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  تهيئة ظروف العمل المناسبة وظائف: 01المحاضرة رقم  
 مقدمة في المقياس كمدخل للتعريف بالجوانب الهامة للمقياس ثم البدء في المحاضرة

 مقدمة : 
لقد اصبح االهتمام باجلانب االجتماعي لألفراد من طرف املؤسسات يعد ركيزة اساسية لتحقيق اهدافها من خالل 

العاملني و تنمية كفاءهتم و اكتساهبم ملهارات جديدة من اجل رفع مستوى ادائهم و حل  تطوير مسامهة االفراد
مشاكليهم فرتجم ذلك بتبين املؤسسات الدارة املخاطر االجتماعية من اجل الرفع بادائهم و التحكم باملخاطر احمليطة 

 عالقته ودراسة العمل جو توفر املفروض من :المناسبة العمل ظروف تهيئةاوال عرب هتيئة ظروف العمل املناسبة هلم  هبم 
 معدالت انخفاض إيل تؤدي للعمل املناسبة الظروف هذه .التغيري أو التطوير أو التحسني سبل واقرتاح اإلنتاج بكفاءة
 .اإلنتاجية الكفاءة رفع يف يساهم الذي األمر ،واإلصابات والحوادث الغياب
 العمل في الرغبة زيادة إلي تهدف وظائف
 عن األفراد تعويض هو واملرتبات األجور حتديد عملية من األساسي اهلدف: والمرتبات األجور هيكل صميمت (1

 بتحديد الوظيفة هذه هتتم أخر مبعين أي .واإلنتاج العملى عل وحفزهم للمنظمة يقدمونها التي األعمال
 كما للوظائف األجرية لدرجاتا وحتديد مرتباتها أو أجورها وتحديد وظيفة لكل النسبية واألهمية القيمة

 للوظائف املختلفة واهليئات للقيم مقابل ضمان يتم حىت المرتبات أو األجور لنظام سليمة بإدارة الوظيفة هتتم
  .املختلفة

 اجلماعي أدائهم على العاملني حتفيز وميكن المتميز لألداء عادل مقابل منح وتعين :الحوافز أنظمة تصميم (2
 تلك احلوافز ومتثل .ككل المنظمة أداء على حوافز هناك وأيضا الجماعية والحوافز يةالفرد الحوافز فتظهر

ى القو  إدارة وظيفة بان القول ميكن لذلك. العاملين األفراد حاجات إلشباع اإلدارة توفرها التي الوسائل
 لرفع اناضم الحاجات تلك بإشباع الكفيلة الحوافز نظم وتصميم العاملين حاجات دراسة :هي العاملة
 .اإلنتاجية الكفاءة مستوي

 والتأمينات المعاشات مثل معينة كمزايا عامليها مبنح املنظمة هتتم :العاملين وخدمات مزايا أنظمة تصميم (3
 واجتماعية مالية خدمات شكل يف للعاملين خدمات بتقسيم املنظمات هتتم كما والبطالة بالمرض الخاصة
 .وغريها والمواصالت سكاناإل إلى متتد وقد وقانونية رياضية

 تساعد وبذلك وإدارته، باملنظمة العاملة وىالق بين المشترك التفاهم حتقيق إيل االتصاالت هتدف: االتصاالت (4
  .املنظمة أهداف حتقيق علي يساعد الذي االجتماعي التعاون من جو خلق علي
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 الفصل بين بعض المصلحات المشابهة للخطر :20 المحاضرة رقم  
  : ال مفهوم الخطراو
 .هلا والتخطيط وإدارهتا املخاطر عن احلديث يف نشرع عندما أمامنا تظهر ثالثة مفاهيم مثة

 خماطر،  ومجعه الخطر مفهوم هو األول املفهوم 
  و مجعها  خماطرات  المخاطرة مفهوم هو والثاين 
  االزمة و الثالث 

 .ينها التشابه و االختالف ب أوجه وحتديد تعريفها، وجب لذا
 سببته المحدق الشر أو المحتمل الخلل أو الوشيك التهديد من صور إىل الخطر مفهوم يشير حيث 

 المخاطر إلى البسيطة الفردية المخاطر من هذه ىاألذ أو الخلل صور وتتدرج ،معينة أفعال أو ظروف
  .الكبرى المجتمعية

  الفرد اليت يقوم هبا النشاطات و االعمال ممارسةاالنحراف الذي يحصل في و ميكن تعريفه ايضا على انه 
 . خسارة محتملة في الدخلمما ينجر عنه  فترة معينة في موقع العملخالل 

 اما في مفهوم ادارة المخاطر فيعرف كاالتي :
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  على انه عدم التاكد من وقوع خسارة معينة او احتمال اختالف النتائج الفعلية عن النتائج عرفه بعضهم
حدوث انحراف عكسي للنتائج المتوقعة او المامولة و هو الخسارة المادية المحتملة حتمال او ا المتوقعة

 في الثروة او الدخل نتيجة لوقوع حادث معين
    احتمال تعرض المؤسسة الى خسائر غير متوقعة و غير مخطط لها و /او كما ميكن تعريفه على انه

عدم التاكد من حتمية حصول العائد او من حجمه او او هو  المتوقع على استثمار معين دتذبذبات العائ
 .معة هذه االمور مجتمن زمنه او من انتظامه او من جيمع 

سيتم الحصول عليه الذي  مقياس نسبي لمدى تقلب العائدينظرون اليها على اهنا  لبيتي و زمالءهاما بالنسبة 
متخذ القرار مدى معرفة يف اساسا  و الذي يتمثل  فرق بين المخاطر و عدم التاكداىل وجود  قتمانو يشري  مستقبال

 تحقق التدفق النقديباحتماالت 
 يتعرض أن احتمال إىل تشري فهي النتيجة المحتملة الناتجة عن الخطرهي تعرب عن هذه ف المخاطرة أما 

 ،مخاطرة هو الخطر مصدر( عليه املكشوفة الكهرباء من فاالقرتاب للخطر تعرض إذا للضرر اإلنسان
 يمكن التي المخاطرة حجم وتحليل تأثيره، ونطاق وحجمه، الخطر، تحديد ضوء في المخاطرة تحسبو 

  يسببها أن
  تعطيل في يتبدى الذي بالضرر (المجتمعيم )التنظ تصيب محدد لوقت تستمر حالة فإهنا األزمة أما 

 نتيجة تكون قدو اليت  مشكلة غير متوقعةفهي عبارة عن  ،المطلوب النحو على الوظائف وأداء المكونات
  .منها( اجملتمع)التنظيم حلماية التدخل وعدم ،المخاطر و الخطر لتراكم

 وىف املنزل، داخل :عديدة جماالت في مخاطرة من عليها يترتب أن ميكن وما المخاطر نجد أن ميكن هذا على وبناء
 ومن ،عديدة بطرق المخاطر تصنيف ويمكن .اخل..والبيئية الطبيعية الكوارث مناطق وىف الشارع، وىف العمل، أماكن
 واملخاطر البشر، إرادة عن خارجة ظروف أو بيئية، أو مادية، ظروف عن الناتجة المخاطر بين التفرقة أمهها

 والتهميش، املساواة وعدم الفقر مثل عديدة داخلية عوامل عن اجتنا  االجتماعي البناء في يكمن بما ترتبط التي االجتماعية
 معا بشكل احلياة جودة وتردى السكنية، األحوال وسوء لطعام،ا ونقص

 من وصور خارجية، حروب أو بيئية لعوامل يتعرض كأن اخلطر، من النمطني لكال اجملتمع يتعرض أن حيدث وقد .1
 للخطر املسببة االجتماعية الظروف من الوقت نفس يف ويعاىن سكانه، على خطورة خيلق الذي اخلارجي، الصراع
 حافة على اجملتمع ويصبح ،مضاًعفا الخطر يكون الظرف هذا مثل ويف .واحلرمان والتهميش كالفقر اعياالجتم
 التباطؤ أو التوقف أو التعطل من خاصة حالة يف اجملتمع فيها يدخل اليت األزمة لتنتج المخاطر تتراكم هنا .اهلالك

  .الوظيفي البنائي الخلل قل أو
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  اإلختالس والجرائم الناجمة عن فساد ذمم الموظفين.اإلحتيال المالي و  -1
 ولكن نتيجة اإلمهال أو عدم اخلربة.  غير مقصودةخماطر نامجة عن أخطاء بشرية للموظفني قد تكون  -2
 :  مخاطرالتزوير -3
  تزييف العمالت -4
  السرقة والسطو: -5
  المخاطر الناشئة عن استخدام أجهزة الصرف اآللي. -6
  ر الناتجة عن الجرائم اإللكترونيةالمخاط-7
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مخاطر ناشئة عن أخطاء أو عيوب أو أعطال أو عدم كفاية في األجهزة والبرامج التقنية المستخدمة في  -8
 المصارف. 

 : نستطيع توقع احتماالت عدد من املخاطر القانونية منها: المخاطر القانونية -9
 أو التوثيق.تندات املخاطر النامجة عن أخطاء يف العقود أو املس 
  عدم فعالية النظام القضائي في بلد ما أو فساده.املخاطر النامجة عن 
  التأخر باتخاذ بعض اإلجراءات القانونية في مواعيدها الملزمةاملخاطر النامجة عن. 
 ،المخاطر الناجمة عن مخالفة بعض القوانين أو اإلتفاقيات الملزمة  

 

مصدرها األخطاء البشرية أو املهنية أو النامجة عن التقنية أو األنظمة املستخدمة أو هي املخاطر اليت يكون بصفة عامة 
 القصور يف أي منها، أو اليت تنجم عن عوامل داخلية وخارجية وتسبب خسارة للمصرف مباشرة أو غري مباشرة. 

 مصادر المخاطر التشغيلية
و هناك تقسيمات اخرى للخطر :
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  ل مع المخاطرالتعام جهات أو مستويات 
 المجتمعات في االجتماعي األمان شبكات وتوفير بتقديم تعنى جهات أو مستويات ثالثة طريق عن تنفيذها يتم

 (Holzman & Jorgenson, 2000): وهي

  احلكومية املنظمات طريق عن املقدمة التنفيذية وبراجمها التشريعية سياساهتا طريق عن لحكوماتا (1
 بوضع فعليا تعىن جهات هناك :االجتماعية املخاطر إدارة ملفهوم وفقا االجتماعية الرعاية اساتسي برسم املعنية اجلهات

 المجتمع مؤسسات التشريعية، المجالس الحكومية، الوزارات هي اجلهات وهذه االجتماعية، السياسات ورسم
 بعض في للخدمات ومقدمي ومستشارين كخبراء جماله يف كال االختصاص ذات المنظمات الدولية المدني،
 للمجتمع ممثلين ومتخصصين، خبراء اجتماعيين، مخططين السياسة، صناع وتتضمن .البلدان
 يف أنشطتها مبمارسة هلا املصرح الدولية املنظمات املدين، اجملتمع مؤسسات( يف املتمثلة الربحية غير المنظمات  (2

 .)الدولة
 .اجتماعية تخدما بتقديم تعنى التي)اخلاصة( الرحبية املنظمات  (3

 المستفيدين من الخدمات :
 :وهم جمتمع أي مكونات من العديد العادة يف اخلدمات هذه من ويستفيد
 .األفراد (1
 .األسر (2
 الرعاية جماالت كافة وتشمل .)منظمات حملية، جمتمعات مجاعات، أسر،( تقسيماته وكافة .احمللية اجملتمعات (3

 ب،تدري تأهيل، اسكان، صحه، تعليم،( االجتماعية
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 المخاطر و تسيير ادارة طرق :30المحاضرة رقم 

  

 

