذ من القاهرة مقرا لها الآن على البحث عن حل مرضٍ يناسب التوصيات التي كثيرا ما تقدم في سياق المراجعات المالية والقاضية بعدم إبقاء كميات كبيرة من النقد بدون تداول وكذلك بترك ما يكفي من الأموال السائلة إذا ما نشأ وضع مماثل؛
	(ب) قضية القدرة على الاتصال وهي مسالة واجهت معظم المنظمات لاعتمادها على مزودي الخدمات المحليين. وينبغي إقامة نظم للاحتفاظ بالبيانات الاحتياطية غير أن ذلك لا يعني أن كل منظمة ينبغي لها أن تمتلك قدرات فردية في هذا المجال وينبغي لأفرقة الأمم المتحدة القطرية أن تخرج بحل يطبق على صعيد منظمة الأمم المتحدة برمتها حتى يتسنى لكل الوكالات الاستفادة من القدرات والأصول المتوافرة لبعضها البعض؛
	(ج) عندما تفشل كل أنواع الاتصالات الأخرى في أداء عملها فإن التواصل الشخصي عن طريق نظام المراقبين الراسخ يعد السبيل الوحيد الذي يسمح بمعرفة أحوال الموظفين وما يحدث لهم وللبقاء على اتصال بالآخرين؛
	(د) قد يكون هناك وجود لخطط لنقل السلطات إلا أن الأهم من ذلك هو أن الأشخاص الذين يتسلمون مقاليد مهام المكتب المتضرر يحتاجون إلى معرفة ما يجب عليهم فعله ولا يحتاجون لمن يقول لهم إن عليهم تحمل ذلك. ذلك أن المكتب المتضرر قد يكون في وضع يتعذر عليه فيه التواصل نظرا للتعتيم المطلق وبناء عليه فإن الأشخاص الذين يضطلعون بوظائفهم ليس لهم طريق آخر غير التصرف بناء على الأخبار التي تبثها أجهزة الإذاعة أو التلفزيون؛
	(ﻫ) من الحيوي امتلاك القدرة على الوصول إلى الوثائق الحاسمة الأهمية. وهناك حاجة إلى إتاحة كل تلك الوثائق في شكل إلكتروني وتخزينها على سوّاقات مشتركة في موقع بعيد عن المنظمة.
	الفيضانات في كوبنهاغن

	102 - لقد أثرت الفيضانات التي حدثت في كوبنهاغن في المنظمات التي تستضيفها بطرق مختلفة. وتستضيف دار الأمم المتحدة في كوبنهاغن 5 منظمات مختلفة يعمل فيها 427 موظفا موزعين كالتالي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (175 موظفا)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (56 موظفا) ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (187 موظفا)، وبرنامج الأغذية العالمي (6 موظفين)، والمنظمة الدولية للهجرة (3 موظفين). أما منظمة الصحة العالمية واليونيسيف فإن مكاتبهما تقع في مكان آخر.
	103 - وكان على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن ينقل مكاتبه إلى مكان آخر في حين لم تتضرر سائر المنظمات إلا قليلا أو ألبتة. ويوفر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خدمات متعددة منها خدمات تتعلق بالموارد البشرية لخمسة آلاف موظف في جميع أنحاء العالم وعليه فإن القدرة على الاتصال الدائم بباقي العالم هي أمر في غاية الأهمية. ونقل المكاتب إلى جهة أخرى كان يعني النقل المادي لـ 75 خطّا من خطوط الهاتف الأرضي. ولأنه لم يكن هناك أي حل آخر تم، أثناء نقل تلك الخطوط، تحويل وجهة جميع الخطوط الخمسة والسبعين إلى جهاز هاتف واحد في إحدى قاعات الاجتماع وذلك كان يعني أن من المتعذّر معالجة أكثر من مكالمة واحدة في الوقت ذاته. وقد تعذّر إعطاء أرقام الهواتف الشخصية الخاصة بالأفراد الذين يعملون في منازلهم بسبب القواعد المنطبقة فيما يتعلق باحترام الحياة الشخصية. وتم الالتجاء إلى برنامج سكايب كطريقة بديلة للاتصال.
