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المقدمــة:
تعتبر وزارة التنمية اإلجتماعية من أهم المؤسسات الحكومية التي تعمل
على تطوير السياسات والتشريعات االجتماعية وتعزيز القدرة المؤسسية
للوزارة وتجذير ثقافة التميز وتطوير الخدمات االجتماعية واالرتقاء بنوعيتها
وجودتها وتنظيم العمل التطوعي وتفعيله ،والمساهمة في تمكين المجتمعات
المحلية والفئات المستهدفة وتطوير وبناء الشراكات ومأسستها وتعزيز
التعاون والتنسيق في مجال العمل االجتماعي ،مما يتطلب توفير إستراتيجية
لضمان تحقيق أهداف الوزارة بهدف الحد والتقليل من اآلثار السلبية للمخاطر
التي قد تحول دون تحقيق تلك األهداف من خالل مجموعة من اإلجراءات
الوقائية والعالجية بما يمكن الوزارة من األستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة
وفاعلية وفي مختلف الظروف .

األسباب:
تؤثر مجموعة من المخاطر على جهود الوزارة المبذولة والهادفة إلى
تطوير وتحسين أداؤها ومن هنا جاءت أهمية بناء إستراتيجية إدارة المخاطر
والمتمثلة بــ:
 .2ضرورة حصر المخاطر التي قد تؤثر في أداء الوزارة ،للحد من هذه
اآلثار في حال وقوعها كأجراء وقائي فعال.
 .0الحاجة الى نقل الخبرات والمعرفة بين مختلف المستويات اإلدارية.
 .3الحاجة إلى توجيهات تضبط األداء أثناء وقوع المخاطر وتساعد في
المحافظة على مستوى الجودة في تقديم الخدمات.
 .4العمل على تحديد اإلجراءات للحد من اآلثار السلبية في حال حدوث
المخاطر.
 .1ضرورة وجود منهجية علمية وعملية للتنبؤ بالمخاطر والتعامل معها .
 .6العمل على إيجاد منظومة عمل متكاملة لمواجهة المخاطر المتوقع
حدوثها.

و ازرة التنمية االجتماعية
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الرؤية:

وزارة متميزة داعمة لمجتمع آمن ومستقر عماده االسرة يحقق العدالة
االجتماعية .وذلك ال يكون إال باستخدام الممارسات الفضلى لتفادي المخاطر
واألزمات والتقليل من اآلثار التي تنتج عنها في حال وقوعها.
التعريفات:
إدارة المخاطر:

المخاطر:

األزمة

:

بحيث
أعمالها

عملية تحديد وقياس المخاطر التي تواجه وزارة التنمية
االجتماعية وتجنبها والسيطرة عليها وتقليل آثارها السلبية إلى
مستويات مقبولة ،من خالل تطوير إستراتيجيات وخطط
خاصة إلدارتها.
حدث شيء فعلي أو محتمل يترتب عليه أذى أو أثار سلبية
ى أو على
على الوزارة  ،وهذه اآلثار قد تكون على شكل أذ ً
شكل فرصة ضائعة .األمر الذي يستدعي تحديد هذه المخاطر
وتوصيفها لتبيان أهميتها النسبية ومدى خطورتها كحد أدنى.
مجموعةةة من األخطةةار التي من الممكن حةةدوثهةةا وتتةةاليهةةا
تؤثر بشةةكل سةةلبي على الوزارة وتوقفها عن أداء
بشكل جزئي أو كلي.

أنواع المخاطر بحسب أهميتها:






مخاطر مالية :عدم كفاية المخصصات المالية لتحقيق أهداف الوزارة.
مخاطر صحية :تهديدات تؤثر على صحة الموظفين من إصابات عمل
للموظفين ،وعدوى بامراض وبائية منتشرة.
مخاطر أعطال فنية :تواجهها شبكة الحاسوب وأمن المعلومات للوزارة
مما يعيق عملها.
مخاطر قانونية :تواجهها الوزارة من خالل عدم توفر المعرفة والوعي
الكافي بالتشريعات الناظمة لعمل الوزارة وكيفية تطبيقها.