 : ثانيا طرق ادارة المخاطر

 التعاقد تعني)يةالمشتقات المالي يتم بالذ التحوط  مثل: سياسة الوقاية و المنع (1
طرفي  بسعر يتفق علي الحقخ تاري يفسلع أو خدمات " أوراق مالية ،صل "أ على

لعقود ا عن طريق :  (، يطلق عليو سعر التنفيذ )البائع ، المشتري(  التعاقد
ن طرف العقد كل م++امكانية التعديل في السعر+وسيط ملزمة" المستقبلية

 ،" مباشرة+ثبات السعر+ملزمة" اآلجلةلعقود ا ،"تسوية للوسيط أيللوسيط هامشا 
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مقابل لزم واألخر مخير بتنفيذ أو عدم تنفيذ العقد مرف ط)ت ،  الخيارا المبادالت
 ( مكافأة " تسوية" .دفع عالوة للطرف األخر الملزم

: تجزئة المشروع في مناطق جغرافية تحتمل وحدة  سياسة التجزئة و التنويع (2
 المخاطر، تشارك راس المال

 التأمين عقود:  سياسة التحويل (3

  

 

 تسيير المخاطر



Dr Belghanami Nadjat Wassila   gestion des risques sociaux 
 

 
9 

 

 

 

 
 نظام االنذار اإلجتماعي المبكر و المرصد االجتماعي :40رقم  المحاضرة 
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 خالل من ،وقوعها قبل السلبية بالحاالت التنبؤ على تقوم اليت احلديثة العلمية املفاهيم من المبكر نذاراإل مفهوم يعد
 تعريف وميكن هلا، لالستجابة والمنفذين القرار متخذي إلى بذلك تقارير وإرسال وتفسيرها، الخطر عالمات رصد
 .وتفاقمه حدوثه قبل ما خلل حدوث الحتمالية قةمسب إشارات أو عالمات تعطي أداة أنه على املبكر اإلنذار نظام

 النواحي بكافة اخلاصة والبيانات المعلومات من ودقيقة شاملة قاعدة على أساسي بشكل املبكر اإلنذار نظام ويعتمد
 إىل يهدف نظام وهو ذلك، وتداعيات وآثار هلا، تتعرض قد اليت واملخاطر األزمات لكافة وتعريف متابعتها، يتم اليت

 قبل االجتماعية بالظواهر اخلاصة اجلوانب كافة عن املتاحة املعلومات بأحدث وحملليها السياسات واضعي زويدت
 .حدوثها

  
 المبكر االجتماعي اإلنذار نظام عمل مراحل .. عمليات( )غرفة الخطورة لمستويات شكل

 
 المبكر االجتماعي اإلنذار نظام عمل مراحل

 :هي مراحل ثالثة من املبكر اعياالجتم اإلنذار نظام يتكون
 طريق عن تكوناليت  المعايير تحديد كيفيةو  المستهدف، المجتمع املرحلة هذه يف يتحدداالختيار مرحلة .1

 .الوطين الرقم باستخدام ذلك يتم وقد .املعنية املؤسسات وقوائم العون، وصناديق الذاتية، والتقاريرو  الدراسات
 المالية، المساعدات منها فمتعددة التدخل وسائل أما .خط دون وقوعهم دون ةاحليلولي: يعين التدخل مرحلة  .2

  .اخل ....والتعليم والتأهيل
 من الرقابة هذه تكون وقد .التدخل عملية بعد أساسية عملية الرقابة عملية إن:  التدخل بعد ما رقابة رحلةم .3

 .معينة زمنية فرتة وخالل امليدان من البيانية املدخالت أو الراجعة التغذية خالل
 المرصد االجتماعي

I. االجتماعي المرصد  : 
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 كانوا سواء ظاهرةالب العالقة ذات األطراف كافة مع التام والتنسيق بالتعاون يقوم فين و  مؤسسي جهاز هو عبارة عن
 وحتليلها اهرةالظ تلك مؤشرات لتحديد املطلوبة والبيانات املعلومات جبمع يهتم التنفيذيني، أو السياسات واضعي من

  .تنفيذها ومتابعة مراحلها ورصد السياسات يف إعداد منها االستفادة مت تفسريها و ومن حراكها، ومتابعة
II. :دوره 
جلنة علمية متخصصة تقوم بوضع االسرتاتيجيات واخلطط املتعلقة بالبحوث والدراسات املسحية  يقوم بدوره من خالل   

املرصد وسيلة لدعم دور مؤسسات  حيث يغد.وقراءهتا مبنظور علمي حبت .الالزمة لكل قضية اجتماعية على حدة
 :ألن يكون مؤسسة فاعلة يف التنمية االجتماعية عن طريقيسعى ..البحث االجتماعي يف عملية صنع القرار

صورة إنشاء بنية أساسية ملصادر البيانات واملؤشرات االجتماعية واإلشراف على استدامتها وتغذيتها بالبيانات ب .1
إحصاءات وأرقام حقيقية جيري على ضوئها وضع احللول والتوصيات ورفعها مباشرة جلهات  وفق مستمرة

قاعدة شاملة من املعرفة تساعد أصحاب القرار على بناء السياسات  قبل ان تتحول اىل ازمات لبناءاالختصاص 
 الفاعلة املستندة إىل بيانات واقعية صحيحة

وقوف على أي ظاهرة اجتماعية من شأهنا أن تؤثر لل .وتسليط الضوء لدراستها وحتليلها رصد التغريات االجتماعية .2
التوعية باملخاطر احملتملة للمتغريات ذات الفعالية السلبية أو التوصية  من خالل سلبا على سلوكيات اجملتمع احمللي،
ح أساسا لبناء السياسات احلكومية تقدمي فهم أو تفسري علمي يصلجتنبها بعد  ببعض اإلجراءات اليت تساعد على

 .املالئمة للتعامل مع هذه الظواهر
ومراكز البحوث احمللية  البحوث االجتماعية عن طريق إقامة روابط وعالقات مع اجلامعات املختلفة، دعم و متويل .3

العمل الدولية  املؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدويل، والبنك الدويل ومنظمة) واملراصد العاملية والدولية
ومنظمات األمم املتحدة، واجلهات املاحنة الثنائية، واجملتمع الدويل بشكل عام هو اجلهة الفاعلة حمورياً يف إدارة 

فرصة إلشراك صانعي السياسات يف احلوار  (اخلاصة بدراسة التغريات االجتماعية اليت تتيحاملخاطر االجتماعية
 .ناقشة النتائج اليت مت التوصل إليها عند دراسة القضايا االجتماعيةمع املؤسسات البحثية االجتماعية مل

 تعمل املراصد جنباً إىل جنب مع احلكومة، وميكن أن جتمع املعلومات والبيانات الالزمة اليت هتدف إىل حتسني حتليل  .4
ت االجتماعية، والتأثري على السياسات االجتماعية واملعلومات. ومتكن املراصد من الرصد والرقابة والتحليل يف السياسا

 . صنع القرار وتوفري نظرة عامة للربامج االجتماعية والسياسات العامة

هو عبارة عن  مرصد العربي للتشغيل و البطالةلمن اهم االمثلة  املراصد يف الوطن العريب قد جاءت متأخرةرغم ان 
شغيل فعالة واحلد من البطالة، ومتابعة تغري سوق تشرف عليه منظمة العمل العربية،  يهدف إىل رسم سياسات تمشروع 

مرصد حكومي من انشأت أول السعودية  جتارب ناجحة حيث تعد املراصد بدول اخلليج العريب .كما تعد العمل
املركز يف املنطقة العربية بالنسبة للجزائر من الناحية العلمية و البحثية مت انشاء  متخصص لتحليل الظواهر االجتماعية

متخصصة يف العلوم  اجلزائر منظمة أحباث حكومية يف ، هو الثقافيةو   طين للبحث يف األنثروبولوجيا االجتماعيةالو 
-92مبوجب املرسوم التنفيدي رقم  .وهران علمي، مقره يف مدينةاالجتماعية و تابعة لوزارة التعليم العايل و البحث ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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لالحصاء مثل كز ا  إنشاء مر اما من  الناحية امليدانية : مت 40اجلريدة الرمسية عدد  1992ماي  23الصادر يف  215
الوطين لالحصائيات. من بني املؤشرات املرصدة يف هذا اجملال خاصة بالتشغيل و البطالة اىل غاية اليوم يضم  الديوان

 2015معلومات اىل غاية 

III. : مراحله 

حكمنا على ) يهدف اىل اصدار  التقييمو اخريا الرقابة و  التطبيق مث  .تعرف على الواقع ورصدهلل التخطيطب يبدأ 
يات و يف النهاية  سرتاتيجاالقودنا للتساؤل حول خيارات األهداف و/أو اليت ت (املعلومات الىت حنصل عليها عرب الرصد،

ك مجيع و ذلك بالزامية اشرامت احلصول عليها عرب الرصد، اليتبالرتكيز على نقل و التعليق على املعلومات كتابة التقارير 
على مستوى اجملتمع احمللى، جبانب الفاعلني على املستوى الوالئى، كما هو احلال على املستوى املستويات يف ذلك :

 الوطىن و مستويات املاحنني

تقوم  بغية التحكم يف انعكاسات النمو الدميغرايف على مسار التنمية والتصدي لسلبياته،فمثال يف اجلزائر  .5
ويف هذا  .بوضع وتنفيذ عدد من برامج ومشاريع واسرتاتيجيات قطاعية تنمويةوفيات و باحصاء املواليد و ال

 اإلطار، ترتكز اسرتاتيجية التنمية االجتماعية املندجمة على احملاور التالية
 ية اخلدمات االجتماعية والتجهيزات األساسية؛ تنم 
  ملنقولةحماربة األمراض ا *)تدعيم وتوسيع احلماية االجتماعية والصحية 
   تطوير وتقوية آليات اإلعانة االقتصادية واالجتماعية للفئات الضعيفة وذات الدخل احملدود؛ 
 التنمية احمللية املستدامة والتشغيل؛  اشإنع. 