	104 - وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تباطأت الخدمات المقدمة على نحو خطير كما أنها تأخرت غير أنه نظرا لتمكن الموظفين من العمل عن بُعد فإنه لم يحدث أي انقطاع كبير في الخدمات وأمكن استئناف العمل من البيوت ومن الموقع البديل المؤقت. ولم يكن الموقع البديل وليد قرار مسبق بتعيينه لغرض إيواء الموظفين بل جاء نتيجة قرار أملته الظروف واتخذته شركة التأمين المسؤولة عن دار الأمم المتحدة. وتَبيّن من الخبرة التي تلت الأزمة التي حلّت بالمدينة أنه لا بد من إيلاء المزيد من العناية لمعالجة الآثار النفسية الواقعة على الموظفين.
	105 - ويقع مكتب منظمة الصحة العالمية في كوبنهاغن (منظمة الصحة العالمية/أوروبا) بجوار محطة لتنقية مياه المجاري أنشئت قبل مدة تتراوح بين 4 و 5 سنوات. وفي السنة الماضية، شهد مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا، عندما هطلت الأمطار بغزارة، ثلاثة فيضانات غمرت شبكة المجاري. وكانت تلك الفيضانات كاسحة حيث غمرت السيول المكاتب الكائنة في الطابق الأرضي السفلي والطابق الأرضي. كما غمرت المياه ودمّرت السيارات التي كانت رابضة في المرآب وفيضانات المجاري ليست فحسب أمرا مزعجا وإنما تشكل كذلك خطرا على الصحة، ولكن مياه المجاري سبّبت وبسرعة تآكلا سريعا للتركيبات الكهربائية وأي هياكل معدنية نظرا لاحتوائها على مواد كيميائية ثقيلة.
	106 - وعندما حدث أول فيضان، في 14 آب/أغسطس 2010، لم يكن مكتب منظمة الصحة العالمية يمتلك أي خطة لاستمرارية تصريف الأعمال وكان عليه أن يعمد إلى اتخاذ إجراءات مرتجلة. وقد أثر عدم وجود سيناريوهات وإجراءات مصممة سلفا تأثيرا كبيرا في عمليات ذلك المكتب على الرغم من ارتفاع معنويات الموظفين وتحليهم بالمهنية. ونشأت مصاعب جمّة من انعدام التعليمات المحدّثة بشأن التسلسل القيادي، وانهيار نظام الاتصالات وانعدام التعليمات المفصلة المحدّثة بخصوص الاتصال في حالات الطوارئ (الموظفون والمقر الرئيسي والبلد المضيف)، وضعف قدرات تكنولوجيا المعلومات في حالات الطوارئ، وانعدام الوثائق التي يمكن الاستفادة منها بخصوص البنية التحتية الكهربائية وغير ذلك من البنى في المكتب وقلة الموارد المالية المخصصة.
