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٢

: التنفیذيالملخص 

الداخلية والخارجية للنظام تتطلب إطالق من الظروف العديد فإنضمان استدامة أنظمة الضمان االجتماعي، ل

إن "وفي هذا الصدد، يقول أحد مدراء الضمان االجتماعي . صعدة اإلدارية والتأمينية والخدماتيةاأليير على كافة مبادرات التغ

ولهذا فأن من الضرورة بمكان أن تباشر " لف عن عالم األمس، كما أن عالم الغد سيختلف عن عالم اليومتعالم اليوم يخ

تغيير تحافظ على ديمومتها واستقرارها بما يضمن تحقيق فلسفة مبادراتمؤسسات وهيئات الضمان االجتماعي بتطبيق 

. وأهداف الضمان االجتماعي

مكونه من مدراء تنفيذيين وخبراء من أعضاء ) working group(ومن هذا المنطلق، تم تشكيل مجموعة عمل 

وبالتعاون مع شركة أكسنتيور ) International Social Security Association(الجمعية الدولية للضمان االجتماعي 

)accenture(وعليه، باشرت . إلجراء دراسة حول أفضل ممارسات إدارة التغيير وإدارة المخاطر في الضمان االجتماعي

ممارسات إدارة التغيير وإدارة المخاطر التي انتهجها المدراء أحد أهم ما هي : هذه المجموعة عملها بطرح السؤال التالي

الضمان االجتماعي لتحسين مستوى األداء بشكل فاعل؟ فيالتنفيذيون

تمثلت بإعداد ىالمرحلة األول. الركيزة األساسية إلعداد الدراسة والتي مرت بمرحلتينوشكل هذا السؤال وإجاباته 

شاركينالماألعضاء في الجمعية الدولية للضمان االجتماعي والتي تضمنت على بند يطلب من الدول وتوزيع استبانه على 

إلى تحقيق تحسن وتطور ملحوظ في نتائج عمل المؤسسة أدتالتغيير الرئيسة التي اتمبادرأحدت إعداد تقرير حول 

: وتطرقت هذه االستبانة إلى المواضيع التالية. أو الهيئة

ما هي ممارسات إدارة التغيير التي تم إتباعها في مبادرة التغيير الرئيسية؟ ·

ممارسات إدارة المخاطر التي تم إتباعها؟ ما هي ·

ما مدى فاعلية هذه الممارسات؟ ·

ما هي النتائج المحققة؟ ·

أوروبادول من نامية ومتطورة دولة ) ٣٤(منضمان اجتماعي وهيئة مؤسسة ) ٣٧(شارك في تعبئة االستبانة 

باإلضافة إلى ذلك، تم . مبادرة) ٤٠(مجموعة ما ول، وقدمت هذه الدول شرحاً حالشمالية والجنوبيةوأمريكاوآسيا وإفريقيا

. لتوضيح النطاق التمثيلي لمبادرات إدارة التغييرضمان اجتماعي وهيئات مؤسسات ) ٦(مقابلة مكثفة مع ) ٣٠(إجراء 



٣

نموذج يشتمل ) Hypothesis(الدراسة وأفترضت

رة وإداتساهم في الوصول إلى إدارة تغييرعناصرعلى تسعة 

، والتي بدورها تؤدي إلى تنفيذ مبادرات فاعلة مخاطر فاعلة

كما تم التأكيد . تمكن المؤسسة أو الهيئة من تحقيق أهدافها

التسعة على أنها العناصرال يمكن النظر إلى هذه على أنه 

التعامل مع كل منها على ها وعن بعضيمكن فصلهاوحدات 

هذه مفهوم يوضح وفيما يلي شرحاً .مستقلةوحدةأنه 

يساهم عنصرمع النسبة التي حصل عليها كل العناصر

، علماًً المشاركينبفاعلية في إدارة التغيير من وجهة نظر 

داد للتغيير والقيادة الفاعلة االستع(أهمية هم قد أكدوا على بأن

في تحقيق النتائج المرجوة من مبادرة ) وإدارة المخاطر

: التغيير

تنظيمية للمؤسسة بيئةلق خ:االستعداد للتغيير·

.أن يتوقوا إلى التحديعلى ، بل فقطدعم مبادرة التغييرفي الرغبة على تحفز الموظفين ال أو الهيئة 