IV. لمؤشرات االجتماعية: ا 

قياس العلمي، حبيث تصبح قابلة لل كمية للمفاهيم االجتماعية الكيفية  ترمجة انطلقت بعض هذه التعريفات من أطر نظرية
وذلك هبدف تشخيص الظواهر االجتماعية وتفسريها ورصد تطوراهتا زمنيا ومقارنتها باجملتمعات األخرى. وهى أغراض 

،بينما انطلق البعض اآلخر من ممارسات إحصائية "ختدم يف أغلبها صنع القرارات املتصلة برسم السياسات االجتماعية
يف هذا اإلطار  كوسائل أو أدوات يمكن بواسطتها قياس الواقع االجتماعي. واقعية، وكالمها حاول تقدمي املؤشرات

جمموعة من البيانات الكمية أو الكيفية عن جانب أو أكثر من جوانب احلياة االجتماعية، واليت يعرف املؤشر باعتباره " 
ويتم  ة وأولويات كل بلد ،تختلف باختالف طبيع .ميكن استناداً إىل طبيعتها أن تدل أو تؤشر على واقع اجملتمع 

 .تحديث هذه المؤشرات بشكل دوري
 •املياه  /الطاقة /لغذاء :ارتفاع األسعار يف القطاعات احلرجة عدم املساواة يف الدخللقياس   ،ساعات العمل نسبة الدخل

التغطية عدالت مالتعليم و : اخلـدمات الصحيةن ، اإلسكا
 لنفقاهتا

 التعسف االداري و عبء البريوقراطية لشبابصة فئة ااخالة بطالمعدالت و  القوى العاملة

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/modules/mon-ev.htm
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و نسبة النمو  لسكانية)الكثافة ااملؤشرات الدميوغرافية
 الدميغرايف(

 تكرار و شدة االحتجاجات : تقارير الشرطة ، االعالم

التفاعل مع الصعوبات ) حقوق العمال وظروف العمل
 (االقتصادية مثل تسريح العمال

 معدل الطالق

 

 

 إلدارة األزمة والتخطيط المخاطر، إلدارة التخطيط ومفهوم المخاطر، مفهوم إدارة بين التفرقة50المحاضرة رقم 

 كما .أصبحت خماطر، جمتمع إىل بأسره اجملتمع وحتول احلديث، اجملتمع يف االجتماعية للمخاطر الشديد للرتاكم رانظ
 ومن .االجتماعية السياسات وتنفيذ رسم يف وامللحة اهلامة األمور من واألزمات املخاطر إلدارة التخطيط عملية أصبحت
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 وطبيعة إلدارة األزمة والتخطيط ،المخاطر إلدارة التخطيط ومفهوم املخاطر، إدارة مفهوم بني التفرقة الضروري فمن مث
 .بينها العالقة

 : المخاطر إلدارة اوال: التخطيط
 تعريف التخطيط :

 استخدامها وحسن واملالية والبشرية املادية موارد اجملتمع على السيطرة على القدرة" هو العام مبفهومه التخطيط 
 ."االجتماعي االختيار إطار التغيرييف إدارة لرتشيد داةأ وهو اإلنسان لصاحل املستمرة والكيفيةالكمية  وتنميتها

 والتغيرات تواجهها التي التحديات جهةموا في اإلدارة أو التنظيم أداة هو التخطيط فإن التعريف هذا على وبناء 
 بها تحيط التي والظروف فيها تعمل التي البيئة على تطرأ التي

  .والبعيد القريب المستقبل مع للتعامل وأسلوب القرارات، إلصدار كقاعدة دائما يتخذ التخطيط فإن لذا.  
 أمامه اليت التحديات مواجهة يف فشله أو مالتنظي جناح على للحكم معيارًا يكون االسرتاتيجي التخطيط فإن مث ومن. 

 عمل يف أدوات التنظيم مكونات بني اخلالق والتواصل والشفافية الرشد أصبح للعمل، أداة التخطيط أصبح فكلما
 املستقبل يف وتكامله الستمراره ضمان مث ومن التنظيم،

 و إلسقاط تعريف التخطيط  على إدارة المخاطر  
 :املخاطر دارةإل مدخلنييتطلب تبين 

 .(بخطر خطرا المخاطر مع التعامل)العاجل التدخل مدخل .أ
  التخطيطي المدخل  .ب

 :للتخطيط تالية كعملية المخاطر إدارة ثانيا
 المتعلقة السياسات تنفيذ مبقتضاها يتم اليت( و تالية عملية) املخاطر إدارةبعد التخطيط إلدارة املخاطر ) العملية االوىل ( تأيت 

 الفقر، إدارة عن نتحدث كأن املخاطر إدارةلذلك ف ،قبل من وضعت التي التخطيطية األهداف تحقيق ثم ومن خاطر،بالم
  .بالسكان املكتظة املدن يف العشوائيات إدارة أو البطالة، إدارة أو

  ،اشئةالن المخاطر مع للتعامل السريع التكيف فكرة باعتمادها على ،التدخل مفهوم على قبل من تقومكانت  .1
 ،)وقت االزمة(اطرالمخ آثار حدة من للتخفيف إستراتيجية إىل تطورت قد املخاطر إدارة يف اإلسرتاتيجية هذه ولكن .2

 تخطط وإنما المخاطر، على نهائي بشكل للقضاء تخطط ال ولكنها التخطيط على تعتمد إسرتاتيجية وهى
 اآلثار، هذه من حتد ريوتداب إجراءات حزمة خالل من حدوثها حال آثارها من للتخفيف

 التقليل، على والعمل وقوعه، قبل اخلطر من الوقاية على تعمل وقائية إستراتيجية إىل لتتحول اإلسرتاتيجية تطورت مث  .3
 .املخاطر  وقوع إمكانية من ما، حد إىل

 وقت آثارها من ليلللتق التدخل أو املخاطر مع التعامل جمرد من المخاطر إدارة عملية مفهوم تطور ذلك على ا وبناء .4
 .المخاطر إلدارة الدولي البنك ، تبناه الذي املفهوم هو وهذا Protection الشاملة للحماية مفهوم إىل األزمة،
 التكيف أو السريع الفوري التدخل على تقوم التي المخاطر إدارة مداخل قصور إدراك على املفهوم هذا ويقوم

 يمكن ال آثار وهى آثار، من فيها يحدث وما العولمة أثر على المخاطر حدة تزايد إدراك على يقوم كما ،السريع
 .معها تتعامل أن التقليدية للمداخل
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 :املبادئ من عدد على يقوم، نظام للحماية بأهنا المخاطر إدارة تعرف الحمائي المدخل هذا ضوء فىو 
 .هشةال والجماعات للفقراء قوى وسند أمان شبكة باعتبارها المخاطر إدارة فهم . أ

  البشرى، المال رأس في استثمارا بوصفها ولكن تكلفة، بوصفها ال الحماية سياسات إلى النظر  . ب
  جذورها، من المشكلة مع التعامل بل األعراض، على التركيز عدم . ت
  واقعيا، تعامال المخاطر مع التعامل  . ث
 : األزمة إدارة إلى المخاطر إدارة منثالثا : 

 على نظرة تكتمل لكي و .أزمة يشكل أثاره وتراكم اخلطر وجود أن ذلك األزمة، إدارة أشكال نم الشك املخاطر إدارة تعترب
 : الثالثة اخلطوط ذات الدائرة األزمة إدارة مفهوم
 املخاطر إلدارة التخطيط –
  املخاطر إدارة –
  .األزمة إدارة  –
  ملخاطر،ا إدارة حلقات من حلقة أهنا على األزمة إدارة إىلينظر ة ثيالثال هذه يف 

 : الثالثة المكونات هذه أن والحقيقة
 املخاطر إلدارة التخطيط -
  نفسها، اإلدارة عملية -
 باملخاطر املرتبطة األزمة وإدارة -

 إلدارة أو املخاطر إلدارة سواء ضروري فالتخطيط .ومتساندة متصلة حلقات مجيعا وتشكل وثًيقا، ترتبط ارتباطًا 
 احلماية مبدأ التخطيط اعتمد وإذا.األزمة إلدارة ختطيط اضأي هو للمخاطر التخطيط دارةبإ يتعلق ما كل فإن ولذلك األزمة،
 تلقن األزمات" أن مادائ يقال ولذلك.األزمات حدوث تفادى إىل تؤدى أن ميكن أمشل ختطيطية نظرة ينظر فإنه املخاطر، إلدارة

 .القائمة احلماية أطر يف النظر إعادة يف كبرية فائدة هلا األزمة من املستفادة الدروس أن مبعىن ،"الدروس
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 ابراز المخاطر االجتماعية(مقدمة في المخاطر االجتماعية ) اهمية  :  60المحاضرة رقم

ان املشكالت االجتماعية حينما تستمر تنتشر على ساحة اجملتمع حىت تبدا يف انتاج مشكالت اخرى لتؤدي يف النهاية 
 تتوقف أو تقلل، إما فإهنا، حيصل ظرف ألي للدولة النقدية السياسات على تؤثر ةأزم أي حدوث حال و يفاىل أزمة 

تتمحور يف هتميش الفئة  استقرارها على تؤثر ملخاطر عرضة اجملتمع من كثريه جيعل فئات مما .املساعدات تلك تقدمي عن
ه و مع ظهور حتديات العوملة و التهديدات اليت تعاين من هذه املشاكل و اقصائها عن املسامهة يف تنمية اجملتمع و استقرار 

خاطر لتجاوزها و التغلب عليها و يف ضوء فية معينة اصبح من الضروري مواجهة هذه املااليت حتيط بنا داخل حدود جغر 
 ذلك فانه من الضروري ابراز أمهية املخاطر االجتماعية و ذلك :

 :لثقايف و مبا حيتويه من االغرتاب الثقايف و خاصة يف خيص التنوع ا العتبارات ترتبط بظاهرة العولمة
 االجتماعي لبعض او القطاعات و ما صاحبه من تطور متسارع يف تكنولوجيا االتصال 

 
 :اعتبارات ترتبط بتصاعد االهتمام مبوضوع املخاطر االجتماعية 

 
 اعتبارات ترتبط بالسياق اإلقليمي: من خالل التفاعالت على املستوى اإلقليمي 
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 وم المخاطر االجتماعية :مفه
  تعترب املخاطر االجتماعية مرحلة من مرحلة تفاقم الظواهر االجتماعية ذات الطبيعة السلبية 
  تشكل خطورة هتدد كيان اجملتمع و هي متر هي مشكلة اجتماعية بلغة ذروة تعقيدها و اتساع نطاقها حبيث اصبحت

 بعدة مراحل :
 خفية او كامنة  ، ظاهرة قد تكوناىل مشكلة اجتماعية اليت تتحول  بالمشكلة الفرديةتبدأ  (1
 تؤثر على بناء المجتمعحينما تنتج مشكالت ذات اثار سلبية  مشكلة بنائيةمث تتحول اىل  (2
 فاذا تراكمت هذه اآلثار فانها تشكل خطورة عليه تعوق حركته و انطالقه (3
 ادي يف جمتمع ما فانه يؤدي اىل و حينما تنتشر مثل هذه املخاطر ذات الطابع االجتماعي و االقتص 

 االجتماعية،قيمه الثقافية و تآكل هويته  .1
 التنشئة االجتماعية  .2
 تراجع ادوار املؤسسة التعليمية و الرتبوية اليت تؤدي اىل سياقات اجتماعية سلبية كالتسرب .3

 تعريف اخر للمخاطر االجتماعية :
 تماعية حول فكرة رئيسية و هي : التهديدات اليت تتفاوت يف كل التعريفات تتوافق يف تفسريها ملفهوم املخاطر االج

شدهتا لتلحق خسائر براس املال البشري و هذا جوهر ادارة املخاطر االجتماعية حىت ال تؤثر على راس املال 
 الفكري عموما

 ا ينعكس كل ما شأنه أن يؤثر سلبا على حتقيق األهداف العامة و البشر و املمتلكات و اجملتمع بصفة عامة مب
 اىل ممارسات و سلوكيات تقود مباشرة اىل ازماتألحداث سيئة غري متوقعة قد تؤدي 
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 ، إال أن إدراك هذه املخاطر هو امر نسيب خيتلف من سياق ثقايف و اجتماعي 
 أنواع المخاطر اإلجتماعية :

 :االجتماعية املخاطر من نوعان مثة
 على االقتصاد مثلنعكس يؤثر و ياالول املخاطر االجتماعية النوع  ،التقليدي بمعناها االجتماعية المخاطر (1

 على ينعكس مما واملرافق، اإلسكان خدمات وتردى االجتماعي، واالستبعاد والفقر كالبطالة: خماطر إىل تشري ذيوال
يادة :الرتكيبة السكانية ، اخللل يف سوق العمل و البطالة ، التهميش و االقصاء اإلجتماعي و س  .احلياة جودة

 النمط االستهالكي للمواطنني .
 االجتماعية التغريات عن الناجتة املخاطر وهى ،الجديدة االجتماعية بالمخاطر يسمى ما فهو الثاين النوع أما (2

 أربعة يف أمهها حصر ميكن واليت صناعي، بعد ما مجتمع إلى الحديث الصناعي المجتمع حولت اليت واالقتصادية
 :أساسية عمليات

