
سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة والرابع والعشرون - مايو/ أيار 2015 - السنة الثالث عشر

      املخاطر االجتماعية



اأهداف  »ج�سر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعلومات واملعارف لأو�شع �شريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �شرطًا اأ�شا�شيًا جلعل التنمية ق�شية وطنية ي�شارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�شرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�شعًا  وال�شفافية  امل�شاركة  على  قائمًا  ن�شاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�شاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �شياق  يف  التنمية«  »ج�شر  �شل�شلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا 

ي�شاعد  مبا  حتليلها  واأدوات  ونظرياتها  التنمية  ب�شيا�شات  املتعلقة 

تلك  حول  اإثارته  الواجب  احلوار  يف  امل�شاركني  دائرة  تو�شيع  على 

التنمية  خطط  و�شع  يف  امل�شاركة  اأن  املعهد  يرى  حيث  الق�شايا 

املجتمع  وهيئات  اخلا�س  القطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املختلفة،  املدين 

للتنمية ي�شتند اإىل خ�شو�شية الأو�شاع القت�شادية والجتماعية 

التوجهات  من  دائمًا  ال�شتفادة  مع  العربية،  واملوؤ�ش�شية  والثقافية 

الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
           د. بدر عثمان مال اهلل

            مدير عام املعهد العربي للتخطيط بالكويت
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الرتاث  اإليه  يذهب  ما  اإىل  ا�شتنادًا   

حينما  الجتماعية  امل�شكالت  فاإن  النظري، 

ترتك لفرتة طويلة من الزمن، فاإنها من ناحية 

على  تاأتي  حتى  املجتمع  �شاحة  على  تنت�شر 

كامل خريطته، ومن ناحية اأخرى تبداأ يف اإنتاج 

النهاية  يف  توؤدي  فهي  ثم  ومن  اأخرى،  م�شكالت 

اإىل تهمي�س الفئة التي تعاين من هذه امل�شكلة، 

املجتمع  م�شرية  يف  امل�شاهمة  عن  واإق�شائها 

ا�شتقرار  هز  اإىل  اإ�شافة  وحتديثه،  وتنميته 

ت�شكل  فاإنها  احلالة  هذه  ويف  ومتا�شكه،  املجتمع 

كنتيجة  ال�شروري  فمن  اجتماعية،  خطورة 

ال�شيا�شات  خمتلف  تطوير  اإىل  ن�شعى  اأن  لذلك 

على  حفاظًا  ملواجهتها  والربامج  الجتماعية 

املجتمع، وتاأهيله ليقود تنمية م�شتدامة ي�شارك 

والقدرة  الطاقة  وميتلك  اأفراده،  كافة  فيها 

الفاعلة على طرق اأبواب التحديث والتقدم.

التنمية«  »ج�شر  من  العدد  هذا  ي�شلط   

من  الجتماعية  املخاطر  مفهوم  على  ال�شوء 

زوايا متعددة، ومناق�شة خمتلف تلك املخاطر يف 

عدد من البلدان العربية .

اأهمية  حتدد  التي  العتبارات  ثانيًا: 

تناول املخاطر الجتماعية

املخاطر  حتليل  جمال  اكت�شب   

الجتماعية اأهمية كبرية يف ال�شنوات الأخرية 

الإن�شاين  الأمن  حول  التوافق  منظور  من 

املخاطر االجتماعية

اأوًل: مقدمة

         اإعداد  د. في�شل حمد املناور

وحني  الثالثة،  الألفية  مطلع  يف  والجتماعي 

�شدرت وثيقة عاملية عن الأمم املتحدة تتحدث 

العوملة«،  ع�شر  يف  العاملي  املخاطر  »جمتمع  عن 

التي حتيط بالعامل ككل  املتنوعة  والتهديدات 

والأزمات  املخاطر  ح�شار  و�شعوبات  جانب،  من 

اآخر،  جانب  من  معينة  جغرافية  حدود  داخل 

بني  فاعلة  �شراكات  بناء  ال�شرورة  من  اأ�شبح 

خمتلف دول العامل، وبني الأطراف ال�شريكة يف 

كل ُقطر، وذلك ملواجهتها وو�شع ال�شيا�شات التي 

تهدف اإىل جتاوزها والتغلب عليها. 