	107 - وقد تقرر، بعد الفيضان الأول، أن الحاجة باتت ماسة إلى وضع خطة بخصوص استمرارية تصريف الأعمال في مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا، وعمد الفريق العامل الذي أنشئ إلى وضع خطة شاملة تتضمن إجراءات ومهام فورية لا بد من الاضطلاع بها في إطار تنفيذ تلك الخطة في المستقبل، بما في ذلك وضع سيناريوهات فيما يتعلق بكل أنواع الأعطال. وقد كانت تلك العملية جارية عندما غمرت السيول مكتب منظمة الصحة العالمية لأوروبا للمرتين الثانية والثالثة. وأحيط المفتشان علما عند إجرائهما المقابلات بأن قدرة الإدارة العليا والموظفين على التأهب والاستجابة كانت أفضل بكثير مما كانت في المرة الأولى رغم فداحة الكارثة في المرتين الأخريين. فقد أدى وجود سيناريو مصمم سلفا وتحسين القدرة على الاستجابة للطوارئ (تحديث التعليمات بشأن الإخطار، وتحسين القدرة على الاتصال في مجال تكنولوجيا المعلومات، وترتيب الأولويات بوضوح في ما يخص العمليات الحاسمة الأهمية) إلى زيادة الوعي ومن الواضح أن الخبرة العملية التي سبق اكتسابها ضمنت استجابة أفضل لتعطل النشاط رغم أن خطة استمرارية تصريف الأعمال لم توضع بعد في صيغتها النهائية ولم يُتمكن من البدء في تنفيذها بصورة شاملة. وقد لاحظ المفتشان عزم الإدارة العليا على الاستمرار في تعزيز أنشطتها في مجال استمرارية تصريف الأعمال بما في ذلك تخصيص الموارد المالية والبشرية.
	108 - ويرد أدناه بيان بالدروس المستفادة التي أحيط المفتشان علما بها من خلال المقابلات التي أجرياها مع الوكالات التي تتخذ من كوبنهاغن مقرا لها:
	(أ) إن وجود خطة لاستمرارية تصريف الأعمال أمر ضروري للغاية. كما أن من الأساسي تدريب الموظفين على التعاطي مع تلك الخطة. ومن الأمور العملية المفيدة التوافر على قوائم تفقدية من صفحة واحدة يمكن استخدامها عند وقوع الأزمات؛
	(ب) لا بد من وجود تعليمات محدّثة بشأن التسلسل القيادي. وعند وقوع حادث مّا هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات عاجلة ولا بد من تمكين الشخص الذي يتخذ القرار من التصرف لا أن يأتي ذلك وليد التخمينات؛
	(ج) إن أهمية تكنولوجيا المعلومات أعظم بكثير مما هو متصور عند التصدي للتخطيط لمناسبة ما وتنفيذ الخطط؛
	(د) من شأن الاستثمار في شبكة للهاتف تعمل حسب نظام ”رقم الاتصال الوحيد“ أن يمكن الموظفين من إعادة توجيه مكالماتهم نحو أرقام هاتف متعددة تكون محجوبة عن المتكلم أي أن بإمكان الموظفين أن يحوّلوا وجهة مكالماتهم المتعلقة بعملهم إلى بيوتهم أو إلى هواتف محمولة مما يسهل على الزبائن الاتصال بهم دون أن يعرفوا أرقامهم الخاصة؛
	(ﻫ) من المفترض أن تنتقل مكاتب معظم منظمات الأمم المتحدة في عام 2013 إلى مركز جديد يجري إنشاؤه. وعليه فإن الوقت قد حان للشروع في إقامة تشاور بين المنظمات المعنية بشأن القضايا المتعلقة باستمرارية تصريف الأعمال والمكاتب الجديدة.
	109 - وتَبيّن للمفتشين أنه تم، بعد أحداث سانتياغو وكوبنهاغن، تحليل التجارب وردود الفعل والدروس المستفادة وإدراجها جزئيا في عمليات و/أو خطط استمرارية تصريف الأعمال. وفي الوقت نفسه ليس هناك خطط لرصد تمويل محدد من أجل الإبقاء على خطط استمرارية تصريف الأعمال وتحديثها في سانتياغو. وفي القاهرة لم توضع أي تقارير عن الدروس المستفادة بعد أربعة شهور على الأحداث التي وقعت. وقد تناقش المهنيون من مختلف الشبكات (تكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والأمن) بخصوص التجارب المستخلصة غير أنه لم تتخذ أي قرارات بشأن التغييرات المطلوب إدخالها على خطط استمرارية تصريف الأعمال.