  ،كبيرة بأعداد للعمل مرأةال خروج . أ
  السن، كبارحاالت الطالق بين شريحة الشباب و  زيادة . ب
  المتميز، والتعليم الماهرة للعمالة باطل أشد أصبح الذي العمل سوق تغير . ت
 يف والتوسع الدولة، دور تقلصاما العنصر الرابع فهو النوع الجديد من هذه المخاطر  يظهر بموجب : . ث

 تقدمي اخلدمات عملية يف خماطر خلق الذي األمر االجتماعية اخلدمات  قدميت يف اخلاص القطاع دور
 ف.جودة أقل خدمات احملدود على الدخل ذوى حيصل أن وإمكانية االجتماعية،

 )الطفولة ، الشباب ، املرأة( بجميع مكوناتها لألسرةعلى البناء الوظيفي النوع الثاين من املخاطر االجتماعية تؤثر و تنعكس 
ذات عالقة بمخرجات العولمة و التقدم  توسع المخاطر االجتماعية في بعديها االقتصادي و االسري حين  في

التكنولوجي  لنتج ايضا اشكال جديدة  منها:  مخاطر االستخدام غير المسبوق للشبكة االلكترونية  ) التزوير ، 
يجة االغتراب الثقافي ، فجوة االجيال ، تهديد االختالس ، السرقات و بصفة عامة ظهور الجرائم االلكترونية ( نت

 القيم و األخلقيات العامة ،

 
 الناشئة المخاطر مقابل التقليدية المخاطر:  1:  شكل
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 فكانت ٢٠١٢ للعام أمهية األكثر واالجتماعية االقتصادية املخاطر العاملي االقتصادي املنتدى أجراها دراسة حددت
  اجتماعًيا،مث  األعلى االقتصادية اطرالمخ

 
 : و انماطها و استراتيجيات تقسيماتها  صادر المخاطر االجتماعيةم رة السابقة: تابع المحاض 70المحاضرة رقم

 من املهم التعامل مع املخاطر و االدارة الرشيدة هلا لتحديد مصدر اخلطر فان املخاطر ميكن :
 سوق املال ، ارتفاع نسبة التضخم سيول ، اهنيارعلى شكل زالزل ،  ان تكون كلية .1
حمددة ، اهنيار مناطق كتسريح عمال بعض املصانع ، خسائر او دمار يف منطقة جغرافية   ان تكون جزئية: .2

 عشوائية ، حرائق 
 سيول ترتبط مبكان حمدد و اخرى غري متكررة لكنها كارثية  مخاطر متكررة عبر الزمن : .3
 أي هلا تداعيات متتد عرب احلدودين لكن ال يمكن حصارها و هناك مخاطر في بلد مع .4

  طرحت خمتلف االدبيات احلديثة اليت هتتم بتحليل مصادر اخلطر  العديد من التصنيفات للمخاطر االجتماعية
 منها:

  مصادر طبيعية . أ
 مصادر مخاطر من صنع البشر او ناتجة عن نشاط انساني : . ب

  مخاطر ذو طبيعة سياسية .1
  عة انسانية طارئةمخاطر ذو طبي .2
 مخاطر صحية تهدد حياة البشر و تتطلب تدابير سريعة و شاملة  .3
 مخاطر لها طبيعة اقتصادية بعضها يرتبط ببيئة العمل  .4
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الذي ينبه لعالقات الثقة و االحساس باالمان ، غياب  سوسيولوجيا المخاطرمستوى مهم من املخاطر يدعى  . ت
 خرالقدرة على احلوار و التسامح و قبول اال

أي تاثريها على  تستهدف استنزاف املوارد و افسادها : خماطر صناعية ، خماطر بيئية  العلم و ثورة التكنولوجيا . ث
 الكفاءة و الفعالية 

 الرامسالية املتوحشة  . ج
 تدين نوعية التعليم و نوعية اخلدمات الصحية . ح
 غياب املشاركة السياسية االجتماعية ) غياب االدارة التشاركية( . خ

 
 : د أنماط المخاطر االجتماعيةتحدي

 للمهام وًفقا املخاطر تنميط طريقة وختتلف .خطورهتا درجة حتديد مث ومن املخاطر، تنميط خالهلا من ميكن عديدة أساليب مثة
 : تنميطها فيمكن هبا، املنوطة التخطيطية

 اخلطورة، لدرجة وًفقا -
 واالستمرار، التواجد حلجم أو  -
  .بعامة السكانو  األسر على لتأثريها أو  -

   :ملعيارين وًفقا املخاطر صنفت واليت اهلند، ريف يف املخاطر إدارة خطة قدمته ما التنميطات أشهر ومن
 يابيئ أو ياصح أو اقتصاديا كان سواء اخلطر، نوع األول املعيار، 
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 أو احمللى اجملتمع على تأثريه وأ ذاتيا، خطرا يكون قد ،(األسرة أو) الفرد على الخطر لتأثير فوًفقا الثاين املعيار أما 
( دولي تأثير أو اإلقليم أو بأسره، اجملتمع )األكرب اجملتمع على تأثريه أو أوسع، مبتغريات عالقة له خطرا فيكون اإلقليمي

 : التايل  النحو على اجلدول يف التصنيف هذا وصف مت ولقد
 

 
 تستغرق فاملخاطر .تأثريها إمكانية حول شاملة نظرة يقدم كما اطر،للمخ شاملة نظرة يقدم أنه يف التصنيفي التصور هذا ويفيد

 اجملتمع إىل األسرة من أيًضا، واسع مبدى تلحق آثارها أن كما السياسية، إىل الطبيعية من اإلنسان، أنشطة من واسًعا مًدا
 يف ميكن حيث تفصيال، أو مجلة هلا التخطيط أو رصدها، إمكانية يف غريه، أو النحو هذا على املخاطر تصنيف ويفيد .الدويل
 :يلي فيما حصرها ميكن خمتلفة، ختطيطية اسرتاتيجيات تبىن السابق، اجلدول يف املقدم التصنيفي، النموذج ضوء

 الشاملة التخطيطية اإلستراتيجية  .أ
 القطاعية التخطيطية اإلستراتيجية  .ب
 التمكين إستراتيجية  .ت
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 للمنظمات العربية الشبكة العربية، سرة األ تتعرض لها التي االجتماعية المخاطر مواجهة في هليةاأل المنظمات تقرير :المصدر

 . 2013 األهلية 

 ابعاد المخاطر االجتماعية في الدول العربية :
تؤدي اىل  تفشي ظاهرة الفقر ، اختالل البناء االسري ، ضعف ادماج الشباب يف اجملتمع ، ارتفاع معدالت البطالة

 فاض مستوى دخل االفراد و معيشتهم و ظهور املشكالتاخن
 :االجتماعية المخاطر إدارة لنموذج التاريخي التطور  :أوال :  80رقملمحاضرة 
السياسة 

 االجتماعية
 برامج تقدم خالهلا من يتم اليت للغايات الواسع املفهوم االجتماعية السياسة تعد 

  .هلم ةاالجتماعي والرعاية األفراد أمن حتافظ على
 اليت والربامج القوانني من حزمة باعتبارها االجتماعية الرعاية لسياسات ينظر حيث 

 ,Blau) الرفاهية حتقيق إىل وصوال األساسية االحتياجات إىل اشباع هتدف
2007) .  

  على  وبناء الدول باختالف وأيدولوجياهتا الرعاية االجتماعية سياسات تنوعتت
  .معها والتعامل ملواجهتها مشكالهتا مع وتتعامل االحتياجات، ذلك اختلفت

 واملياه الطرق، توفري(الفرتات ختتص فقد ب  من فرتة يف كانت فقد ..... 
 الرعاية وأتت مث بعد ذلك أصبحت من املسلمات .التنمية أهداف لتحقيق)اخل

 .)اخلاصة الفئات رعاية مؤسسات الصحة، التعليم،( لتشمل االجتماعية
 القضاء يف حىت أو االجتماعي الرفاه حتقيق على غري قادرة والربامج لتغرياتا هذه كل ظلت 

 يف خصوصا الفقر مشكلة مقدمتها ويف ،التنمية قد تعوق اليت املعضلة املشكالت على
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 & Holzman). والكوارث حدوث األزمات عند األثر هذا ويزداد النامية الدول
Benz, 2003) األزمات هذه عن مواجهة تماعيةاالج الرعاية مؤسسات تعجز فقد 

 من خدماتها، المستفيدين من عريضة قطاعات احتياجات اشباع تستطيع فال المفاجئة
ه هذ ضمن الفقر دائرة خارج كانت جديدة فئة تدخل قد أو ، فقرا الفقري يزداد أن فيمكن
 .الدائرة

 إدارة
 املخاطر

 االجتماعية

 في الدولي البنك طريق عن جتماعيةاال املخاطر إدارة مفهوم ظهور بداية كانت 
 ضربت اليت االقتصادية األزمة بديل لمعالجة انقاذي كبرنامج تقدميه مت حني التسعينات

 اجملتمع) حيث حتولوا من واسعة وقطاعات فئات على اليت أثرت .آسيا شرق جنوب دول
 وذلك .السوق من االجتماعية الخدمات شراء عن عاجزين إلى فقراء قادرين من

 اليت الحكومية الخدمات على املباشر ، و اعتمادهم  أموال رؤوس لوجود الفتقارهم
 آنذاك الدويل البنك هدف ( فكانتجاههم لزيادة اعدادهم بالتزاماتها الوفاء عن عجزت

 جهة، من للدول اإلقراض من حجم التخفيف هو االجتماعية املخاطر إدارة تطبيق من
 تحسين في الممنوحة لهم القروض من استفادة قصىأ الدول تلك الستفادة ومحاولة

 المقدمة الخدمات
 

 : و من هنا اصبح لزاما من الدول المقترضة أن يكون لديها برنامج اصالح اقتصادي يساهم في 
 .األزمات حال يف الفقراء دعم على فعليا قادرة بديلة برامج اجياد على التأكيد .1
 .وظائفال على والتدريب الوظيفية الفرص زيادة .2
 وتقنييا ماليا املتقاعدين أوضاع وإصالح دعم .3
 .املعاقني ظروف وحتسني األطفال، عمالة من واحلد العمل معايري حتسني على العمل  .4
 األطفال املسنني العمل عن العاطلني الفقراء( مبتطلبات الفئات التالية  للوفاء الكافية االجتماعية الربامج تقدمي .5

 املعاقني،
 محددة خطوات يتضمن منوذج من خالل تطبيقه يتم حديث كمفهوم االجتماعية المخاطر إدارة مفهوم استخدام بدأ دفق عليه وبناء
 )هذه هي العالقة بين ا م اج و الرعاية اج(.االجتماعية الرعاية سياسات برامج في

 :البرامج األساسية التي تتضمنها برامج الرعاية هي
 .التأمينات االجتماعية –
 .دات االجتماعيةاملساع –
 .(رعاية املعوقني جسمياً ونفسياً واجتماعياً  –املسنني  –اخلدمات االجتماعية جلماعات اجملتمع مثل ) الطفولة  –

 :التحوالت األساسية التي طرأت على الرعاية االجتماعية هي
 .ثابتة أو اإلمنائيةحتول مفهوم الرعاية االجتماعية من الوظيفة املؤقتة أو االحتياطية إىل الوظيفة ال –
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 .التحول من مفهوم الصدقة إىل احلقوق األساسية للمواطن –
 (نسق عام)اي .التحول من احلد األدىن إىل احلد األعلى– 

 .التحول من إصالح الفرد إىل اإلصالح االجتماعي –
 .التحول من التخصيص إىل التعميم –
 .التحول من القطاع الشخصي إىل القطاع احلكومي –
 .لتحول من رعاية الفقراء إىل دولة الرعايةا –

   عليه يمكن القول ان مفهوم الرعاية االجتماعية تطور

  ًمن جمرد فعل خري غري منظم أو عفوي نابع من الرغبة الذاتية إىل نظام عاما. 
 من جمرد خدمات لالحسان التطوعي إىل برامج مقننة للخدمات االجتماعية. 
  لفقراء إىل مفهوم الرعاية كحق من حقوق املواطنني الغين منهم والفقريمن جمرد الرعاية بالنسبة ل. 
 (مث حتول مفهوم الرعاية االجتماعية إىل )فكرة أخالقية. 