ويف �شوء ذلك؛ فاإنه ي�شبح من ال�شروري 

الجتماعية«،  »املخاطر  مو�شوع  اأهمية  اإبراز 

والتي جتد ما يربرها يف الإطار العاملي من جهة، 

اأخرى،  جهة  من  والإقليمي  املعريف  ال�شياق  ويف 

وذلك على النحو التايل:

اعتبارات ترتبط بظاهرة العوملةأ ))

و�شوح  بكل  تبلورت  التي  »العوملة«  اإن   

الثالثة  الألفية  من  الأول  العقد  مطلع  مع 

القت�شادية  جتلياتها  يف  -وباإيجاز-  تعنى 

لتجارة  وفتحها  العامل،  دول  بني  احلدود  ك�شر 

ال�سيا�سية  جتلياتها  يف  وتعني  حرة،  عاملية 

حقوق  واحرتام  الدميقراطية  وقبول  اإقرار 

عوملة  الثقافية  جتلياتها  يف  وتعني  الإن�شان، 

وقبول  احلريات  على  توؤكد  مبادئ ل مركزية، 

واإفرازاته،  الثقايف  التنوع  واحرتام  الآخر، 

تربز  املعنى  بهذا  العوملة  اإن  املواطنة.  وحقوق 

مبادئ وثقافات عابرة للحدود، مبا يعنيه ذلك 
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نف�س  )ويف  خمتلفة،  ثقافات  تعاي�س  اإمكانيات  من 

الثقايف  الغرتاب  من  اأي�شا  يعنيه  ومبا  املجتمع(، 

)ويف  القطاعات  اأو  الفئات  لبع�س  واالجتماعي 

منظور  من  جدًا  املهم  ومن  اأي�شًا(،  املجتمع  نف�س 

ارتباط  اإبراز  الجتماعية،  املخاطر  مع  تعاملنا 

يف  امل�شبوق  غري  التكنولوجي  بالتطور  العوملة 

مت�شارع  تطور  من  �شاحبه  وما  الإن�شاين،  التاريخ 

تكنولوجيا الت�شال. ويف هذا ال�شياق يتج�شد  يف 

لدينا ت�شاوؤل رئي�شي مهم يدور حول؛ مدى العالقة 

اإطار  يف  االجتماعية”  واملخاطر  “العوملة  بني 

ا�شتنباط  ميكن  وبذلك  املو�شوع،  اأهمية  تاأ�شيل 

تلك العالقة من خالل اجلدول رقم )1(.

جدول رقم )1(: العتبارات التي حتدد اأهمية تناول املخاطر الجتماعية )العوملة(

اعتبارات

مرتبطة بظاهرة 

العوملة

فتح احلدود للتجارة العاملية يت�شمن اإمكانية ت�شدير “املخاطر والأزمات”من بلد لآخر، ومن قارة اإىل اأخرى 

)الأزمة املالية العاملية( جمرد مثال.

يتم  مل  ثم  ومن  تناف�شية،  قدرات  دولها  متتلك  مل  العمالة،  من  كبرية  قطاعات  بتهمي�س  العوملة  ارتبطت 

اإعداد قطاعات وا�شعة من ال�شباب خا�شة، للت�شلح مبهارات فنية وتكنولوجية حديثة، بالإ�شافة اإىل �شعف 

الفقر  ظاهرة  تف�شي  اإىل  يوؤدي  بدورة   وهذا  البطالة،  معدلت  ارتفاع  اإىل  اأدى  مما  التعليمية  املنظومة 

والتهمي�س. 