	110 - ومما أثار خيبة أمل المفتشين أن الدروس المستفادة غير موثقة في بعض الحالات ولأنها ستنسى بمرور الزمن. وعندما يتحتم إحياء خطط استمرارية تصريف الأعمال فإن الحاجة تدعو إلى قيام الرؤساء التنفيذيين والمنسقين المقيمين باستعراض وتحليل التجارب وردود الفعل والدروس المستفادة وذلك بغية تحسين تلك الخطط والقدرات التي ستتاح مستقبلا في مجال استمرارية تصريف الأعمال في المقر وعلى الصعيد القطري.
	خامسا - التعاون بين الوكالات
	111 - إن التعاون بين الوكالات ضرورة مطلقة إذا أرادت مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تحقيق الفائدة المثلى من التكلفة المتكبدة والتوصل إلى مستوى معقول في مجال استمرارية تصريف الأعمال. وقد تختلف بعض عناصر خطط استمرارية تصريف الأعمال من منظمة إلى أخرى نظرا للولايات المحددة الممنوحة لكل منها ولأنواع الأنشطة التي تضطلع بها. غير أن التعاون البرنامجي الوثيق بين منظمات الأمم المتحدة واعتمادها على بعضها البعض من الأمور التي تستوجب اتباع نهج مشترك. وقد يؤدي العمل سويّة إلى تحقيق وفورات الحجم الكبير. وعلاوة على ذلك، إذا تناولت مختلف المنظمات موضوع استمرارية تصريف الأعمال بالطريقة ذاتها فإنها ستتمكن من التداعم لبلوغ الأغراض المنشودة في هذا الصدد.
	112 - ووجد المفتشان أن محاولات لم تَعْدُ أن تكون أولية قد بُذلت للتعاطي مع موضوع استمرارية تصريف الأعمال على أساس يشمل المنظومة برمّتها. فباستثناء العمل الذي تقوم به شبكات الأمن وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما قام به مجلس الرؤساء التنفيذيين من دراسة استقصائية لخطط استمرارية تصريف الأعمال فيما يخص العمليات المالية، لم تتخذ أيّ مبادرات أخرى في سبيل إضفاء طابع مؤسسي على التعاون بين الوكالات.
	113 - ويتباين التعاون بين الوحدات المعنية باستمرارية تصريف الأعمال على صعيد المقر من مركز عمل إلى آخر. فهناك فريق كبار المسؤولين المعنيين بسياسات الطوارئ في نيويورك وهو يتألف من الرؤساء التنفيذيين للصناديق والبرامج التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. ويعد التفاعل القائم بين هؤلاء، أساسا، تنسيقا وتعاونا بين الوكالات. غير أن الاتصالات على مستوى الإداريين القائمين على شؤون استمرارية تصريف الأعمال لا يحكمها مبدأ صارم. ولعل ذلك يعود إلى اختلاف مستويات نضج هذا الأمر في تلك المنظمات. فهناك تعاون منتظم بين اليونيسيف وأمانة الأمم المتحدة، غير أن مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ضعيفة في هذا المضمار. وقد قام صندوق الأمم المتحدة للسكان، في الآونة الأخيرة، بصياغة خطته في هذا الصدد استنادا إلى النماذج التي طورتها أمانة الأمم المتحدة غير أن من المبكر جدا الآن الحكم على مدى استمرار هذا التفاعل. وتتمثل العقبة الكبرى التي تحول دون تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نحو وثيق مع الكيانات الأخرى في الشكوك التي تكتنف كيفية التعاطي مع مسألة استمرارية تصريف الأعمال في مقر البرنامج والتردد بشأنها. أما في مراكز العمل الأخرى، مثل جنيف وفيينا فإن التعاون بين الوكالات يقتصر، أساسا، على الجوانب الأمنية. وعلى الرغم من وجود اتصالات غير رسمية بشأن استمرارية تصريف الأعمال فإن التعاون الدائم يحتاج إلى قوة دافعة.