 ة ، السياسة االجتماعية ، الحماية االجتماعيةاالجتماعيالرعاية الفصل بين  :)تابع المحاضرة(  90المحاضرة رقم
إىل ثالث جماالت وظيفية  أساس وظيفيإذا نظرنا للرعاية االجتماعية كشبكة من الربامج واخلدمات والتشريعات ميكن تقسيمها على 

 :وهي
 .للناس يف اجملتمع والعدالة االجتماعيةاألمن االجتماعي : اهلدف منها هو حتقيق اإلمدادات االجتماعية –
توفير الموارد ، أما املفهوم اإلمنائي يؤكد على الضبط االجتماعي لسلوك الفردملؤقت جبانب يهتم املفهوم ا: الخدمات االجتماعية –

 .لتنمية وحتسني األداء االجتماعي االجتماعية وتجارب الحياة الالزمة
طنين في مشاركة المواأو تغيري اجملتمع ذاته ويتم ذلك من  لتغيير النظم والمؤسسات داخل المجتمع: يهدف العمل االجتماعي –

 .الجهود المنظمة للوصول إلى هذا الهدف

 :وهيحاجة إنسانية من خالل خدمات مهنية يف الرعاية االجتماعية تستهدف  مجاالت الممارسةبرامج الرعاية االجتماعية على أساس 
 :وتشمل األمن االقتصادي وتوفير فرص العمل

 .يناملساعدات العامة، لتأمينات االجتماعية و التدريب امله –
 :البيئة االجتماعية واإلسكان وتشمل –
 .اإلسكان و محاية البيئة –

 :وتشمل الخدمات الصحية الوقائية العالجية واإلنمائية
 .خدمات الصحة العامة، العالج الطبيعي، التأمني الصحي و اخلدمات االجتماعية الطبية

 :ويشمل النمو الشخصي واالجتماعي
 .(، رعاية األسرة، رعاية الشباب و رعاية الفئات اخلاصة )الصم والبكم واملكفوفنياملشاكل النفسية واالجتماعية –
 .اخلدمات التعليمية يف اجملال الرتبوي –

 :فيما يلي تقسيم مراحل صنع سياسات الرعاية االجتماعية إلى ثالث مراحل، وهي
تمع ودراستها، وحتديد بدائَل للسياسة واختيار أفضلها يف ظلِّ متُّ فيها حتديد حاجاِت اجمل: مرحلة وْضع سياسات الرعاية االجتماعية -1

 .حاجات اجملتمع وإمكانيات احلكومات يف االخري ُتصِدر اجلهات املختصَّة القوانني املنفِّذة لسياسة الرعاية االجتماعيَّة
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طط، وتقوم األجهزة التنفيذيَّة بتنفيذها داخل ُترتَجم سياسة الرعاية االجتماعية إىل خُ : مرحلُة تحقيق سياساِت الرعاية االجتماعية -2
 نطاق املمارسة

ي عملية مستمرة مع كافة مراحل صنع سياسة الرعاية االجتماعية، فهي تبدأ مع مرحلة  مرحلة تقويم سياسات الرعاية االجتماعية: -3
 وْضع السياسة، وتستمر حىت مرحلة التقومي النَّهائية، وهو تقومي النتائج؛

 (Social Policy) مفهوم السياسة االجتماعيةسياسة االجتماعية :تعريف ال
 .تعين االفرتاض بوجود غايات أو اهداف يلزم حتقيقها “Policy ” كلمة سياسة

  هي امور حددت واختريت واعتربت  باحكام القيمة فاألهداف والغايات المطلوب تحقيقهاوهتتم السياسة االجتماعية اذن
 .موضوعاً ذات قيمة

 :رمبا تتميز السياسة بكوهنا اجتماعيةتعين معايري خمتلفة : ف ” Social“ة االجتماعيكلم
  يسلك مسلك حكومته الشرعية هو الذي يتبنى هذه السياسةألن اجملتمع الذي ، 
  اليت مثل شبكة العالقات االجتماعية بني الرجال والنساء والظروف  تهتم بالجوانب األجتماعية للحياةأو ألن هذه السياسة

 يعيشوهنا داخل اجملتمع 
 .أن كال االستخدامني متداولني إال أن االستخدام األخري هو األكثر شيوعا“جوان ايدن“ويرى

 بعض تعريفات السياسة االجتماعية
 :((Marshall“مارشال”تعريف 

مينات االجتماعيــة وخدمات المساعدات العامة والتألتحقيق  مجموعة من البرامج والنظم الموجهةسياسة احلكومة اليت تتضمن 
 .الضمان االجتماعي واإلسكان وغيرها

 :((Townsed “تاونسيد“تعريف
اغراض لتحقـيق  مجموعة اساليب التدخل التي يجب ان تتبناها التنظيمات الصناعية المهنية والتطوعية والجماعات السياسيـة

مبا  والعدالة االجتماعية ومراعاة توزيع الثـروة وتامين الدخلوغايات اجتماعية من شأنها الوصول الى المساواة وتكافؤ الفرص 
 .يؤدي ملواجهة احلاجات وحتقيق املساواة يف اجملتمع

 :تعريف د. عبد العزيز خمتار
األهـداف محصلة التفكير المنظم الـذي يستند الى ايديولوجــــــية المجتـــمع ويسعــــــــى الى تحــديد يعرف السياسة االجتماعية بأهنا 

كما يوضـــــح وحيـــدد هذا التفكري   االستراتيجية طويلة األجل, وتوضيح مجاالت خدمات وبرامج ومشروعـــات الرعـــاية االجتمــــاعية
 .املنظم واالجتاهات العامة اليت حتكم جـهود التخطيط خلدمات وبرامج ومشروعات الرعاية

 د. ماهر ابو املعاطي
أهداف استراتـيجية بعيدة المدى يف اجملتمع لتحقيق  ات العامة التي تنتج كمحصلة لتفاعل القوى االجتماعيةالقواعد واالتجاه“ هي

ضــــؤ ايديولوجية المجتمع على أساس لتحقيق األهــداف فــي  متضمنة مجاالت وخطط وبرامـــج الرعــاية االجتماعية وأسلوب العمل
 .“وب من الرفاهية الفراد المجتمعمن الواقع المتاح وصــوال الى معدل مرغ

 :ويتضح من التعريف السابق
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وذلك على اعتبار أن السياسة العامة  تصـدر عن هيئات لها هذه الصالحياتأن السياسة االجتماعية جزء من السياسة العامة يف اجملتمع 
لتحقيق تلك  والمنظـــمات لسلوك االفرادوالموجه اهــداف المجتمـع ومــدى طموحة املـعرب عن  هي االطار العام بعـيد المدى
 .كافة المجاالت التي من ضمنها المجال االجتماعياالهداف وذلك الطموح يف 
على اساس من الدراسة العلمية واملشاركة الشعبية حيث ان  لتفاعل القوى االجتماعية في المــــجتمعالسياسة االجتماعية حمصلة 

من برامج اخلدمات اليت  باعتبارهم ممثلين للمستفيدينبني اهليئات احلكومية وبني القيادات الشعبية صياغتها وتنفيذها مسئولية مشرتكة 
 .تتضمنها السياسة االجتماعية وذلك باستخدام االسلوب العلمي

 يساهم حتديد السياسة االجتماعية :أهمية تحديد السياسة االجتماعية :
 ياة او مستوى معيشة اعضاء اجملتمع يف عملية توزيع املوارد ويف تشكيل نوعية احل 
 تعديل املكانات واألدوار واحلدود واجلزاءات بيــــن األفراد والوحدات االجتماعية داخل اجملتمع. 
  اشباع اقصى قدر من احتياجات افراد اجملتمع وحتقيق النمو املســــــتمر اجتماعيا واقتصاديا، وذلك على اساس من التخطيط

 :ز علىالعلمي الذي يرتك
 .القدرة على التوقع والتنبؤ العلمي السليم واالستفادة من علم دراسة املستقبل

 .القدرة على حتقيق التوازن الدينامي املستمر بني حاجات ومشكالت اجملتمع من ناحية وموارده البشرية واملادية من ناحية اخرى
  تعريف ادارة المخاطر االجتماعية  10المحاضرة رقم

 االجتماعية املخاطر ةإلدار  ينظر(SRM)  االجتماعية الرعاية سياسة لمفاهيم جديدة إضافة أهنا على 
 االجتماعي ، اإلصالح األمان شبكات العمل، سوق في التدخل االجتماعي، الضمان( مثل التقليدية

  .)االجتماعي
  تمعات إلدارة أي هتديدات وخماطر، أياً كان تدخالت عامة لدعم ومساندة األفراد واألسر واجمل»تعين إدارة املخاطر االجتماعية

مصدرها، للحفاظ على مستوى معيشتهم ونوعية حياهتم، مع الرتكيز بشكل خاص على الفئات اهلشة اليت تصبح احتماالت 
 .«وقوعهم يف دائرة الفقر واخلطر هي األكثر ترجيحاً 

 الجتماعية، إذ إنه مرتبط بالتنمية البشرية املستدامة واالستقرار لذا فإن مفهوم إدارة املخاطر االجتماعية يتجاوز مفهوم الرعاية ا
االجتماعي. وهذا املفهوم يتقاطع ويتداخل مع السياسة االجتماعية ويستهدف العدالة االجتماعية )حتديدًا إعادة توزيع 

 .الدخل(، وتوفري احلماية االجتماعية للفئات املهّمشة واملستبعدة لدجمهم يف اجملتمع
  
 عنىم في

 السياسة
 :االجتماعية

 للعمل املواجهة ومبادئ واألهلية للجهود احلكومية احملددة اإلسرتاتيجيات، جمموعة 
 واألمن االجتماعي، والعدالة واملساواة احلياة نوعية لتحسني .يف اجملتمع االجتماعي

 ويف .علميه خطط خالل من احلاجات اإلنسانية، ومقابلة االجتماعية مشكالته ومواجهة
 يولوجيواأليد والسياسي االقتصادي باإلطار السياسة االجتماعية ترتبط العادة

 والقيمي للمجتمع .
 بإجراءات جمتمع،تقرتن لكل واضحة ضوء أولويات يف تتخذ األهداف من جمموعة 

 له وهكذا كرمية حياة وتوفري اجملتمع ومحاية األهداف لتحقيق هذه حمددة وأدوات
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اجلوانب حيث مل تعد السياسة  عديد من مضموهنا ريتغ االجتماعية فالسياسة
 :االجتماعية 

 .االجتماعية للرعاية مرادفا -
 .كالقطاع االجتماعي قطاعية رؤية تعكس -
 .محدودة وفئات بقطاعات تهتم -
 االجتماعي( والضمان ) كالتامني الفاعلية محدودة تقليدية أدوات تستخدم -
 .املراصد وعلى العلمية والبحوث الدراسات على تعتمد بل والتوجيهات بالتقارير تتحدد  -