.  تقديم اإلرشاد والتوجيه الصحيح والقيادة نحو مبادرة التغيير:فاعلةالقيادة ال·

%). ٣٠(، بنسبة أكثر من دعمهم المطلقإقناع الشركاء الرئيسين بمبادرة التغيير للحصول على:حشد الدعم·

تنظيم األفراد وإعداد الموازنة وتحديد جدول األعمال تمهيداً إلنجاز المهام المطلوبة لتنفيذ :التخطيط الفاعل·

%). ٧,٥(، بنسبة مبادرة التغيير بشكل فاعل

خالل عملية التغيير، بنسبة م ومالحظاتهمإبقاء كافة الشركاء المعنيين مطلعين وتضمين وجهات نظره:االتصال·

)٨٧,٥ .(

مشاركة األفراد ذوي المهارات المتنوعة والوحدات التنظيمية اإلدارية المختلفة للتعاون معهم في :فريق العمل·

%). ١٥(، بنسبة تنفيذ التغيير

االتجاهسير في المراجعة واإلشراف الفاعلين لمواجهة العوائق ولضمان أن مبادرة التغيير ت):اإلدارة(الحاكمية ·

%). ٤٧,٥(، بنسبة الصحيح لحين تنفيذها

تقديم برامج منافع جديدة وأنظمة جديدة وممارسات جديدة وغيرها، وضمان تنفيذها كما كان مخطط :التطبيق·

%). ٤٧,٥(، بنسبة لها

جراءات المناسبة لتجنبها مبادرة إدارة التغيير واتخاذ اإلبالتحديد المنظم للمخاطر ذات العالقة :إدارة المخاطر·

. وتقليل أثارها

الواردة التسعةالعناصربألدائهم فيما يتعلقبوضع نسبة المشاركينومن الجدير بالذكر، أنه إضافةً إلى الطلب من 

إدارة في أخرى يرونها هامة عناصرتحديدحول على العديد من األسئلة نة، فقد اشتملت االستباوذج إدارة التغييرنمفي 

: جديدين هماعنصرينوفي ضوء ذلك، تم التوصل إلى . فاعلةالتغيير ال

. إدارة التكنولوجيا بشكل فاعل·

".المناسب"ومشاركة الشخص ·



٤

بل يجب أن المحيطة بها،المتغيراتال يمكن ألنظمة الضمان االجتماعي أن تعمل في معزل عن الدراسة، أنه وتؤكد

وخاصةً على الصعيد ،إطالق مبادرات تغيير ترتقي بمستواهامن خالل عهالتعامل معالية تمكنها من اةتتمتع بديناميكي

ا يتحقق من خالل انتهاج التفاعل السلس بين اإلدارة العليا والموظفين والتفاعل الديناميكي مع إجراءات ذوه. اإلداري والتأميني

.محيط االقتصادي والسياسي للنظام التأمينيالعمل واألنظمة الحاسوبية وغيرها من المسائل الهامة وعلى رأسها ال

للتطرق إليها وال تحديد الجوانب مبادرةقتصر على قيام المدراء التنفيذيين بتحديد تعد تلم كما أن مبادرات التغيير 

الضمان االجتماعي تتطلب وهيئات مؤسسات في تغيير مبادرات التوتحسينها فقط، بل أصبحبتطويرهاالتي يرغب النظام 

.  بالنظامةالمحيطوالبيئةتتواءم مع تطور الوضعومتميزة انتهاج أساليب تكتيكية قصيرة المدى واستراتيجيات دائمة 

مشاركة الموظفين في تنفيذ مبادرة التغيير للحصول على دعمهم الكلي للمبادرة، على المدراءرص العديد من ح

.هذه المبادرة لديهمبتبنيلق أحساس أعمق لدى الموظفين ولكن بعض قادة التغيير تميزوا على ذلك من خالل خ

مبادرات التغيير لدى مؤسسات وهيئـات  أبرز ، فقد أظهرت الدراسة أن التي تم توزيعها توبناء على نتائج االستبيانا   

األداء واداألفـر ،  الهيكـل التنظيمـي    ،إجراءات العمل والتكنولوجيا  : الضمان االجتماعي تنطوي تحت أربعة مجاالت وهي      