	114 - وفي السنوات القليلة الماضية، قدمت الوحدة المعنية باستمرارية تصريف الأعمال/أمانة الأمم المتحدة المساعدة التقنية في وضع خطط استمرارية تصريف الأعمال كلما طلب منها ذلك لكل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي. وقد تحقق ذلك بفضل تقاسم هذه الكيانات لمعارفها ونماذجها. وساعد ذلك على وضع نهج متماثل حيال استمرارية تصريف الأعمال في بعض الحالات وكان ذلك، إجمالا، طريقة قليلة التكاليف لتوفير التدريب الأولي للمسؤولين الإداريين المعنيين باستمرارية تصريف الأعمال في تلك المنظمات. وتعكف اليونيسيف وأمانة الأمم المتحدة على صياغة مبادئ توجيهية بشأن الممارسات الجيدة موجهة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة. ويثني المفتشان على تلك الجهود إلاّ أنهما يقرّان أنها تُبذل لوقوف بعض الأشخاص وراءها دون أن يكون هناك دعم مؤسسي قوي يسندها؛ ولذا فإنها لا تنسحب على جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
	115 - ويرى المفتشان أن من مصلحة منظمات الأمم المتحدة أن تنشئ منتدى لمناقشة وتعزيز النهج المتبعة حيال استمرارية تصريف الأعمال. ويمكن وضع الأطر الممكنة لهذا التعاون بفضل قيام اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى بتنسيق الممارسات في مجال تصريف الأعمال. وفيما يلي بعض الفوائد التي ستنجم عن ذلك:
	(أ) إذكاء وعي القيادات العليا والجهات صاحبة المصلحة بمبدأ استمرارية تصريف الأعمال؛
	(ب) تحسين معارف السابقين إلى تنفيذ استمرارية تصريف الأعمال وتحسين تقاسم تلك المعارف مع المبتدئين في هذا المجال؛
	(ج) وضع نهج مشترك حيال استمرارية تصريف الأعمال من شأنه أن يمكّن المنظمات من التعاون في أوضاع الأزمات ولا سيما في الميدان، ووضع أدلة ونماذج ونماذج كفاءة ووحدات نموذجية تدريبية مشتركة، إلخ؛
	(د) توفير قاعدة مشتركة للتفكير في التوجهات المستقبلية في مجال استمرارية تصريف الأعمال في منظومة الأمم المتحدة أي بناء منظمة تتسم بالمرونة.
	116 - ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية الواردة أدناه إلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين البرامج المعنية باستمرارية تصريف الأعمال على صعيد مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
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	• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: تقع عملية استمرارية تصريف الأعمال بين درجتي عدم الاكتمال والمرحلة الانتقالية. أما تكنولوجيا المعلومات واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث فهما مجالان متقدمان من حيث العمليات والإجراءات الموحدة.
	• مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: ما زال المكتب بحاجة إلى عنصر ”التدريب والممارسة“ نظراً لتطوره في الآونة الأخيرة.
	• اليونيسيف: تعمل اليونيسيف باطّراد، كمنظمة، في بيئة تتعرض بشكل متزايد لسلسلة من الأزمات العالمية التي لم يشهد العالم مثيلاً لها منذ وقت طويل. وقد بدأت المنظمة الآن تنجح في التصدي للتهديدات العالمية من قبيل الشكوك التي تكتنف الغذاء وأمن الطاقة والهجرة الجماعية وتغير المناخ. ويتمثل التحدّي الذي يواجه مسألة استمرارية تصريف الأعمال داخل اليونيسيف في محاولة الحفاظ على مستوى مقبول للقدرات والموارد المتاحة لدفع برنامج استمرارية تصريف الأعمال قُدماً من أجل تمكين المنظمة من أن تصبح أكثر مرونة. وليست هذه مهمة سهلة ذلك لأن التمويل المتاح، كما هو الشأن بالنسبة لكثير من المنظمات الأخرى، ما زال شحيحاً نظراً لعواقب الأزمة المالية التي عصفت بالعالم أسره. وستظل الأولوية المطلقة فيما يتعلق بموارد اليونيسيف التنظيمية، بطبيعة الحال، تتمثل في ضمان الوفاء بالتزاماتنا الجوهرية حيال أطفال العالم. وعلى الرغم من هذه القيود فإن اليونيسيف لا تزال قادرة على إحراز بعض التقدم المحدود وهي تمضي قُدماً فيما يتعلق باستمرارية تصريف الأعمال.