 لذلك اصبحت:
 حتديد تشري
 آخر

 للسياسة
 االجتماعية

 أهنا إىل

 يف االجتماعي الرعاية والرفاه وتوجيه تأسيس يف فعاال، وإسهاًما بارزًا دورًا تلعب 
 واملساواة االجتماعية العدالة تتضمن اليت .اجملتمعية العامة األهداف لتحقيق اجملتمع،

 ."احلياة نوعية وحتسني واملواطنة، واحلرية والدميقراطية
 تنبع  السياسة وهذه ،االجتماعية والربامج التخطيط يوجه املنظم الذي التفكري حصيلة

 اخلطط جماالت املدى، وتوضح البعيدة أهدافه عن وتعرب اجملتمع، أيديولوجية من
 أدائها . وتنظم امةاالجتاهات الع وحتدد االجتماعية، والربامج

 االجتماعية للحماية جديدا تعريفا تعد social protection تحدث قد اليت بالمخاطر التنبؤ له يضاف 
 إىل تسعى اليت العامة التدخالت" تعرف بأهنا حيث االجتماعية الرعاية سياسات مسار وتغير مستقبال
 إدارة خالل من أفضل بشكل احملتملة االجتماعية طرمع املخا التعامل على واجملتمعات واألسر األفراد، مساعدة
 سياسات من استفادهتم من وتقلل تواجههم قد اليت املشكالت على اخلطرة املرتتبة اآلثار من والتخفيف رشيدة،
        (Holzman & Jorgenson, 2000). "الرعاية االجتماعية  وبرامج

 وقائيا بعدا الدولية والتنموية واهليئات املالية املنظمات يف ساد الذي املفهوم هذا اختذ :االجتماعية الحماية 
فهي مفهوم يسعى اىل  .النامية الدول في المهمشة الفئات على ليركز االجتماعيةالرعاية  مفهوم يتخطى جديدا

 عم المادي للفئات االجتماعية الهشة.عرب الدمن الرعاية االجتماعية الى الحماية االجتماعية االنتقال 
 االجتماعية الحماية مفهوم السعي لتوسيع هو املخاطر إدارة منوذج تطبيق خالل من له الوصول يرجى الذي اهلدف أن يثح 

 .والعوز للفقر ضحايا المجتمع أفراد من عدد كبير وقوع مستقبال يجنب بشكل المتوقعة المخاطر مع والتعامل
 ليات واملؤسسات، اليت ترتكز على مبدأ التضامن والتكافل، واليت جمموعة من اآل" :هناكما تعرف احلماية االجتماعية على أ

العمل  7تضمن لألفراد احلماية من األخطار االجتماعية، املتمثلة أساسا يف األمراض والبطالة واملخاطر اليت قد تنجم أثناء 
 "والفقر والتكفل باملتقاعدين وذوي االحتياجات اخلاصة
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 اعية يف التأمينات االجتماعية والرواتب التقاعدية، واحلد من الفقر ومحاية الفئات املعرضة له، تتمثل حمركات احلماية االجتم

 العمل وتوفري الرعاية الصحية وتعزيز التعليم والتدريب املهين والتقين وحتفيز سوق 
 أهداف الحماية االجتماعية

  - :وميكن تلخيص أهداف احلماية االجتماعية فيما يلي
 د من المخاطر االجتماعيةحماية األفرا: 
 المساهمة في إعادة توزيع الدخل الوطني 
  مساعدة وتحفيز التنمية االقتصادية 
 تضمن تمتع الناس باألمن االجتماعي واالقتصادي  
 تخفيف المخاطر االجتماعية وتوسيع الفرص أمام الفقراء والمعرضين للخطر 

 مبدأ التالزم بين األبعاد االقتصادية واألبعاد االجتماعية واإلنسانية للتنميةكريس تعترب احلماية االجتماعية أحد الركائز األساسية لت
 آليات الحماية االجتماعية

 ومتثلت هذه الوسائل التقليدية فيما يلي:  التقليدية
 قاالدخار: يتمثل يف حبس جزء من دخله عن اإلنفا- 1 :
 وس األموال وكذلك اهليئات العموميةاملساعدات االجتماعية: طلب املساعدة من أصحاب رؤ - 2 .

 ةاملسؤولية: إن األخطار اليت تقع للغري تلزم مرتكبيها بالتعويض للمتضررين ويشكل ذلك نوعا من احلماية االقتصادي- 3 . 
 .التأمني اخلاص: يعد التأمني من أهم الوسائل اليت يلجا إليها الفرد ملواجهة األخطار االجتماعية – 4 

 الحديثة
 مينات االجتماعية: وهي وسيلة إلزامية لتحقيق األمان االجتماعي يف مقابل اشرتاكات يدفعها العمال وأصحاب العملالتأ .1
الدولة لتحقيق األمان االجتماعي ملواطنيها من املخاطر  هاالضمان االجتماعي: وهو نظام قانوين ووسيلة إلزامية تأخذ- .2

 إحدامهااالجتماعية،ويشمل الضمان االجتماعي وسيلتني 
  ،املساعدات االجتماعية حيث تقدم هذه املساعدات لألشخاص الذين ال يستطيعون دفع أقساط التأمني االجتماعي 
  التأمينات االجتماعية حيث تقوم الدولة بفرض هذه التأمينات على القادرين على دفع هذه األقساط للتأمني ويغطي

العجز والوفاة والرتمل واليتم والبطالة وإصابات العمل، واألمراض اليت هذا التأمني عددا من املخاطر أبرزها الشيخوخة و 
  .ليست هلا عالقة مباشرة بالعمل

التأمني التجاري: حيث يقوم األفراد بدفع أقساط لشركات التأمني التجارية كتأمني احلوادث والتأمني على احلياة وتقوم هذه  .3
  .شرتاكات املدفوعةالشركات بتغطية التكاليف كليا أو جزئيا حسب اال
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شبكات األمان االجتماعي: وهي وسيلة حديثة طفت مع السطح بعد ظهور العوملة وتسعى هذه الشبكات لتحقيق منافع للفقراء  .4
واملتضررين يف العامل من العوملة وتأيت هذه الشبكات لتؤكد الشيء الدائم إىل إثبات مزايا االقتصاد الرأمسايل احلر وأنه اقتصاد 

 .نية والعدالة معااإلنسا
 

 أنواع المخاطر التي تغطيها الحماية االجتماعية
 أمراض مهنية - :،التأمني االجتماعي ضد إصابات العمل)و تغطي هذا النوع ثالث خماطر هي التأمني االجتماعي ضد املرض. - 

الوفاة و التيتم والرتمل، التأمني االجتماعي  إصابة الطريق( ، لتأمني االجتماعي ضد الشيخوخة و العجز، التأمني ضد - . حادث العمل
 :ضد البطالة
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 االجتماعية المخاطر إدارة إلطار الرئيسية العناصر  11المحاضرة رقم

 
 

 
  :مها أساسيتني حقيقتني من تتكون االجتماعية : للمخاطر كإدارة االجتماعية الحماية
 املخاطر إىل والفيضانات(، األرضية اهلزات )مثل الطبيعية المخاطر من متنوعة ألنواع تعرًضا األكثر عامة الفقراء إن .1

 التمييز(.ك) السياسية املخاطر األمراض( إىلك) املرض ومن والركود( احلرب البشر) مثل من صنع اليت
 للسوق (. والوصول احلكومي الدعم إىل مثل الوصولالمخاطر) هذه مواجهة في األقل األدوات الفقراء لدى  .2
 يف  سيساعد كافية معلومات توافر أن حيث احملتملة املخاطر حول كافية توفر معلومات ذلك ضمنيت حيث

 :يلي ما حتديد جيب اخلطوة هذه ويف .ومصادرها املخاطر حتديد على تالية خطوة
 للخطر؟ املتعرضون هم من . أ

 احملتملة؟ املخاطر هي ما . ب
 املخاطر؟ مع ستتعامل أهنا يفرتض اليت اجلهات ماهي . ت

 استجابية جمرد من بدال (proactive)استباقية  تكون أن إىل احلكومات تسعى الدولة، مستوى وعلى
   (reactive) يف نظام طاقتها أقصى إىل الوطنية احلكومات وتصل .الناشئة والعفوية  السريعة الظروف على 

  الوطنية . للحدود .العابرة العامة السياسة مشاكل مع التعامل يف معومل اقتصادي
 .القرار صنع وصعوبة هياكل املختلفة الوطنية املصاحل بسبب ضعيفان والتنفيذ التنسيق يزال ال الدويل، الصعيد وعلى

 تفكري ظهور إىل و الفرصة و الفقر و هذا ما أدى ، واألمن ، الدويل اىل العالقة بني التمكني  التنمية تقرير أشار لقد  
تأسيس مفهوم  مت كما .السياسات رسم اخلطر و إدارة املخاطر يف مثل يممفاه وظهور الفقر مع جديد يف التعامل

 .المخاطر إدارة وجهود والخطورة الفقر بين العالقة إلى يشير االنكشاف و الذي
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 النظر: يف جديدة وسائل بأهنا االجتماعية المخاطر إدارة تعرف الدولي البنك منظور من
 للفقر أوال:
 اخلطرثانيا 
  خاطرامل إدارة ثالثا

 واسعة جمموعة وضع ذلك يف مبا اجملتمع املخاطر يدير كيف تعين االجتماعية املخاطر إدارة" عبارة  ,مانوجور جنسنوأضاف  
 احمللية، واجملتمعات األفراد من الرمسية، وغري الرمسية  (reactive)االستجابة( و proactive) المبادرة استراتيجيات من

 :من تتكون االجتماعية المخاطر إدارة إلطار الرئيسية العناصرو عليه  .الدولية واجملتمعات واألمم
 هلا( آثارها والتصدي وختفيف املخاطر من )احلد املخاطر إدارة اسرتاتيجيات .1
 تكليف( أو علنا واملقدم السوق، على القائم الرمسي، الشكلي )غري املستوى حسب املخاطر إدارة ترتيبات .2
 يف واملؤسسات احلكومية غري واملنظمات واألسر احمللية واجملتمعات األفراد املخاطر )من إدارة يف الفاعلة اجلهات .3

 .ككل( الدويل واجملتمع الدولية املنظمات إىل واحلكومة، السوق،
 

 
 :على باالعتماد هذا تعيني يتم

 املتماثلة غري املعلومات من املختلفة املستويات. 
 االجتماعية للمخاطر املؤشرات املقرتحة التايل ولاجلد ويظهر .املخاطر من خمتلفة أشكال. 
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 التأمينات االجتماعية: :  21المحاضرة رقم
بالضبط اعقاب احلرب العاملية  1929االزمة االقتصادية لعام  و لكن مل ينتشر اال بعد 19ظهر الول مرة يف الصف الثاين من القرن 

املتضمن احداث أول نظام للتامينات  10/06/1949الصادر بتاريخ  49/45مبوجب القرار  1949الثانية  على غرار اجلزائر سنة 
االجتماعية التأمينات االجتماعية فتعترب أحد وسائل الضمان اإلجتماعى يف جمال حتقيق كل من احلماية واألمن االجتماعيني وهى تقتصر 

ات، يؤديها املؤمن عليهم وأصحاب األعمال مث إعادة على تلك النظم اليت تستهدف تغطية خطر إجتماعى معني يف مقابل جتميع اشرتاك
توزيع هذه االشرتاكات على من يتحقق بالنسبة هلم وقوع اخلطر املؤمن منه،)فالضمان اإلجتماعى هو تعبري شامل يعىن كل أنواع احلماية 

 تمويل عن طريق الضرائب و االشرتكات (االجتماعية اليت تقدم للمواطنني ليت تبذهلا الدولة يف احلقل اإلجتماعى،حبيث يعتمد على ال
 من زاوية النشاط فهي عبارة عن متويل موجه للمستفيدين منها يف حالة تعرضهم لالخطار اليت تغطيها :   