:التاليكما يظهر في الشكل ج المنافعناموبر

: ھيوعلیه، توصلت الدراسة إلى أربعة استنتاجات

. صبح فن التغيير أكثر تعقيداً من قبلأ.١

. إدارة التغيير ويقومون بإدارة التغيير بفاعليةأهمية يدرك المدراء التنفيذيون في الضمان االجتماعي.٢

، من خالل انتهاج الطرق االبتكارية التي تؤدي إلى الحصول وتطلعاتهمبأفكارهمن اديين البارزيالقيارتقاء.٣

. على نتائج متميزة

. ورغم ذلك، ما زال هنالك المزيد للقيام به.٤

:التغييرمجالالجدول التالي مبادرات التغيير التي أطلقها المشاركون مصنفة حسب ويمثل 

٤٠: عدد المبادرات
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قبرص.١

خدمات التأمين االجتماعي هيئة 

التابعة لوزارة العمل والتأمين 

االجتماعي

. تحصيل االشتراكات من أصحاب العمل عبر االنترنت

مكتب التوظيف الوطنيبلجيكا.٢

ات عمل جديدة حققت تطبيق نظام محوسب إلدارة الحالة وإجراء

إلنجاز معاملة التقدم بطلب المستغرقانخفاضاً ملحوظاً في الوقت 

.استحقاق منافع تأمين البطالة

٣.

إجراءات العمل 
والتكنولوجیا

مؤسسة الضمان االجتماعي الوطنيةاسبانيا

نظام ال يقوم فقط بإصدار بطاقات التأمين الصحي تصميم 

تأمين تسوية حسابات العلىساعد المؤسسةيللمواطنين، بل أيضاً 

.الصحي مع دول االتحاد األوروبي األخرى

.مع اإلعانات االجتماعية للفقراءإنشاء وحدة منفصلة للتعامل فقطدائرة التنمية االجتماعيةجنوب أفريقيا.٤

المؤسسة الفدرالية لتأمين التقاعدألمانيا.٥
أصحابالعمال إلغاء الفصل بين العمال أصحاب الياقات البيضاء و

. الزرقاء والدمج بين مزودي خدمات التأمينالياقات

٦.

الھیكل التنظیمي

مجلس التأمين االجتماعي الوطني استونيا

: تقسيم الموارد البشرية إلى مجموعتين

. موظفو خدمة الجمهور.١

). التي ال تتعامل مع الجمهور(اإلسنادموظفي مكاتب .٢

تقديم الخدمات لمكتباً جديداً ) ١٨(كما قام المجلس بإنشاء 

. ما يلبي توقعاتهمببفاعلية وللمواطنين 

لتوانيا.٧
مجلس صندوق التأمين

االجتماعي الحكومي

مجموعة جديدة إعداد تطبيق بطاقة األداء المتوازن إلدارة األداء و

.حول إدارة البرنامج والتخطيط طويل المدىدريبيةالتدوراتالمن 

٨.

األفراد واألداء

سويسرا
الصندوق الوطني 

للتأمين ضد الحوادث

ةوالقائمموجهة نحو إجراءات تقديم الخدمة مناهجتصميم وتطبيق 

).EFQM(على مفاهيم المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 
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مجلس التأمين الوطنيترينداد وتوباجو.٩
تحديث شروط وحزمة المنافع المقدمة للورثة في حالة وفاة 

. لمشتركا

١٠.
موريتانيا

نيجيريا

صندوق الضمان االجتماعي الوطني

صندوق ائتمان التأمينات االجتماعية 

زيادة نسب االشتراكات والمنافع المقدمة في برامج تقاعد 

.الشيخوخة

١١.

برنامج المنافع

وزارة العمل والضمان االجتماعيجامايكا 
موحدة دمج العديد من برامج الرفاه لبناء شبكة أمان اجتماعي

. وأكثر فاعلية

بلجيكا.١٢
لإلعاناتالمكتب الوطني 

العائلية للموظفين

، حيث تعهد فريق عمل البرنامج "صيد اإلشاعات"برنامجوضع -

وهذا . ساعة٢٤بتقديم إجابة صحيحة الستفسارات الموظفين خالل 

فين ومناقشتها كما اإلجراء يمكن الفريق من تحديد اهتمامات الموظ

. أنه يخلق جو حواري مفتوح للحد من انتشار اإلشاعات

من خاللوكذلك حدد المدير العام وقتً لسماع الموظفين-

لإلجابة على استفساراتهم التي تجول في مقابالتهم شخصياً 

خلق جو عمل في وقد ساهمت سياسة الباب المفتوح .أذهانهم

.صريح ويعتمد على التواصل

١٣.