 مخاطر إعالمية تثقيفية توعوية :عدم توفر المعلومات الدقيقة لدى
أصحاب العالقة.
و ازرة التنمية االجتماعية
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 مخاطر الكوارث الطبيعية والحرائق :حدوث ظواهر طبيعية مثل
الفيضانات الزالزل اإلنزالقات واإلنهيارات الطبيعية ،والحرائق التي
تدمر وتهدد حياة األفراد وتعيق عمل الوزارة.
 مخاطر معرفية :تواجه الوزارة ومنها نقص الكوادر البشرية ،عدم
فاعلية البرامج التدريبية ،نقص المهارات في فن اإلدارة ....إلخ.
منهجية عمل استراتيجية ادارة المخاطر:

تهدف هذه المنهجية إلى تحديد المخاطر وتصنيفها حسب تأثيرها
واحتمالية حدوثها لضمان إتخاذ القرارات التي من شأنها تحويل هذه المخاطر
إلى فرص أو الحد من أثرها في حالة وقوعها.
أهداف منهجية إستراتيجية إدارة المخاطر:

 .1تجذير مفهوم إدارة المخاطر في الوزارة والمأسسة بنشر الوعي باهمية
إدارة المخاطر.
 .0التنبؤ بالمخاطر واألزمات بتحديد المخاطر المحتمل حدوثها ودرجة
تأثيرها وأسبابها.
 .3العمل على إعداد خطط لمواجهة المخاطر بهدف إستخدام أفضل السبل
إلدارة المخاطر المتوقع حدوثها.

و ازرة التنمية االجتماعية
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خطوات عمل منهجية إدارة المخاطر:

 .1تحديد األولويات للوزارة ودرجة المخاطر التي تحيط بها.
 .0إيجاد وتحديد نظرة شمولية للوزارة من خالل تحليل بيئة العمل داخل
وخارج الوزارة.
 .3تجميع الردود من مختلف المديريات المتعلقة بالمخاطر بهدف دراستها.
 .4عمل مصفوفة للمخاطر تتضمن إحتمالية حدوث الخطر ومدى تأثيره.
 .1تحديد الطرق الوقائية والعالجية للمخاطر.
 .6إعتماد اإلستراتيجية وتعميمها على جميع المديريات في الوزارة للعمل
بموجبها.
 .7العمل على تزويد مديرية السياسات واإلستراتيجيات /قسم إدارة
األزمات ورصد الظواهر اإلجتماعية بالتغذية الراجعة وبشكل مستمر.
 .0عمل تقرير سنوي بالمخاطر مراعي جميع الخطوات السابقة ليتسنى
الرجوع له ومراجعته في كل عام لعمل منهجية المخاطر والخطة
التنفيذية للمخاطر للعام الذي يليه بناء عليه.
آلية عمل منهجية إدارة المخاطر:

ال بد أن تكون إدارة المخاطر جزء من اإلدارة اإلستراتيجية للوزارة
لتشمل مجموعة من اإلجراءات والخطوات المنظمة في التنفيذ ألنشطة
الوزارة في حال حدوث مخاطر والتعامل معها بأفضل الفرص المتاحة وأقل
الخسائر إن وجدت.
أوالً :دراسة الخطر وتقييمه من خالل تحديد إحتمالية حدوثه ومدى تأثيره وشدة
هذا الخطر على المستوى الداخلي أوالخارجي للوزارة وبما يضمن تحقيق
أهداف الوزارة اإلستراتيجية ،وتم اعتماد آلية محددة إلعطاء كل خطر قيمة
تعتمد بشكل رئيس على احتمالية حدوثه من جهة ،وتأثيره من جهة أخرى