 املرض، الوالدة ،  .1
  :حوادث العمل و املهنية' التصريح باحلادث : جيب أن يتم التصريح حبادث العمل من قبل .2

 .ساعة ماعدا يف حاالت قاهرة 24صاحب العمل )مدير املؤسسة( يف ظرف املصاب أو من ينوب عنه ل -
 .ساعة 48صاحب العمل هليئة الضمان االجتماعي يف ظرف  -

بعد دراسة امللف من طرف هيئة الضمان االجتماعي والتأكد من اإلصابات من خالل الشهادات الطبية،  األداءات :
 '، .للموظف احلق يف تعويضات مهما كانت طبيعتها

العجز 'املؤمن العاجز كليا اذا فقد قدرته عن العمل بصفة كاملة يف مهنته االصلية اي عجز مستدمي و هناك عجز جزئي  و   .3
ال ميكن أن يقل املبلغ السنوي ملعاش  .منح معاش للمؤمن له الذي جيد نفسه مضطرا بسبب العجز إىل االنقطاع عن عمله

 ' .جر الوطين األدىن املضمون% من املبلغ السنوي لأل75العجز عن 
 الوفاة (  و .4

غري ان منظمة العاملية للشغل تعرفها على اهنا محاية مينحها اجملتمع لالفراد من اجل االستفادة من خدمات الصحة و تامني الدخل خاصة 
 يف جماالت الشيخوخة املرض العجز حوادث العمل االمومة او يف حالة فقدان الشخص املتكفل بالعائلة

الطار العام للتامني االجتماعي يف اجلزائر يقتضى التسجيل لدى هيئات الضمان االجتماعي مثل الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية ا
CNAC   للعمال للعمال االجراء و CASNOS  الغري أجراء والصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء وذلك سواء

 دمين.ألرباب العمل أو المستخ

 ألرباب العمل ،  لزاميا التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعيحيث ان 

 :  يعترب رب عمل خاصة من الذين يعتبرون كأرباب عمل ؟

  األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشغلون عامال أو عدة عمال -
 عوان نظافة، خياطين، وممرضين ..الخلخاص كخدم، سائقين، أالخواص الذين يشغلون أشخاصا لحسابهم ا -

 نشاطا بأجره أو مشابها له و الفئات الخاصة:األشخاص الطبيعيني الذين ميارسون هم  من الذي يعتبر كمؤمن اجتماعي ؟

 و من هنا يجب التفرقة بين االجير و الفئات الخاصة
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 الفئات الخاصة من هو األجير ؟
 نا أوتكوي يمارسهو كل شخص مهما كانت جنسيته 

) عقد محدد المدة او غير دائمة، مؤقتة نشاطا بأجرة
، في الجزائر لدى واحد أو عدة أرباب عمل  محدد(

يسجل الزاميا ،  األجير الذي يزاول نشاطاحيث ان 
  يلدى الضمان االجتماع

األشخاص الذين يعملون 
 و يف البيت لدى اخلواص

 املمثلون،و  الفنانون،

 
و لدى طلبة التعليم العايل أ

 هيئة عمومية،
معنوية الذين هم غري مؤمنني و 
ليسوا ذوي احلقوق ملشرتك يف 

املستفيدون من نظام املساعدة  الضمان االجتماعي
 على التأهيل املهين،

املنح اجلزافية للتضامن، 
التعويضات عن النشاطات 

 ذات الصيغة العامة،

 عقود ما قبل التشغيل

 

 شروط االستفادة :
 اب+ اداء االشركات )قيمة واجب اداءها تقتطع اجباريا عند تلقي كل اجر االنتس
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 ماذ يجب القيام به للتسجيل لدى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية ؟

 : بالنسبة لألجير -2 : بالنسبة ألرباب العمل -1
تصريح بالنشاط لدى وكالة التأمينات بالجيب أن يقوم  -

 املقاطعة اليت توجد فيها مؤسسته االجتماعية الوالئية يف
 تاريخ تشغيلاليت تلي  خالل عشرة أيامأو نشاطه 

 عاملال
. هيئات التعليم العايل ، التقين والتكوين املهين جيب أن تقدم فقط 

 طلبات التسجيل للطلبة خالل عشرين يوما اليت تلي تسجيلهم.
اجرة إذا كان األجري ميارس نشاطا اخر يتقاضى عليه  : مالحظة

 عند رب عمل اخر، رب العمل خيضع لنفس إجراءات التصريح.

لدى وكالة  يجب أن يسجل من طرف رب العملاألجري 
التأمينات االجتماعية القريبة من مقر عمله، ملفه جيب أن حيتوي 

 : على الوثائق التالية

وثيقة مقدمة من طرف  01طلب تصريح للتسجيل )ضمان -
 وكالة الضمان االجتماعي(،

 شهادة امليالد تستخرج من بلدية ميالد املؤمن، -

 العائلية للمؤمن إذا كان متزوجا،شهادة احلالة  -
، يكون التسجيل تلقائيا من طرف هيئة الضمان طلب التسجيل في اآلجال المحددةعندما ال يقدم : التسجيل تلقائيا

 : االجتماعي
 إما مببادرة من هذه اهليئة -
 من ذوي احلقوق من اهليئة النقابية أو أي شخص آخر. إما بطلب من املعين -

 ماذا يحصل في حالة عدم التسجيل؟
أرباب العمل الذين ال يقومون بتسجيل العمال لدى الضمان االجتماعي يف اجل ال يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ تفرض عليهم 

امل غري مصرح به وعقوبة السجن من شهرين إىل ستة أشهر دينار جزائري على كل ع 20 000و  10 000غرامة مالية ترتاوح بني 
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دينار جزائري على كل  50 000و  20 000أوكالمها. يف حالة تكرار عدم التصريح، يدفعون أرباب العمل غرامة مالية ترتاوح بني 
 شهرا. 24عامل غري مصرح به وعقوبة بالسجن من شهرين إىل 

 : التصريح باألجراء واألجور: لضمان االجتماعيالتصريح بالتسجيل لدى الصندوق الوطني ل
تصريح رسمي لألجور واألجراء يضم التعويضات التي تدفع من أول يوم إلى أخر يوم من السنة أرباب العمل ملزمون بإرسال  -

يوما التي تلي  03خالل )وكالة الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية (  ومبلغ االشتراكات وذلك لدى الهيئة المكلفة بالتحصيل
 .بداية كل سنة 

 بصفة مؤقتة مبلغ االشتراكاتيف حالة عدم التصريح باألجور من طرف أرباب العمل، وكالة التأمينات االجتماعية ميكن أن حتدد  -
 % 5بنسبة وزيادة وذلك بصفة جزافية السابقة ملبلغ االشرتاكات املدفوعة يف الشهر، الفصل أو السنة  وذلك تبعا

% عن كل  2ب إضافة إىل زيادة  % من مجموع االشتراكات المستحقة 10دفع غرامة تقدر تقدمي التصريح يرتتب عنه  عدم -
 .شهر متأخر

 : المراجع القانونية
احملدد لإلجراءات العامة املطبقة يف جمال تسيري الضمان  30 84املرسوم رقم  -املتعلق بالتأمينات االجتماعية.83 - 11القانون  -
 جتماعي.اال
 املتعلق بالتأمينات االجتماعية. 11 - 83املعدل واملتمم لقانون رقم  1996جويلية  6الصادر يف  17 - 96املرسوم رقم  -
 احملدد لقواعد وكيفية التنسيق أنظمة الضمان االجتماعي لألجراء والغري أجراء. 1997ماي  11القرار الصادر يف  -

 االجتماعية تعامل مع المخاطراستراتيجيات ال :  31المحاضرة رقم
 وآلية االجتماعية المخاطر لتقدير جيدة إدارة وجود خالل من عليها المترتبة والمخاطر األزمات حدوث من الوقاية (1

 .معها التعامل
 .االجتماعية المخاطر إدارة توظيف خالل من حدوثها حال في والمخاطر األزمات على المترتبة اآلثار من التخفيف (2
 األمثل التوظيف خالل من )األزمات معالجة( األزمات حدوث بعد الجديدة الظروف مع التكيف إعادة على المساعدة (3

 .االجتماعية المخاطر إلدارة
 جتنب هي املخاطر إدارة فلسفة أن حيث املخاطر إدارة يف اسرتاتيجية أهم هي الوقاية تظل :الوقاية استراتيجية  :أوال
 االعتبار في وضعها يتم متعددة إجراءات عليها يبنى المحتملة للمخاطر ضياتفر  وضع خالل من املخاطر وقوع

 الفقر لمكافحة وقاية يكون أن ميكن فما املستهدف الرعاية جمال باختالف الوقاية إجراءات ختتلفو  .حدوثها لتجنب
 بالفقر املرتبطة املخاطر من الوقاية فإن املثال سبيل فعلى .للمسنين وقاية أو للبطالة، وقاية يكون أن بالضرورة ليس

 سبيل على تشمل الوقائية، اإلجراءات من عدد عليها سيرتتب حمتملة فرضيات حتديد على العمل خالل من ستكون
 : (Sener, 2010) احلصر ال املثال

 .االجتماعي األمان شبكات توسعة على العمل . أ
 التجارية األنشطة ممارسة و لهمدخ مصادر توسيع من ومتكينهم الفقراء مال رأس تنمية على العمل . ب
 .الشاملة والتعليمية الصحية الرعاية توفري على العمل . ت
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 كالشباب،( الفقراء من متعددة فئات وتأهيل تدريب حنو أنشطتها توجيه على الرحبية غري املنظمات تشجيع . ث
 .)املرأة

  )الفقراء متكني( للفقراء املعيشي املستوى لتحسني تؤدي جديدة برامج اجياد . ج

 أحدث وفق األداء وتطوير حتسني خالل من سواء حد على واملنظمات لألفراد القدرات بناء على العمل . ح
 مع للتعامل اجملتمعية التعبئة خالل من املشكالت وحل األزمات مواجهة على قدرة أكثر لتكون األساليب
  حدوثها حال يف املخاطر

لى أداء العاملني و صحتهم و قد يظهر التأثري يف كثرة الغياب تنعكس املخاطر النفسية و االجتماعية السابق ذكرها ع
عن العمل نتيجة لعدم الرضى و االقتناع بالعمل كذلك قد تلعب هذه الظروف دوراً يف وقوع حوادث العمل, كما تؤدي 

 و هسترييا و الضغوط النفسية و اضطرابات عدم التالؤم  مراض الُعصابأإىل ظهور إمراض نفسية فقد تظهر 
 -: الوقاية من المخاطر النفسية و االجتماعية

 تقدمي رعاية خاصة للعاملني اجلدد إلعطائهم فرصة للتكيف مع منط احلياة اجلديد و ذلك بالتدريب املستمر  -1
تفادي امللل بالعمل و ذلك بالتغيري قدر اإلمكان و حماولة إشراك العاملني يف اختاذ القرار و إعطائهم اإلحساس  -2

 مهية و املسؤولية و االستفادة من قدراهتم اإلبداعية باأل
 إتباع األساليب السليمة يف اإلدارة ملنع الصراعات و االحتكاك بني العاملني -3

خلق مناخ اجتماعي مناسب عن طريق األندية والرحالت وحل املشاكل االجتماعية للعاملني من إسكان و  -4
 مواصالت و تعليم و ترفيه و صحة 

 ختبار املناسب للعاملني عن طريق االختبارات النفسية لوضع العامل املناسب يف املكان املناسب له نفسياً اال -5
 املتابعة النفسية للعمال عن طريقة متابعة معدالت الغياب واحلوادث لالكتشاف املبكر لالضطرابات النفسية  -6