االتصال
)نشر الرسائل(

بنك الضمان االجتماعيهولندا

قام مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات بتحديد موعد لتنظيم مأدبة -

. عشاء دورية لإلدارة العليا في البنك

اجتماعاً، يحضر كل اجتماع منها ) ٢٠(قام مجلس البنك بعقد -

سياسة (في البنك عاماً ) ٢٠(موظفاً ممن أمضوا ) ٢٠(

٢٠x٢٠xهذه السياسة، تمكن المجلس من ومن خالل . )٢٠

غرس الثقة في استشراف مبادرات التغيير المطلوبة كما ساهمت 

."العامود الفقري للبنك"بين الموظفين القدماء 
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وكالة التأمين االجتماعيالسويد.١٤

وا دوراً هاماً في تحقيق أكبر للمدراء الذين لعبصالحياتإعطاء 

األخذ بأفكارهم ، وذلك من خالل والمرغوبةالمتميزةالنتائج 

. الهادفة إلى التحسين والتطويرواقتراحاتهم

١٥.

ماليزيا

بلجيكا

هولندا

.صندوق ادخار الموظفين

المكتب الوطني للعالوات

العائلية للموظفين

بنك التأمين االجتماعي

. قلة تُعنى فقط بمهام مبادرة التغييرتأسيس وحدة مست

كندا.١٦
دائرة التنمية االجتماعية 

والموارد البشرية

وضع إطار عمل لمشروع إدارة يشتمل على تقييم األداء من خالل 

ورفع تقرير األداء بشكل ) Intranet(شبكة االنترانت الداخلية 

إضافةً .مستمر لمدراء المشروع والحفظ الشامل لوثائق المشروع

يعمل وإلى تزويد اإلدارة العليا بمعلومات حول واقع حال المشروع، 

مبكر في حال وجود خلل في تطبيق البرنامج تنبيه كنظام 

.  والموازنة

سويسرا.١٧
الصندوق الوطني 

للتأمين ضد الحوادث

حيث تم تطبيق نظام إدارة حالة جديد وإجراءات عمل ذات عالقة، 

تأسيس مكتب يتكون من مختص في مجال إدارة الحالة وشخص 

يمتلك مهارات تنظيمية وشخص آخر مختص في مجال تكنولوجيا 

. المعلومات

١٨.

)اإلدارة(الحاكمیة 
متابعة منظمة(

) وإعداد التقارير

مجلس الضمان االجتماعيالجزر البريطانية

للمساهمات المتميزة، حيث يقوم " المباشرة"تتطبيق نظام المكافآ

شكل كبير في نجاح سلوك الذي يساعد بالمدراء التنفيذيين بتحفيز ال

. مبادرة التغيير ودعمها
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المؤسسة العامة للضمان االجتماعياألردن.١٩

الرقم أطلقت المؤسسة وبشراكة مع االتصاالت األردنية مبادرة 

االت ولضمان مقدرة موظفي شركة االتص, "النافذة الهاتفية"المجاني 

من على إجابة االستفسارات، فقد قامت المؤسسة بتدريب المعنيين

وتم ربط رقم النافذة الهاتفية مباشرةً . موظفي شركة االتصاالت

تسجيل المكالمات التي لم يتم تقوم النافذة الهاتفية بو، المؤسسةب

.  إجابتها ويتم الرد عليها في اليوم التالي كحد أقصى

التأمين الوطنيإدارةالنرويج.٢٠

على شبكة االنترانت الداخلية لتوزيع طرق العمل نافذةاستخدام 

وهذا . والممارسات الفضلى على الوحدات التنظيمية في اإلدارة

مركز عمل تابع لإلدارة على تبادل الدروس ) ١٩(االستخدام ساعد 

. والمناهج التي أظهرت فاعلية في العمل وتحقيق النتائج

ندا للخدماتككندا.٢١

خالل السنة ) Concept Center(إنشاء مركز إيضاح المفاهيم 

تمت االستفادة حيث الثانية من المبادرة الخمسية لتطوير الخدمات، 

من هذا المركز لعرض األفكار والنماذج األصلية التي يمكن من 

خاللها التواصل مع جدول األعمال المطروح وصياغة الرؤية خالل 

.مبادرةمراحل تقدم ال

٢٢.