و ازرة التنمية االجتماعية

صفحة  1من 11

0801/80/11

 .1إحتمالية حدوث الخطر

 .2تحديد تأثير الخطر
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 .0شدة تأثير الخطر:
فيتم تقييمها من خالل (اإلحتمالية  xالتأثير( ليعطينا التقييم لمدى التأثير وشدته (عالي/
متوسط /منخفض /شبه معدوم) للخطر في حال وقوعه على مستوى الوزارة لبيان مدى
تأثير هذه المخاطر السلبي وفق آلية معتمدة ،ومن حيث إحتمالية إحداثها للخسائر أو
إحتمالية حدوثها أو عملية تكراراها .وقد يكون تقييم هذه المخاطر بطريقة كمية أو
نوعية ،ويتم وضع معايير ومؤشرات لتصنيف وتقييم مستوى الخطورة بعد قياس مدى
و ازرة التنمية االجتماعية
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تأثيرها على الوزارة ،وبعد ذلك تحديد األشخاص أو الجهات المسؤولة عن ذلك ،وتحديد
مدى عالقتها باألهداف ومدى تكرارها .وتجدر اإلشارة هنا إلى ضرورة توخي الحذر
لدى إجراء التقييم بعدم إضاعة الوقت في تقييم مخاطر غير محتملة أو غير هامة حيث
أنها قد تؤدي إلى تشتت الجهود والموارد التي يمكن إستغاللها في أمور أكثر أهمية،
والمبالغة في التقييم قد يؤدي إلى إعاقة العمليات وتأخير البدء في بعض المشاريع أو
في إكمالها.
اإلحتمالية
شبه أكيد
مرتفع
متوسط
منخفض
شبه معدوم

1
4
3
0
1

التأثير
عالي جداً
عالي
معتدل
قليل
قليل جداً

1
4
3
0
1

شدة الخطر
الوصف
%01
بشكل كبير
%08
كبير
%11
متوسط
%18
منخفض
أقل من %1
ممكن إهماله

ثانياً :إيجاد آليه للتعامل مع هذا الخطر وتحديد طرق للتعامل مع الخطر لتقليل من
إحتمالية حدوث الخطر واآلثار المترتبه عليه.
ثالثاً :العمل على معالجة الخطر من خالل إتخاذ إجراءات من شأنها الوقاية والحد من
هذا الخطر.
رابعاً :التقييم الدوري لمعرفة مدى صالحية اإلجراءات المتخذه إلنهاء الخطر.
خامساً :دراسة فاعلية منهجية إدارة المخاطر وتعديلها بناء على النتائج المتوفر أول
باول.
سادساً :تحليل البيئة الخارجية والداخلية للوزارة من خالل إستراتيجية الوزارة لألعوام
 ،0801 – 0817ومن خالل الردور الخاص بالمديريات التابعة بالوزارة فيما يخص
التحديات في العمل التي من الممكن تحولها إلى مخاطر في بعض األحيان إن لم يتم
معالجتها بالشكل المطلوب حيث كانت على النحو اآلتي:
و ازرة التنمية االجتماعية
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تحديات خارجي :
 استمرار تعاقب الحكومات المختلفة وتغير القيادات في العديد من المراكز الحكومية
التي لها عالقة بعمل وزارة التنمية االجتماعية وتغيير وزير التنمية االجتماعية ،مما
يؤدي إلى صعوبة مأسسة عملية التخطيط اإلستراتيجية للوزارة واستدامة العمل في
برامجه وخططه.
 حدوث أي خلل في التوافق والتكامل مع متطلبات الحكومة اإللكترونية والربط
اإللكتروني مع الجهات الحكومية المعنية.
 تعديل القوانين واألنظمة ذات العالقة بعمل الوزارة قبل االستعداد والتحضير لها.
مثال ذلك ،صدور نظام جديد للخدمة المدنية تتضمن تعديالت مختلفة على سياسات
الموارد البشرية مما يستوجب إحداث تعديالت على العمليات واإلجراءات واألنظمة
المحوسبة وتتطلب تدريبا ً للموظفين المعنيين وما إلى ذلك.
 صعوبة استدامة التعامل مع الموردين لوزارة التنمية االجتماعية كموردي
البرمجيات واألنظمة واألجهزة والمعدات ومواد االعاشة وغيرها  ،والتأثير السلبي
لذلك على امكانية استخدام البرمجيات وغيرها.
 الكوارث الطبيعية واألوبئة الصحية التي قد تؤدي إلى ظروف إستثنائية ومفاجأة مما
يترتب عليها زيادة متطلبات اإلغاثة واإلعانة لألسر المتضررة وبالتالي إنخفاض
مخصصات الوزارة مما يؤدي لضعف في دور الوزارة في حفظ األمن المجتمعي
ومثال عليها (جائحة كورونا) .
تحديات داخلي :
 التعديالت المستمرة في السياسات واإلستراتيجيات نتيجة عدم وجود خطط عمل
تنفيذية معتمدة منبثقة عن الخطة اإلستراتيجية ،وعدم وجود توثيق للعمليات
واإلجراءات وضعف المهارات المتعلقة بهذا الخصوص.

