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لقد اأ�سبح من ال�اجب على كل م�ؤ�س�سة، وعلى 
نح� متزايد، �سم���ان م�ا�سلة اأعمالها مل�اجهة 
املخاط���ر والأزمات. والي�م، تع���د التكن�ل�جيا 
الق����ة الدافعة ل���كل جانب من ج�ان���ب عاملنا 
املعا�س���ر. وم���ع قدرته���ا عل���ى ال�سيط���رة على 
البيانات، فاإن حرمان بيئة ما من التكن�ل�جيا 
�سي�ّسل اأجهزة الت�س���ال مثل اله�اتف الذكية، 
الكمبي�ت���ر  واأجه���زة  الل�حي���ة  والأجه���زة 
املحم�لة، و�س���ي�ؤدي اإىل عرقلة عجلة الأعمال 
يف معظ���م امل�ؤ�س�س���ات.  واإنن���ا غالب���ًا ما منيل 
اإىل اعتبار العمليات الرقمية اأمرًا م�س���ّلمًا به، 
ولكن ال�قائع على الأر�ض تروي ق�سة خمتلفة. 
واإذا اأخذنا بالعتبار كافة املرافق التي نتعامل 
معها بانتظام، مثل مكان العمل، وامل�س���ارف، 
واملطارات، ومزودي اخلدم���ات، فاإنها جيمعًا 
تتطلب القيام باإجراءات ُتدار وتعتمد اعتمادًا 
املعل�م���ات  تكن�ل�جي���ا  عملي���ات  عل���ى  كلي���ًا 
املتداخل���ة. ولنتخيل مدى تاأثر ه���ذه العمليات 
ب�ق�ع ح���ادث غري مت�ق���ع مثل انقط���اع التيار 
الكهربائ���ي، اأو عطل يف الأجه���زة، اأو ح�ادث 
والفي�س���انات  مث���ل احلرائ���ق  اأك���ر خط����رة 

والزلزل، وال�سراع امل�سلح، والقر�سنة.
اإن التع���ايف م���ن الك����ارث ي�س���ّكل اإط���ار عمل 
يت�سمن �سيا�س���ات وعمليات تق�م بها امل�ؤ�س�سة 
الرقمي���ة  اأ�س����لها  حلماي���ة  وقائ���ي  كاإج���راء 
اأعمالها لدى  احلي�ي���ة، و�س���مان ا�س���تمرارية 
احتمال وق����ع الك�ارث الطبيعي���ة اأو تلك التي 

ي�سببها الإن�س���ان. كما اأن اأي اأمر من �ساأنه اأن 
يعرقل الأداء الفعال للبنية التحتية لتكن�ل�جيا 
املعل�م���ات، وي�ؤدي بالنتيج���ة اإىل عطل ما، قد 
ُيحدث تاأث���ريًا ل ميكن تفاديه على امل�ؤ�س�س���ة. 
وقد كانت اليابان مثاًل وا�س���حًا على ذلك مبا 
�س���هدته خالل العام املن�سرم، عندما اأحلقت 
ماأ�س���اة الت�س����نامي اأ�س���رارًا بالبني���ة التحتية 
احلي�ي���ة يف املناطق الأك���ر ت�س���ررًا، ما اأدى 
اإىل انقطاع يف احلركة، والكهرباء، و�س���بكات 
الت�س���ال والهات���ف املحم�ل يف جمي���ع اأنحاء 
البالد، واأ�سبح اأكر من 800,000 خط هاتف، 
و 400,000 م���ن خط�ط الألياف ال�س����ئية، و 

11,000 حمطة ل�سلكية خارج نطاق اخلدمة.
ونظ���رًا للمخاط���ر الكبرية، فقد ب���داأت معظم 
ال�س���ركات العاملية تدرك اأن التخطيط للتعايف 
من الك����ارث وال�س���تعداد لها ه���� حاجة غري 
قابلة للتفاو�ض، وا�ستنتاج مهم يدخل يف اإطار 
خطط الط�ارئ لل�س���ركات الإقليمية. وقد اأدى 
اإدارك املزي���د م���ن التنفيذيني وم���دراء تقنية 
املعل�مات اإىل ال�سري يف اجتاه اإدارة ا�ستمرارية 
الأعمال، حيث ت�س���تثمر العديد من ال�س���ركات 
الإقليمية، وخا�س���ة امل�ؤ�س�سات املالية يف جمال 
اإمكانيات التعايف من الك�ارث لتاأمني اأ�س����لها 

�سد الط�ارئ الرقمية.
وق���د تطّرقنا اإىل هذا يف درا�س���ة ا�س���تمرارية 
الأعمال يف ال�سرق الأو�سط والتي اأجريناها يف 
"اإي ه��ستينغ داتا ف�رت" بالتعاون مع م�ؤ�س�سة 
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التخطيط ملواجهة املخاط����������ر والكوارث ل�س��مان ا�ستمرارية الأعمال
بقلم: يا�سر زين الدين، الرئي�س التنفيدي