التطبیق
اإلرشاد واإلطالق (

) والتدريب

بنك الضمان االجتماعيهولندا

التخطيط الدقيق الستكمال" االستعداد"توجه صريح نحو تبني

إنشاء تم تم تشكيل فريق لحل المشاكل وحيثلمبادرة التغيير، 

خطوط هاتف مباشرة ورسم إجراءات االستجابة السريعة لدعم 

.جديدةالنظمة األاستخدام إطالقالفروع خالل مرحلة 
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ماليزيا.٢٣
الموظفينادخارصندوق 

Employee
 Provident Fund

الملكية المجهولة مساعد الذي يقوم على االمتداد من تبني إطار عمل 

لمبادرة التغيير، حيث قام الصندوق بتشكيل فريق العلنيةإلى الملكية 

ط مسؤولية تنمية حس المشاركة إدارة التغيير الدائم والذي يتولى فق

: عبر المراحل التاليةالتسلسليلدى الموظفين من خالل نقلهم

اتجاه" بالملكية"وأخيراً إلى مرحلة الشعور " الدعم"، "الفهم"، "التوعية"

.مبادرة التغيير

" وجهاً لوجه"إضافةً إلى قيام مديري اإلدارة العليا بزيارة دورية 

لسماع لهم مباشرةً والتحدث معهم بمنتهى للموظفين في الفروع وا

وسؤالهم عن آرائهم في المبادرات التي يطلقها الصندوق ةالصراح

وذلك بهدف الحصول على دعمهم وبالتالي ومالحظاتهم عليها

. المساعدة في تنفيذها على أرض الواقع

بلجيكا.٢٤
المكتب الوطني للعالوات 

العائلية للموظفين

وفي ضوء نتائج . على مستوى اإلدارة العليا للمكتبإجراء تغييرات

مسح الموظفين والذي طالب بتحسين المهارات الفردية للمدراء، تم 

إعادة هيكلة اإلدارة العليا من معظم المستويات اإلدارية العليا عبر 

تحديد مهام منفصلة للموظفين المختصين في مجاالت معينة  ومدراء 

ومن خالل هذه المبادرة التي أكدت أيضاً على .ومدراء البرامجاألفراد 

يد لهذه المبادرة يالتزام المكتب بقيمه، فقد تعزز مفهوم الدعم والتأ

.وغيرها لدى الموظفين

٢٥.

حشد الدعم 
)دیتوخي التأي(

هيئة الخدمة العامةاستراليا

تضمين مفهوم المسؤولية المشتركة أو المتبادلة نحو مبادرة التغيير 

بين الهيئة ومتلقي الخدمة، حيث قامت بين الموظفين واإلدارة العليا و

قابل أن مةالهيئة بالتعاقد مع الجهات المحلية المعنية لبناء بركة سباح

والنتيجة كانت . إلى المدرسةبذهاب الطالبيتعهد أولياء األمور 

إضافةً إلى %) ١٠٠(ارتفاع معدالت حضور الطالب إلى ما يقارب 

.تحسين الوضع الصحي لهم
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بنك الضمان االجتماعيهولندا.٢٦

إلى تسع ) Pilot Site(نقل مبادرات التغيير من المنطقة الريادية 

مناطق في مخلف أرجاء الدولة، حيث تم مراعاة مشاركة المدراء 

المبادرة منذ بداية إطالقها فريق عمل من هذه المناطق التسعة في 

مهد الطريق أمام المناطق غير الريادية مما،ةالرياديفي المنطقة 

االصطدام دونلتبادل الممارسات الفضلى وتطبيق مبادرات التغيير 

واجهة االختالفات والفروقات بين هذه المناطق والمنطقة بم

. ةالريادي

٢٧.