و ازرة التنمية االجتماعية
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 المخاطر الناتجة عن عملية إعادة الهيكلة وعملية إعادة توزيع أو تسكين الموظفين
وفقا ً للهيكل التنظيمي وأن إعادة الهيكلة يتضمن إحداث وظائف جديدة بمهام جديدة
ومواقع عمل مختلقة.
 فقد الوثائق وصعوبة استرجاعها بسبب عدم التنظيم الكافي وعدم وجود نسخ
احتياطية من الوثائق أو المعلومات أو البيانات أو الملفات سواء كانت إلكترونية أم
ورقية.
 عدم قدرة وزارة التنمية االجتماعية على استقطاب الكفاءات من الموارد البشرية
واإلحتفاظ بهم .واإلضطرار لإلعتماد على التعيين بموجب عقود شاملة جميع
العالوات وما يتبع ذلك من صعوبات.
 المخاطر الناتجة عن عملية إعادة هندسة العمليات كعدم تمكن عدد من الموظفين من
التكيف مع العمليات واإلجراءات الحديثة والجديدة .مثال ذلك إدخال نظم محوسبة
جديدة.
 وجود نقص المكاتب واألبنية خاصة في مركز الوزارة وميدانها لتلبية احتياجاته
نتيجة التوسع المطلوب في أعداد الموظفين للقيام بالمهام والتخصصات الجديدة،
وإستيعاب المديريات والوحدات الجديدة.
 خطورة تلف السجالت الورقية أو اإللكترونية.
 نشر أخبار صحفية غير دقيقة أو أخبار تتضمن معلومات خاطئة عن وزارة التنمية
االجتماعية.
 المخاطر المالية نتيجة اإلهمال أو اإلختالس أو سوء إستخدام السلطة.

و ازرة التنمية االجتماعية
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خطوات كيفية التعامل مع المخاطر:
أوالً :القبول بالمخاطر
يمكن قبول المخاطر أو التكيف معها؛ إذا كان مستوى إحتمالية الحدوث متدنية وأثرها
متدني الخطورة وغير مهم ،أو في الحاالت التي يكون فيها تكاليف التقليل من هذه
المخاطر أو إتخاذ اإلجراءات الرقابية أو الوقائية لتفاديها أعلى من تكلفة قبولها ،أو في
الحاالت التي ال يمكن تجنبها أو التقليل منها فال بد من تحديد الطرق التي تستخدمها
الوزارة لتقليل احتمال الخطر وآثاره بحسب نوع الخطر.
ثانياً :عدم قبول المخاطر
ال يمكن القبول بالمخاطر لكونها عالية الخطورة من حيث األثر ومن حيث إحتمالية
الحدوث ،ويمكن تقليلها أو تفاديها .يتم إتخاذ اإلجراءات الرقابية والوقائية الالزمة ،وفي
هذه الحالة تتم اإلجابة على األسئلة التالية :األسباب الداعية للمخاطر ،كلفة اإلجراءات
الرقابية لتحديد أقلها كلفة وأكثرها فاعلية ،وإستخدام قائمة أولويات المخاطر للبدء بأعلى
األولويات .كما يمكن اللجوء إلى عدد من اإلجراءات لتقليل المخاطر كتوزيع المخاطر
على عدة مجاالت كتقسيم شراء أجهزة معينة على عدة موردين ،أو اللجوء إلى التأمينات
وغير ذلك.
ثالثاَ :تجنب المخاطر
من خالل عدم القيام بالعمل المؤدي للخطر وتجنبه ،واللجوء إلى خيارات وإجراءات
بديلة لتحقيق األهداف لتعوض الفرص الضائعة.