	• برنامج الأغذية العالمي: لقد حقق برنامج الأغذية العالمي تقدماً كبيراً في مجال التخطيط التشغيلي وخطط الطوارئ. وهو يمضي الآن نحو وضع استراتيجية أكثر تساوقاً في مجال استمرارية تصريف الأعمال ومفهوم المرونة التنظيمية.
	• الفاو: اقتربت الفاو من المراحل النهائية فيما يتعلق بتنفيذ عملية إدارة استمرارية تصريف الأعمال. وبمجرد الموافقة الرسمية على خطة الإطار والمسؤوليات الجديدة في هذا الصدد فإننا نتوقع المضي بسرعة نحو المستويات التالية.
	• منظمة الصحة العالمية: هناك اعتراف عام بضرورة استمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، وهناك توجّه أولي إلى التخطيط في هذا الصدد. وقد بدأ الوعي يتعاظم إلا أنه لم يتم بعد تحديد مصادر التمويل وعليه فإن الأموال لم تخصص. وتم الشروع في تحديد الأخطار المحدقة وتحليل المخاطر. وهناك دعم واضح من قبل إدارة الشؤون المالية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات.
	• الاتحاد البريدي العالمي: هناك حاجة إلى تزويد موظفي الاتحاد البريدي العالمي بالوثائق والتدريب. وهناك حاجة أيضاً إلى تحديد مصادر تمويل التدريب.
	• الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بذلت الوكالة جهوداً كبرى وموارد ضخمة في مجال استمرارية تصريف الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث. وهناك خطة شاملة للوكالة وخطط فرعية خاصة بشتى الإدارات من شأنها توجيه الوكالة عند وقوع كارثة مّا. وقد تم، في السنوات الأخيرة، على الخصوص، تحديث وتقوية عناصر تكنولوجيا المعلومات في البنية الأساسية للنهوض من الكوارث بكل همة. وفي السنة القادمة ستتولى الوكالة تجديد خططها الشاملة فيما يتعلق باستمرارية تصريف الأعمال وسيستهدى في إطار الجهود التي ستبذل بالدروس المستفادة من الجهود السابقة في مجال التخطيط بما في ذلك الدروس التالية: 
	• سيتضمن نموذج الإدارة الرشيدة فيما يتعلق باستمرارية تصريف الأعمال آلية لتحديث وتجديد الخطة نفسها بما يمكن من تلافي دورة الإنشاء/التثبيت/عدم المجاراة الزمنية/إعادة الإنشاء التي انطوت عليها عملية وضع خطط استمرارية تصريف الأعمال في السابق.
	• إناطة مسؤولية ”ملكية“ خطة استمرارية تصريف الأعمال في المدى البعيد بكيان تنظيمي ما (وظيفة وليس شخصاً) وينبغي أن يكون ذلك جزءاً من عملية شاملة لتحسين الإدارة الرشيدة وذلك لضمان استمرار إدخال التحديثات على تلك الخطة حتى بعد ذهاب أي فرد بعينه.
	• تحتاج الوكالة إلى ضمان تأمين التمويل المناسب لخطة استمرارية تصريف الأعمال من أجل إنجاز مشروع التجديد، وخاصة، لصيانة الخطة بما في ذلك اختبارها وتحديثها دورياً.
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