ملفريق الع
ھندسة بیئة (

)عمل تعاونیة

بلجيكا
المكتب الوطني للعالوات 

العائلية للموظفين

عتزاز والثقة واالستقامة اال: تم تحديد خمسة قيم للمكتب وهي

قام . وبهدف غرس هذه القيم بين الموظفين. والتبادل والمشاركة

فريق مبادرة التغيير بتنظيم مسرح أعمال                     

)Business Theater( بحيث يقوم الموظفون بكتابة نص ،

. مشاكل التي تظهر خالل ساعات العملالمسرحي عن المواقف و

ضها بحضور الموظفين من كافة المستوياتومن ثم يتم عر

ومناقشتها والتوصل إلى اتفاق جماعي بين كافة الموظفين الحضور

. لمواجهة المشكلةهاتباعحول الحل الواجب )الموظفين(

فرنسا.٢٨
الصندوق الوطني لتأمين

الشيخوخة للموظفين

، حيث قام الصندوق )Benchmark(معيارية بمرجعياتاالقتداء 

باإلطالع على تجارب عدد من البنوك وشركات التأمين على صعيد 

لوضع األهداف المناسبة لمشروع تقديم الخدمات وذلك 

Proxim’Assure الصندوقينفذهالذي.

٢٩.

التخطیط
جدولة المھام (

)وتخصیص الموارد

سويسرا
الصندوق الوطني

للتأمين ضد الحوادث

وجهة نظرهم الوقوف علىبهدف للشركاءاستطالع رأيإجراء 

حول أداء الصندوق، من ثمة قام الصندوق بإجراء تحليل عميق 

للحاالت المعقدة لتسليط الضوء على العوامل التي تساهم في 

. أمثل للمواردواستخدامالوصول إلى نتائج أفضل 
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اعدية في كيوبكمجلس الرواتب التقكندا.٣٠

تلقي الخدمات عبر االنترنت للمواطنين ورجال األعمال، حيث إتاحة

قام فريق البرنامج بتطوير خطة إدارة تغيير صريحة بالتوازي مع 

وسلطت هذه الخطة الضوء . خطتها التنفيذية للتكنولوجيا والخدمات

االتصاالت، تغييرات الهيكل التنظيمي، (على جملةً من المسائل 

مراحل الستكمالالتي تم تأطيرها زمنياً ) اس مستوى التقدموقي

. التي باشر بها المجلسالتكنولوجياإطالق

٣١.

:يتبع

التخطیط
جدولة المھام (

)وتخصیص الموارد

اتحاد مؤسسات التأمين االجتماعيالنمسا

وبدالً .على أساس الربط بشبكة معلوماتيةبناء مؤسسي جديد يقوم

، فأن من الخوض في مركزية أو المركزية الوحدات اإلدارية لالتحاد

" التعاون المنظم والمحوسب"هذه المبادرة تهدف إلى الوصول إلى 

ومن خالل هذه المبادرة، فأنه يتم . بين مؤسسات التأمين االجتماعي

الحفاظ على استقاللية هذه المؤسسات بما يضمن زيادة فاعلية 

. المعرفيعملها عبر التشارك والتبادل

٣٢.

مشاركة الشخص 
"المناسب"
ريقفتشكیل(
)خبرة متخصصةذو 

مؤسسة التأمين االجتماعيألبانيا

في فرق العمل، وخاصـةً ممـن لـديهم    الموظفين المبدعين  اختيار

معرفة عميقة في إجراءات العمل وكيف سيؤثر التغييـر المقتـرح           

تصطدم مبادرات التغييـر بعـدم مقـدرة األفـراد          ما  وغالباً  .عليها

ام بمهام فريـق العمـل وذلـك        المبدعين على إيجاد وقت كافي للقي     

لضمان نجاح  و. لصعوبة االستغناء عنهم في مواقع عملهم األصلية      

المبدعين في   االشخاصالمبادرة، فأنه من الضروري أن يتم تحديد        

كافي الوقت  المساعدتهم على تخصيص    مرحلة مبكرة من التطبيق و    

. فالمستهدودعم المشروعللقيام بمهام الفريق
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بنك الضمان االجتماعيهولندا.٣٣

ليس هنالك مبادرة تغييـر أفـضل مـن مبـادرة التغييـر التقنيـة         

تكنولوجيا تـستطيع   الوالتكنولوجية، حيث أن التغييرات على صعيد       

، وفي هذا الـصدد   . بطريقة أما أو أخرى تغيير طريقة عمل األفراد       

أحد الموظفين المبدعين في عـضوية فريـق         باختيارقام الصندوق   

عمل، حيث قام هذا الموظف بالربط التكنولوجي بين المسائل التقنية          

والمسائل المالية ومسائل الموارد البشرية مما مكن الفريـق مـن           

.إلى حل سريع ودقيق للمشاكل التي تظهرالوصول 

٣٤.