رابعاً :إدارة المخاطر خالل التغيير:
عند حدوث أي تغيير في وزارة التنمية االجتماعية نتيجة إعادة الهيكلة أو إعادة هندسة
العمليات أو إدخال سياسات وأنظمة جديدة ،أو تغيير في المهام والمسؤوليات الوظيفية
 ،...غالبا ً ما تؤثر بزيادة إحتمالية حدوث المخاطر التي تتعرض لها وزارة التنمية
االجتماعية  ،وفي ه ذه الحال ،على اإلدارة العليا مراقبة التغيرات ،والعمل على إعالم

و ازرة التنمية االجتماعية
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المدراء والموظفين عن المخاطر المحتملة وأهميتها وأولوياتها ،وتوعيتهم بكيفية إدارة
المخاطر وضبطها .لتمكينهم من إحداث التغيير دون معوقات .وبنفس الوقت ،على
المدراء اإلستمرار في مراقبة العوامل التي قد تؤثر على المخاطر ضمن المعطيات التي
تمت اإلشارة إليها سابقاً.

خامساً :معالجة الخطر
معظم حاالت الخطر ستكون ضمن هذه المرحلة ،حيث يتم احتواء الخطر من خالل
اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل معه أو للحد منه والتقليل من آثاره.
سادساً :إنهاء الخطر
حيث يتم اتخاذ بعض اإلجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذري ،مثل استخدام طرق
مختلفة لتنفيذ العمل ،أو تكنولوجيا مختلفة ،والتي تجعل الخطر غير موجود.
سابعاً.:المراقبة والمتابعة الدورية
ليتم اكتشاف أي مصدر خطر جديد أو فشل التحكم في المخاطر السابقة.
ثامناً :قياس فاعلية اإلجراءات
المتخذة لتالفي المخاطر باستخدام نمو ج تقييم للمخاطر.
تاسعاً :قياس فاعلية منهجية إستراتيجية إدارة المخاطر والخطة التنفيذية إلدارة
المخاطر
والتعديل عليها من خالل التغذية الراجعة.
المهام والمسؤوليات لتنفيذ إستراتيجية إدارة المخاطر:
 .1تشكيل فريق إلدارة المخاطر في مركز الوزارة للوقوف بشكل دوري على واقع
حال المخاطر في الوزارة.
و ازرة التنمية االجتماعية
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 .0تشكيل فريق عمل من مختلف مدريات الميدان إلدارة األزمات بحيث يتم تسمية
ضابط إرتباط لألزمات لكل مديرية في الميدان من قبل المدير المعني.
 .3إعداد تقرير دوري بواقع حال المخاطر للوزارة من قبل فريق إدارة المخاطر
ليتم من خالله الحصول على التغذية الراجعة لتقييم وقياس مدى فاعلية
إستراتيجية إدارة المخاطر وإجراء التعديالت الالزمة بحسب متطلبات كل
مرحلة.
 .4إعداد دليل إسترشادي لموظفي الوزارة باهمية إدارة المخاطر ليكون جميع
الموظفين مشاركين في تحديد المخاطر ففي حال معرفة الموظف بخطر غير
معروف في منطقة عمله البد من إخبار المدير بحيث ال يمكن إهمال أي خطر
فال بد من مناقشته ومعرفة مدى تأثيره وإمكانية تسجيله وطرق عالجه أن وجد.
 .1إلزام المدراء بإصدار التعاميم والكتب الالزمة لتأكد بأن موظفيهم على علم
ودراية باحدث المعلومات حول إدارة المخاطر ،وعليهم اإلبالغ عن المخاطر
ومناقشتها إليصال المعلومة الصحيحة ومعالجة الخطر بالسرعة الممكنة في
أماكن عملهم بالتسيق مع قسم إدارة األزمات ورصد الظواهر اإلجتماعية.