�سركة "اإي هو�ستينغ داتا فورت"

�س���ة  "Continuity and Resilience" املتخ�سّ
الأعم���ال.  ا�س���تمرارية  اإدارة  ا�ست�س���ارات  يف 
وتظهر الدرا�س���ة اأن القط���اع املايل يف املنطقة 
ه� الأكر اهتمامًا بحل�ل التعايف من الك�ارث 
وا�س���تمرارية الأعمال من القطاعات الأخرى. 
واأو�سح %72  من امل�ساركني من القطاع املايل 
باأن لديهم م�ست�يات عالية من تقنيات التعايف 
من الك����ارث، يف ح���ني ب���نّي %33 فقط ممن 
�س���ملتهم الدرا�س���ة من خارج قطاع اخلدمات 

املالية اأن لديهم مثل تلك اجلاهزية.
وتعد الأ�سرار التي تتكبدها امل�ؤ�س�سات م�ؤ�سرًا 
على حج���م الك�ارث، فعلى �س���بيل املثال يذكر 
اأن اإع�سار "ج�ن�" الذي اجتاح بحر العرب يف 
العام 2007، ت�سبب باأ�س���رار بلغت 4 مليارات 
دولر. وباملث���ل، وبع���د هجم���ات 11 �س���بتمرب، 
ا�س���طرت 550 �س���ركة من اأ�س���ل 980 يف برج 
مركز التج���ارة العامل���ي، لإغ���الق اأب�ابها ملدة 
18 �س���هرًا. ول �س���ك اأن ال�س���ركات التي تعتمد 
نهج اإدارة ا�س���تمرارية الأعمال ميكنها معاودة 
عملها ب�سكل اأ�سرع من تلك التي ل تعتمد هذه 
احلل�ل. وخالل زلزال "�سيت�س�ان"، �سهد قطاع 
ال�س���ياحة يف املنطقة تراجعًا بن�س���بة %10، يف 

حني اأغلقت 14,000 �سركة �سناعية اأب�ابها.
وميكن اأن يت�س���بب الت�قف عن العمل بخ�سائر 
التاأث���ري  م���دى  ويختل���ف  وجتاري���ة،  اإنتاجي���ة 
لإح�س���اءات  ووفق���ًا  ال�س���ركات.  باخت���الف 
تعتم���د  الت���ي  لل�س���ركات  وبالن�س���بة  القط���اع، 

اعتم���ادا كليًا على التكن�ل�جي���ا، ميكن اأن تبلغ 
خماطر الت�قف عن العمل ملدة �س���اعة واحدة 
نح� ملي����ن دولر اأو اأكر. لذلك، فقد اأ�س���بح 

ت�افر التطبيقات الفعالة حاجة ملحة للغاية. 
وفيما يتعلق ب�جهات اإدارة ا�س���تمرارية العمل، 
ل تزال دولة الإمارات تتمت���ع مبكانة مرم�قة، 
م�س���تفيدة م���ن م�قعها كم���الذ اآمن. وت�س���هد 
ا�س���تمرارية  اإدارة  ب�س���اأن  ال�ع���ي  م�س���ت�يات 
الأعم���ال ل���دى املديري���ن التنفيذي���ن ارتفاعًا 
وا�س���حًا يف الدول���ة، عل���ى الرغم م���ن اأنها ل 
ت���زال بحاجة للمزي���د من العمل لل��س����ل اإىل 
امل�ست�يات املن�س����دة. وثمة حتّ�ل ملم��ض لدى 
ال�سركات التي باتت تتطلع الآن وب�سكل متزايد 
اإىل مزودي خدم���ة خارجي���ني لإدارة عمليات 
تكن�ل�جي���ا املعل�م���ات اخلا�س���ة به���ا. وميكن 
ل�سانعي القرار تربير ا�س���تثمارات تكن�ل�جيا 
املعل�م���ات ه���ذه يف التقليل م���ن املخاطر على 
العملي���ات يف قطاع الأعم���ال، و�س���مان ت�افر 
التطبيق���ات املهمة يف حال وج�د اأي خلل، مما 

ميكنهم من خدمة عمالئهم ب�سكل اأف�سل.
نك����ن  اأن  علين���ا  متل���ي  نف�س���ها  احلي���اة  اإن 
م�ستعدين لأي احتمال، وبالتايل علينا اأن نلبي 
النداء من منظ�ر ا�ستمرارية العمل، واأن نعمل 

على تطبيق عل�م التعايف من الك�ارث.
*الرئي�ض التنفيذي ل�س���ركة "اإي ه��ستينغ داتا 
ف�رت"، مزود خدم���ات اإدارة تقنية املعل�مات، 

والع�س� يف تيك�م لال�ستثمارات.   
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