: يتبع

مشاركة الشخص 
"المناسب"
فريقتشكیل(

)خبرة متخصصةذو 

اعيوكالة التأمين االجتمالسويد
كبار المدراءعلى الطلب منيقوم والذي تطبيق برنامج إدارة األداء 

. عقود تحدد أهدافهم خالل العامعلى توقيع الالوكالة بفي 

دائرة الشؤون االجتماعية والعائليةأيرلنداإدارة التكنولوجیا.٣٥

باشرت الدائرة بمبادرة تطوير آليات تقديم الخدمات من خالل االستفادة 

وبهدف ضمان دقة هذه . احدث تطبيقات تكنولوجيا المعلوماتمن 

التطبيقات وتجنب مخاطرها، فقد قامت الدائرة بتشكيل هيئة استشارية 

التطبيقات مبتقييهذه الهيئة تقوممن خبراء داخليين وخارجيين حيث 

مخاطرها ونقاط المقترحة ورفع التوصيات بما يمكن الدائرة من تجنب 

.ضعفها

بنك الضمان االجتماعيهولنداستعداد للتغییراال.٣٦
قام البنك بتشكيل أنظمته وإجراءات عمله الجديدة بشكل صريح وعلني

، وذلك لخلق "برنامج االبتكار"من خالل إطالق برنامج يحمل مسمى 

. االستعداد لدى كافة المستويات نحو التغيير

كنداإدارة المخاطر.٣٧
فرع الموارد البشرية 

لتنمية االجتماعيةوا

بدالً من تحديد هذه المخاطر فقط في " إدارة مخاطر متكاملة"تطبيق 

" إدارة المخاطر المتكاملة"تقوم . ضوء المعطيات والظروف المحيطة

ازية ومنظمة لفهم وإدارة المخاطر التي تطبيق إجراءات احترعلى 

اجهتها إدارة المخاطر وتقييمها ومويواجهها الفرع، والتي أثمرت عن

.مع مراعاة األهداف العامة للفرع
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ليتوانيا.٣٨
مجلس صندوق التأمين

االجتماعي الحكومي

نقاط )٥-١(خماسي يم المخاطر وفق مقياسنظام لتقيوضع 

: وهيللتقييمعلى ثالثة معاييرهذا النظام يشتمل و

.الحدوثاحتمالية -

.في حال حدوثهاالتأثير مدى -

.إجراءات الضبط الحاليةمدى فعالية -

. لكل من هذه المعايير الثالثة) ٥إلى ١من (بحيث يتم وضع نقطة 

من تحديد المخاطر التي تحتاج إلى المجلس تمكن وبهذا النظام، 

.المخاطرنحو مواجهة هذه وتركيز الجهود الفوريةالمعالجة 

ماعي الوطنيةمؤسسة التأمين االجتايطاليا.٣٩

تقييم كل من المخاطر وتبني إجراءات شاملة إلدارة المخاطر 

المحتملة خالل العمليات التشغيلية وأنظمة الضبط المصممة للتقليل 

كما . من ثم استخدام النتائج في دعم التحسين المستمر. من أثرها

تفصيلية حول التعرض  معلومات لجمع آليةقامت المؤسسة بتطوير 

.م لإلجراءحول الوضع العارتقاريإضافةً إلى رفع للمخاطر 

٤٠.

: يتبع

إدارة المخاطر

سويسرا
الصندوق الوطني

للتأمين ضد الحوادث

بعد تحديد وتقييم المخاطر، يقوم الصندوق باستخدام إطار عمل مساعد 

:لتوجيه سير اإلجراء فيما يتعلق بإدارة المخاطر

ي، إذا كان الخطر يتميز باحتمالية حدوث عالية وتأثير عال-

. المطلوبة على الفوراإلجراءاتيتم اتخاذ 

إذا كان الخطر يتميز باحتمالية حدوث عالية وتأثير متوسط، -

التحضيرية المطلوبة ومن ثم التعامل اإلجراءاتيتم اتخاذ 

. مع الخطر بشكل سريع

إذا كان الخطر يتميز باحتمالية حدوث منخفضة وتأثير عالي، -

. المبكراإلنذاروتطبيق نظام احترازية إجراءاتيتم اتخاذ 

تجمع االحتمالية مع التأثير، أخرىفي حال ظهور أي عالقة -

.فأنه يتم البحث في التغييرات
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