و ازرة التنمية االجتماعية
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إستراتيجية إدارة المخاطر والخطة التنفيذية لمخاطر الوزارة بموجب
مصفوفة:
يتم بهذا الجزء وضع إستراتيجية إلدارة المخاطر من خالل صياغة مصفوفة بحيث
تتضمن تحديد المخاطر لكل هدف من أهداف وزارة التنمية االجتماعية إن وجدت
و المدرجة في الخطة اإلستراتيجية وخطط العمل التنفيذية ،وفي مايلي أنموذجا ً
إلستراتيجية المخاطر والخطة التنفيذية لمخاطر الوزارة:

و ازرة التنمية االجتماعية
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الرقم
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أنواع الخطر

الخطر
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المؤسسي لل زارة
تجةةةةثير

أحتمةةالية

تةةةةة ةةةةيةةةةر
الخطر

اآلليات العالجي
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عدم ج د اجراءات السالم العام
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5

5
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5
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بالسرع الممكن .

مدددديدددريدددة الدددمدددوارد
البشرية

.4
حدوث إضراب عن العمل في دور
ومراكز الرعاية اإليوائية

ممكن
إهماله

االسةةةةةةةةتعان بم

ي م

شةةةةراء الخدمات م خالل

الةةجةةمةةعةةيةةةةةات الةةخةةيةةريةةةةة
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أ الً :تةةةةعةةةةزيةةةةز الةةةة ةةةةةدرة

الرقم

تجثير ا

وحدة الرقابة الداخلية

.5
.6

.7

.8

مةةةةةديةةةةريةةةةة الةةةةتةةةةطةةةة يةةةةر

.9

المؤسسي

وجود كفاالت للموظفين أو نقص
بقيمتها حسب األصول
مخالفة النظام والتعليمات المتعلقه
باإلحتفاظ بمبالغ مالية تزيد عن
مبلغ  022دينار في القاصه و عدم
توريدها عند تدقيق الصندوق.
إستخدام جلود قبض غير أصولية.

وجود إختالف بين أرصدة اللوازم
المسجلة على السجالت مع ما هو
موجود فعليا ً على أرض الواقع في
المستودعات سواء في حال النقص
أو الزيادة.
تعطل األن م بشكل م اج ء مما
يؤدي إل

إن طاع ت ديم الخدم

بشكل مؤقت للم اط

تك

مديري الم ارد المالي

الخطر

الخطر
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المؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةيةةةة لل زارة
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أنواع الخطر

أحتمالي
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4

8
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5

5
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2

5
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4
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خاد مم
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الم ازن الخاد بال زارة مما يؤدي
تن يث البرامج

ي

مجم ع م ال ر ف المختل

حد

مست اه

الك ار

عدم تعيين محاسبين إال
بعدددد التدددأكدددد من توفر
كفالة مالية.
وجدوب تدوفر الكفدددالدددة
الددمدددالدديدددة والددتددددقدديددق
المستمر للصناديق.
التأكيد والتعميم على
والمديريات
المراكز
بعدم إستخدام جلود
قبض غير أصولية
وتحت طائلة المسائلة
القانونية.
ضرورة عمل جرد
دوري للمستودعات.
إعتماد اإلستخدام
ال رقي لت ديم الخدم

ي م ل هثه ال ر ف.

معاملت ال تحتمل الت خير.

 .aعندما يحد
إلعاق

ت ير

شدة

الخطر اآلليات العالجي

3
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األب ئ الدحي .
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عل سير العمل.
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الرقم .b

أنواع الخطر

أحتمةةالية

مةةةةةةةةةةةةد

الخطر

الخطر

حةةةةةةةةةد
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أ الً :تعزيز ال درة

.22

المؤسسي لل زارة
تجثير ا

مديري

الجمه ر

التميز

 .dزيادة طلب المساعدات الطارئة في ظل
الظروف اإلقتصادية الصعبة وتبعيات
جائحة كورونا وبالتالي انخفاض
مخصصات الوزارة مما أثر على قدرة
تدخل الوزارة لحفظ األمن المجتمعي.