 التقليل إىل االجتماعية السياسات رسم يف دجمها حال يف يةاالجتماع املخاطر إدارة تؤدي :التخفيف استراتيجية  :ثانيا
 ألي التنمية خطط من أيا على مباشر غري أو مباشر بشكل ليؤثر حيصل عارض أو حدث أي على املرتتبة اآلثار من

 اليت والربامج اآلليات من بعدد األخذ يلزم فإنه لذا .االجتماعية الرعاية جماالت ضمن التنموية القطاعات من قطاع
 يف كمثال هبا األخذ مت اليت الفقر مشكلة إىل وبالعودة حدوثها حال يف املخاطر على املرتتبة اآلثار من التقليل إىل هتدف

 : ومنها االجتماعية املخاطر آثار ختفيف أنشطة نم أشكال هناك فسيكون سابقة فقرة
 فالفقراء املخاطر آثار من التخفيف يف أثر له يكون ان األصول لتنويع ميكن: والملكيات األصول تنويع . أ

 إلى إضافة .وتطويرها تنميتها على العمل يمكن ومواهب قدرات من لديهم فيما تتمثل بشرية أصول ميلكون
 األنشطة تلك ومن .العالية املخاطر ذات االستثمارات عن والبعد واالدخار االستثمار  تنمية على مساعدتهم

 جيادإل .املنتجة األسر مشروعات خالل من منتجة أسر إلى الفقيرة األسر ويلحت حنو االجتاه املثال سبيل على
  .االجتماعي األمان شبكة خالل من املقدمة الربامج على معتمد غري ثابت دخل مصدر
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 مؤسسات خالل من أي )رمسية وغري رمسية(التأمني مصادر : باالعتماد على:) الضمان (التأمين مصادر تنويع . ب
 مما املخاطر على املرتتبة اآلثار تقاسم يتم احلالة هذه ففي حكومية، غري وبرامج ومؤسسات حكومية، وبرامج
 .حدهتا من يقلل

 من نوع دثحت اإلجراءات من جمموعةصياغة   إىلهتدف  التكييف اسرتاتيجية تشري: التكييف استراتيجية  :ثالثا
 آثر من احلد حاولت سابقة استراتيجية هناك يكن لم لحافي ف ،وقوعها بعد املخاطر على املرتتبة اآلثار مع التكيف
 على .املخاطر وقوع على ترتبت اليت اآلثار من التخفيف حتى أو إزالة أجل من التدخل لزاما سيكون فهنا .املخاطر

 األخذ ميكن حلول اعتبارها على االجتماعية السياسات رسم بداية منذ االعتبار يف موضوعة اإلجراءات هذه تكون أن
 ت:اإلجراءا تلك ومن أزمات حدثت حال يف هبا

 إىل وأدت )املثال سبيل على زلزال( طبيعية كارثة حصول افرتضنا فلو :المباشر والتعويض التسليف آليات . أ
 على فهنا مساكن به تشرتي أن ميكن مال رأس متلك األسر هذه تكن ومل الفقرية، األسر من عدد تشريد

 يف تساعد تعويضية حلول إجياد خالل من اخلطر هذا مع للتعامل حلول توجد أن املدنية واملنظمات احلكومة
 .حدث الذي اخلطر على املرتتب الدمار مواجهة

 .الدواء و الغذاء خصوصا توفريها على املرتتبة األعباء من للتخفيف األساسية للمواد الحكومي الدعم زيادة . ب
 املرتتبة اآلثار من للتخفيف مباشرة تتدخل أن ميكن واألزمات الكوارث إلدارة ومهيئة معدة أجهزة جودو . ت

 .والكوارث األزمات حدوث على
 .البطالة آثار من للتخفيف وإعانات برامج استحداث . ث

 من وذلك التكيف إعادة هبدف املخاطر مع التعامل أجل من واستحداثها هبا األخذ ميكن متعددة برامج هناك أن وجند
 .وأفراده للمجتمع التوازن إعادة على ةواملساعد آثارها من التخفيف أجل

 :الرعاية االجتماعية سياسات رسم في االجتماعية المخاطر إدارة نموذج تطبيق : مراحل  41المحاضرة
I.  : مراحل تطبيق نموذج ادارة المخاطر االجتماعية 

 تتم يف ثالث مراحل اساسية متسلسلة:
 االجتماعية املخاطر وأشكال مصادر حتديد عملية 
 االجتماعية املخاطر رصد آللية التحديد ةعملي 
 التقييم عملية 

 أهميتها، حسب املخاطر مصادر حتديد يتم:االجتماعية المخاطر وأشكال مصادر تحديد عمليةأوال :  .1
 حدوثها احتماليات على بناء منها احلد على العمل مث ومن هاقياس يف يساعدمما  .وأسبابها أشكالها، وتحديد

 : تأثري له يكون ما فهناك كذلك، خمتلفة نتائج هلا أن كما متعددة، مصادر فللمخاطر.وحدهتا هاتأثري  قوة مث ومن
  .)األفراد( micro األصغر املستوى على (1
 .)احمللية واجملتمعات األسر،( meso املتوسط املستوى على (2
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 (اجملتمعات( macro األكرب املستوى على  (3
 للمخاطر الرئيسة املصادر حتديد عام بشكل .أكربتها أمهينت كا كلما أكرب تأثري ذات املخاطر كانت وكلما 

 :  التالية اجلوانب يف االجتماعية الرعاية سياسات تنفيذ وتعيق حتدث قد اليت االجتماعية

 
  املخاطر مصادر حتديد يتم أن بعد :االجتماعية المخاطر رصد آللية التحديد ثانيا: عملية .2

 التعامل آللية الوصول أجل من وذلك االجتماعية املخاطر رصد آللية التحديد وهي الأ هامة خطوة تأيت االجتماعية،
 :تشمل متعددة بطرق ذلك ويتم معها،

 حمددة أهداف االجتماعية الرعاية سياسات وضع يف مشاركة جهة لكل سيكون :األهداف على المعتمد التحديد .أ
 التنفيذية للعمليات وصوال االسرتاتيجية ورسم التخطيط ةعملي من ء بد املتعددة املراحل خالل لتحقيقها تسعى

 من مرحلة أي يف تظهر قد اليت املخاطر مع للتعامل األهداف ضمن حمددة آلية هناك يكون أن جيب وبالتايل .والتقوميية
 .املوضوعة األهداف من هدف أي حتقيق أمام عائق وتشكل السابقة املراحل

 متعددة عناصر بني التفاعل حتليل فيها يتم بديلة سيناريوهات وضع يتم حيث :اريوالسين على المعتمد التحديد  .ب
 .االعتبار يف وضعه جيب الذي اخلطر مبثابة ستكون فإهنا هبا مرغوب غري كانت أو املتوقعة غري مؤشرات ظهور وعند
  المالية المساعدات زيادة طريق عن الفقر معدالت لخفض خطة وضع عند :مثال

مثل ما مت   .احملتملة اخلطر مصادر جلميع تفاصيل هناك يكون أن جيب هنا: التصنيف على المعتمد ديدالتح  .ج
 .هلا املتعرضني خيتلف وكذلك متعددة، مستويات على وتكون للمخاطر متعددة مصادر )دول السابق اجلاالشارة اليه يف 

 للمخاطر حصر فيها قوائم توفر من بالتايل بد وال
  :-التقييم عمليةثالثا: (3

  :حيث من للمخاطر تفصيلي تقييم خطوة جمال، بكل املرتبطة املخاطر وحتديد الرعاية جماالت حتديد خطوة يلي
 هلا؟ املعرضني ماخصائص حدوثها؟ احتمالية ما عليها؟ املرتتبة اآلثار ما
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 وصوال املتوسطة، ةاخلطور  ذات تليها خطورة، األكرب املخاطر ملواجهة خطط وضع ي تساعد املعايري هذه . . أ
 يف خصوصا يتعذر قد وهذا للمخاطر، تعرضهم احملتمل عن كافية إحصائيات وفرو ت .خطورة األقل للمخاطر
 تتضمن تالية خطوة تأيت وبعد.وتقديرها للمخاطر الدقيق للتحديد الوصول الصعب من جيعل مما جمتمعاتنا

 .االجتماعية املخاطر مع التعامل اسرتاتيجيات
 م وضع ادارة المخاطر االجتماعية في االعتبار:نتائج عد (4
 اقتصادية، أزمات طبيعية، وارثنتيجة الك فقرية لفئات اوحتوهل االجتماعي أمنها لفقد عرضة عريضة فئات ظهور 

 جهة، من املال رأس لوجود تفتقر األصل يف أهنا حيث ،سياسية تغريات
  حال ففي ملاذا ؟ للعدد اهلائل هلذه الفئات. .رىأخ جهة من االجتماعي األمان شبكات يف قصورباملقابل 

 السوق خالل من احتياجاهتا اشباع عن عاجزة نفسها ستجد ذكره سبق مما مشكالت ظهور
 الرعاية أنظمة من كثري إن .باالحتياجات الوفاء على بدورها تعجز االجتماعي األمان شبكات هشاشة 

 الدول من كثري يف جليا ظهر قد وهذا أفرادها، جتاه ماهتابالتزا الوفاء عن زةعاج نفسها وجدت االجتماعية
 مما .أعماهلم املوظفني من الكثري انفقدتسسب يف .ذلك على واقعي دليل آسيا شرق يف حدث ما ولعل النامية
 عام، بشكل اجملتمعات أوضاع تردي إىل أدى

 :ةاالجتماعيةالرعاي سياسات في االجتماعية المخاطر إدارة نموذج تبني وأهمية مبررات (5
 جعل مما .املتاحة االجتماعية الرعاية خدمات خالل من األساسية احتياجاهتا اشباع عن األفراد من فئات عجز (1

 .حتصل قد اليت املخاطر جتنب خالهلا من ميكن أساليب إلجياد حاجة هناك
 مستوى على األعمال قطاعات وباألخص خمتلفة قطاعات يف به معمول مفهوم أصبحت املخاطر إدارة إن (2

 حتقيق على املنظمات قدرة وإىل .كبري بشكل املادية اخلسائر من التقليل إىل تبنيه أدى وقد .االسرتاتيجيات
  .آثارها من يقلل علمي بأسلوب املخاطر مع التعامل خالل من املدى، طويلة أهدافها

 :__االجتماعية المخاطر إدارة تطبيق معوقات  :سادسا (6
 برامج من يقدم ما كفاءة وعلى االجتماعية الرعاية سياسات تنفيذ على كبري بشكل وتؤثر تقع قد خمتلفة عوقات م هناك

 :املعوقات هذه ومن للرعاية
 .الرعاية االجتماعية سياسات ووضع برسم املعنيني  اخلصوص وجه على :الخبراء نقص . أ

 وإحصاءات .هلا املخاطر إلدارة برامج رسم سيتم اليت الفئات عن واالحصاءات والدراسات البحوث قلة . ب
 . لمشكالتل فعلي وتقدير  للمخاطر تعرضهم واحملتمل للمخاطر املتعرضني ونسب أعداد فعال تقيس حمدثة

 رئيس مصدر تعد اليت االستشرافية والدراسات االستطالعية الدراسات ومراكز األبحاث مراكز في نقص . ت
 على القدرة عدم يعين املؤشرات االجتماعية فغياب خاطرامل إدارة خطط عليها سيبىن اليت والبيانات للمعلومات

 فغياب .ملواجهتها للتدخل السريعة احللول إجياد مث ومن متابعتها أجل من هبا، والتنبؤ ومصادرها املخاطر حتديد
 .عليها املرتتبة باملشكالت التنبؤ الصعب من جيعل الرصد مراكز


