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االستدامهتاريخ ومفهوم 

د الحروب نشاة االنسان وذلك بحماية مكتسباته وتطويرها بشكل بديهي ضذمفهوم االستدامه بدا من•
.والكوارث الطبيعيه

يد من الحديث بدا من القرن الواحد والعشرين مع دخول المز( استمرارية االعمال)مفهوم االستدامه •
يات الحياة تعقيدات ومتطلبات الحياة وتحديات الكوارث والحروب والذي يتمثل في توفير اساس

.المعاصرة من تغذيه ومسكن ومواصالت وطاقة ومعدات لمواصلة الخدمات التكميليه
.االستدامه في القطاعات المؤسسيه والصناعيهمصطلح بداية العمل على ادخال •
 redundancy & high)والمفهوم التقني ( استمرارية االعمال)االستدامه مصطلح الفرق بين •

.(availability

.راعتقاد البعض بان االستدامة هي تنفيذ نوع معين من المعايير دون اختبارلهذه المعايي•



االستدامه في المؤسساتثقافة 

.أهمية نشر ثقافة االستدامه•

:االدوات ذات الفاعلية لنشر ثقافة االستدامه•
.وسائل التواصل•
نشرات دوريه بالبريد االلكتروني•
ن فودافو)ايجاد الحوافز للموظفين المشاركين ببرامج االستدامة من اقسام ذات االهميه •

(.بريطانيا

.من المؤسسةضاالستدامه لتشمل قطاعات مختلفة ومصطلحات لغة وشموليةعموم •
اهمية تنويع جنسيات الموظفين من غير المواطنين مع وجود برامج االحالل للوظائف ذات •

.االهميه



االستدامه واثرها االيجابيحوكمة 

.لتخدم االستدامهسن قوانين داخل المؤسسات •
:اهم االدارات والعناصرالتي يتحتم سن القوانين بها•

.التكنولوجيا•
.الموارد البشرية•
.مصادر الطاقة والوقود•
.المنشئات وحمايتها•
.الشؤون االدارية•

عقود , اتوضع بنود االستدامه ضمن االتفاقيات وعقود المشتري: أمثله لقوانين االستدامه•
الموظفين 



التواصلواجراءات المصطلحات توحيد وتوثيق 

.أهمية وضع اجراءات داخليه وخارجيه موثقه بين القطاعات والمؤسسات•
.االتفاق علي مفردات ومصطلحات التواصل واهميته في سرعة انجاز المتطلبات•
.من المهم استيعاب قدرات وموارد ذوي العالقة اثناء االزمات•



االهميةوحصر وتامين بيانات الموارد ذات تخزين 

.وجود قاعدة بيانات لحظيه دقيقه عامل حاسم اثناء االزمات•
.  المنظور االمني الهمية تامين وتشفير بيانات الموارد لخطورة البيانات•
.م والسيطرةينصح بإنشاء لوحة بيانات الموارد بشكل منفصل ويتم تجميعها بغرفة التحك•
.التحديد المسبق لنوع البيانات والمصفوفات المطلوبة اثناء االزمة•



االستراتيجي للمواردالتخطيط 

.من االهمية حصر المتطلبات العملياتيه وخصوصا متطلبات العنصر البشري•

.اشهر3حصر متطلبات الطاقة لما ال يقل عن •
كد من تنويع التقنيات المستخدمة من مصادر ودول مختلفه و وضع قوانين داخليه للتا•

.تنفيذها
.عقد اتفاقيات مع موردين الخدمات االساسيه•



االستدامهتطوير ادوات ومفاهيم 

ن وعقد التماري, البيانات, التدريب, الخطط, يتحتم تطوير ادوات االستدامه وهي االجراءات•
.الدورات التدريبيه للمختصين باالستدامه

مناطق استدامة الخدمات تعتمد على عناصر كثيره وتختلف باتختالف نوع الخدمات وال•
اييره باختالف الجغرافيه والتثيرات االقتصاديه والسياسيه لذلك مفهوم االستدامه تختلف مع

سرعة العناصر السابقه والتي يتوجب االطالع على متغيراتها لتطوير هذه العناصر ل
.االستجابة اثناء االزمات

لذلك من, االهم من التحضير واالستعداد لالزمات هو منع حدوثها او التقليل من اثارها•
تجاوزات المهم جدا ربط اقسام التدقيق باجراءات تكفل رفع تقارير دورية او لحظيه عن اي

.قد تؤثر على سمعة وموثوقية المؤسسات



.الدورية والدروس المستفادهالتمارين 

لم يكن هناك فان, التمارين الدوريه تتم ليتسنى للمشاركين ايجاد نقاط الضعف وتحسينها•
(التوجد أخطاء اذن انت التعمل.)نقاط ضعف فهذا يدل على فشل التمرين

اد وجود الكثير من نقاط الضعف فى التمرين يدل على وجود حاجة ملحة لمراجعة االعد•
.للتمرين وبرنامج االستدامه بشكل دقيق

لتحديات وزيادة مستوى ا( ربع سنوي, نصف سنوي, سنوي)عقد التمارين بفترات اقصر •
.في حال تناقص نقاط الضعف



مةبين القطاعات لتغيير االولويات اثناء االزالتعاون 

:المعتادهتتخطى االجراءات بين المؤسسات بنود تضمين االتفاقيات •

(أزمة تزويد المراكز الحيويه بالوقود.)في حال غياب االتفاقيات•
(أزمة نقص الوقود اثناء التمرين.)لتنسيق بين القطاعات اثناء االزمةا•
.شمولية االتفاقيات لتكون دوليه خصوصا مع شركاء خارج الدولة•

ت ليتم وضع مثلث هرمي يصنف المستفيدين من الخدمات في حالة فقد او تقلص الخدما•
.ةتغطية الخدمات بحسب اهميتها وبتغيير االولويات من التجاريه الى الخدمات العام



لالزماتمنظور تطوير االعداد 

وفرها في االعداد لالزمه يتطلب سرعة اتخاذ القرار والذي يبنى على معلومات دقيقه يجب ت•
ومتعب اقصر وقت ممكن وعليه فان طلب توفير المتطلبات بشكل لحظي سيكون صعب

.م االزمهوغير دقيق وستكون النتيجة اتخاذ قرار على معلومات غير دقيقه والذي سيفاق
ل يجب العمل على استحداث وتطوير اساليب واجراءات وانظمة يتم من خاللها التواص•

.وتوفير معلومات دقيقه وبشكل سريع
ذار استحداث انظمة تحذير فعاله تكون مع بداية االزمة او حتى قبل حدوثها كنظام االن•

.المبكر
.الطبيعيهتوفير بدائل لالتصال بعيدا عن الكابالت االرضيه خصوصا في حاالت الكوارث•
.  استخدام عناوين البريد االلكتروني بنطاقات مختلفه وبمجموعات بدل االفراد•