تةةةةة ةةةةيةةةةر

شةةةةةةةةةةةةةدة الخطر اآلليات العالجي
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عالي جداً
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حدة خدم
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 .fتعرض موظفي الوحدة لإليذاء اللفظي
والجسدي من قبل المراجعين من
الفئات المهمشة مثل المرضى
النفسيين /أبناء الرعاية/صعبي
المراس وذلك بحسب طبيعة عمل
الوزارة ومراجعيها.

 .gعدم جاهزية
للوحدة.

المكان

4

5

02

عالي

المخصص

4
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5
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عالي

التقيد بأسددددد صدددددرف
مسدددددددداعددددات اإلغددداثدددة
لدددلدددحددداالت الدددطدددارئدددة
وتحويددل المسددددددداعدددات
التي يتم طلبها للظروف
اإلقتصدددددددداديددة العدداديددة
لددلصددددددددرف مددن خددالل
التنسددددديق مع الجمعيات
الخيريدددة والمنظمدددات
ووضع خطة مسبقة من
قبل األقسام المعنية مثل
الدجدمدعديدددات الددمددحددليدددة
واألجنبية والمسددددؤولية
الدمدجدتدمدعديدددة والددمن
والمشدددداريع للتصددددرف
بمثل هذه الظروف.
تددددددريدددددب وتدددددأهددددديدددددل
الدمدوظفين على كيفيدددة
التعددامددل في مثددل هدددذه
الظروف وتوفير إجراء
قددانوني يحمي الموظف
وتفتيش مسبق للمراجع
فبددل الدددخول ،والتعددامددل
مدع الدمراجع من خالل
حدواجدز يددتددم تددوفيرهدددا
للحفددداظ على سددددددالمدددة
الموظف.
ضرورة توفر مساحة
كافية إلستقبال المراجعين
آمنة بين
وحواجز
والموظف
المراجع
ومرافق أخرى.

0801/80/11
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إحتمددداليدددة مددددددددى شدددددددددة تددأثير
اإلجدددددددددددددراءات
حددددددددددددوث تدددأثدديددر الخطر
العالجية
الخطر ومستواه
الخطر

الرقم أنواع الخطر

انياً :تط ير الخدمات
االرت اء

االجتماعي

بن عيتها ج دتها

.1

تعرض الموظف المختص بالرعاية
الالحقة لإلساءة من قبل أبناء الرعاية
الالحقة.

4

3
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متوسط

التدريب والتأهيل
للتعامل مع العنف
من قبل الموظف
المختص

مديري االسرة الحماي

مديري

المجتمعي

األحدا

مديري االبني

األم

المساك

.0

حاالت الشغب التي يقوم بها األحداث
فجأة وما يترتب عليها من إتالف
لألصول.

.3

تعرض الموظف للخطر من بعض
المراجعين وممكن اإليذاء.

0

4

0

3

4

10

منخفض

متوسط

ضددددددرورة اإللددتددزام
بأسدددددد إن ددددددباط
األحددداث داخددل دور
التربيدددة والتدددأهيدددل
لهم ومتدابعة الحدث
داخدل الددار من قبل
اإلخصددائي النفسددي
واإلجتماعي وإبالغ
الجهات المختصددددددة
(األمددددددن الددددددعددددددام
وشرطة األحداث)
تددوفدديددر الددتددددريدددب
الددالزم لددلددمددوظددف
لكيفية التعامل بمثل

هذه الحاالت.
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إحتمالية مدى
شدة تأثير
تأثير
الخطر
حدوث
الخطر
ومستواه
الخطر

الرقم أنواع الخطر

ال اً :تن يم العمل

التط عي ت عيل
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إستغالل الجمعيات الخيرية لمجموعة
تهديدات مثل غسيل األموال
والتطرف واإلرهاب .
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عدم وجود إطار قانوني لتسجيل او
تنظيم المبادرات

مديري الجمعيات
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عالي جداً

عالي جداً

مديري سجل الجمعيات
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ضعف نظم التقييم والمراقبة العمال
الجمعيات

ضعف حوكمة الجمعيات
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 %60من الجمعيات المسجلة ذات
طابع خيري تخ ع الشراف وزارة
التنمية االجتماعية مقارنة مع
الوزارات المختصة االخرى.
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استحواذ ما نسبته  %6من
الجمعيات المسجلة على التمويل
االجنبي
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4

4

16

.7

غياب ال بط القانوني لخصائص
مؤسسي الجمعيات (المؤهل العلمي،
الجن )

3

3

1

.0

احاطة الظروف السلبية ببيئة عمل
الجمعيات مقارنة بالظروف االيجابية
(ضعف االستدامة ،عدم تداول
السلطة)
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منخفض

اإلجراءات العالجية
تشددددددكيددل فريق مختص
لإلشددددددراف والمتدددابعدددة
والدددتدددقددديددديدددم الددددوري
لدلدجدمدعديدددات الددتددي من
الممكن وقوعهدددا بمثدددل
هذه المخاطر.
إيدجددداد إطدددار قدددانددوني
لددتسدددددددجدديدددل وتددنددظدديددم
الدددددمدددددبدددددادرات وفدددددق
التشددددددريعددات الندداظمددة
لعمل الجمعيات.
إيجددداد نظدددام متدددابعدددة
وتددددقدددديدددديددددم ألعددددمددددال
الجمعيدات ،ورفع كفاءة
المشرفين على القطاع.
إعدددداد دليدددل للحوكمدددة
وتددددأهدددديددددل وتدددددريددددب
الجمعيات.
إطدالق حمالت توعيدددة
بتنوع وتعددددد األهدددداف
والغددايددات التي يخدددمهددا
قطدداع الجمعيددات وعدددم
إندددحصدددددددددارهدددا عدددلدددى
المساعدات اإلنسانية.
بندداء قدددرات الجمعيددات
عددلددى إعدددداد وتددطددويددر
صدددددديدداغددة المشددددددداريع
وسبل جلبها.
إيدجددداد إطدددار قدددانددوني
لددتددحدددديدددد الددمددؤهددالت
العلميدددة والجن وفق
التشددددددريعددات الندداظمددة
لعمل الجمعيات
إيجاد إطار قانوني يعزز
قدددرات الجمعيددات وفق
التشددددددريعددات الندداظمددة
لعمل الجمعيات.
0801/80/11
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مديري سجل الجمعيات
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الهدف اإلستراتيجي
"المديرية المعنية"

رابعاً :المسةةةةةةةةةاهم
تةمةكةية

الرقم أنواع الخطر

ي

.1

الةمةجةتةمعةةةةةات

الةةمةةحةةلةةيةةةةة

انخفاض نسبة االردنيين المنخرطين
في العمل التطوعي المنظم اذ ال
يتجاوز نسبتهم  %8وفق تقرير
المجل الوطني لشؤون االسرة.
عدم وجود إستراتيجية لقطاع
الجمعيات على غرار اإلستراتيجية
القطاعية .

ال ة ةةئةةةةةات

تراكم الذمم المالية بسبب عجز بعض
األسر المؤهلة من مشاريع األسر
المنتجة عن السداد مما يؤدي ل عف
التحصيل المالي.

4
1

10
11

3

إحتمالية
حدوث
الخطر

مدى
تأثير
الخطر

3

4

المستهد

مديرية تعزيز اإلنتاجية

و ازرة التنمية االجتماعية

3

صفحة  11من 11

م

إطدالق حمالت توعيدددة
لددتددعددزيددز مشددددددددداركدددة
وإندخراط االردنيين في
العمل التطوعي المنظم.
الددعددمدددل عددلددى إيددجددداد
إسددددددتراتيجيدددة لقطددداع
الجمعيات

عالي

شدة تأثير
الخطر
ومستواه

10

متوسط

اإلجراءات
العالجية
تدددخدددفددديدددف الدددقسددددددددط
المطلوب من األسددددددر
مدددراعددداة لدددلدددظدددروف
الددمسدددددددبددبدددة لددلددعددجددز
وتسددددددددددهدددديددددل دعددددم
المشدددروع الالحق في
حدددال تدعدثدره لدتدمكين
الدمدندتدفع من اإللتزام
بالسداد.
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