تفجري  مع  تالم�شت  اإنها  بل  والهوية،  والقيم  الثقافة  اإىل  �شديدة  بب�شاطة  العوملة  خماطر  امتدت  لقد 

للعوملة-  متعددة  باإيجابيات  اإقرارنا  – مع  خماطرها  الدينية، وامتدت  والطوائف  والع�شبيات،  القوميات، 

اإىل الأ�شرة ذاتها، فحدث ان�شقاق وفجوة بني الأجيال ال�شابة وجيل الآباء. 

املعريف أ )) الهتمام  بت�شاعد  ترتبط  اعتبارات 

لدرا�سة املخاطر االجتماعية 

العوملة،  �شاحب  فقد  الآخر،  اجلانب  على   

ن�شاط اأكادميي ومعريف مهم، يتعلق باإدارة املخاطر 

ما  وهو  عليها،  وال�شيطرة  مراقبتها  فر�س  وزيادة 

ميثل جانبًا اآخر الأهمية تناولنا ملو�شوع “املخاطر 

االجتماعية” التي تتعر�س لها البلدان العربية، 

وتتمثل اأهم املوؤ�شرات العاملية للت�شاعد الأكادميي 

يف  مو�شح  هو  فيما  املخاطر  حتليل  يف  املعريف  اأو 

اجلدول رقم )2(.

جدول رقم )2(: العتبارات التي حتدد اأهمية تناول املخاطر الجتماعية )املعريف(

العتبارات املعرفية

واأوروبا،  وكند،ا  الأمريكية،  املتحدة  “الواليات  يف  املخاطر  وحتليل  اإدارة  مراكز  من  كبري  عدد  تاأ�شي�س 

واليابان”.

على  حتر�س  الجتماعية،  باملخاطر  معنيني  وخرباء  علماء  ت�شم  معرفية،  ومنتديات  جتمعات  تاأ�شي�س 

املعرفة  اأمن  “منتدى  التجمعات  هذه  اأبرز  املخاطر، ومن  للحد من  مهمة  اأعماًل  الدائمة، وت�شدر  املراقبة 

باملخاطر”.

تاأ�شي�س وحدات املراقبة البحثية املتخ�ش�شة مبو�شوع املخاطر الجتماعية، يف ال�شركات العاملية متعددة 

يربز  ما  وهو  الجتماعية  املخاطر  لر�شد  العامل،  دول  يف  اخلا�س  القطاع  �شركات  كربى  ويف  اجلن�شية، 

بيئة  على  اأخرى  جهة  من  تاأثريه  واإمكانيات  جهة،  من  وا�شتقراره  الأعمال  قطاع  على  الأخرية  انعكا�شات 

العمل.

الأهداف  وثيقة  الإن�شاين،  الأمن  )وثيقة  الجتماعية  املخاطر  جمال  يف  متخ�ش�شة  وثائق  عدة  اإ�شدار 

الإمنائية، وغريها(.
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املهم الرتكيز على مو�شوع املخاطر الجتماعية، 

ت�شهدها  فارقة  زمنية  مرحلة  يف  وخ�شو�شًا 

من  ذلك  ويت�شح  عام،  ب�شكل  العربية  املنطقة 

خالل اجلدول رقم )3(.

)ج(اعتبارات ترتبط بال�شياق الإقليمي
 

من  العديد  هناك  ثالث  جانب  وعلى 

من  جعلت  الإقليمي  امل�شتوى  على  التفاعالت 

جدول رقم )3(: العتبارات التي حتدد اأهمية تناول املخاطر الجتماعية )الإقليمي(

اعتبارات

مرتبطة 

بال�شياق 

الإقليمي

ا�شتقطاب احلكومات ومتخذي القرار، لإحداث نقلة نوعية يف جمال ر�شد واإدارة املخاطر الجتماعية التي 

حتا�شرنا.

التنبيه على اأن م�شادر املخاطر وتنوعها من جهة، والتهديدات التي تت�شمنها من جهة اأخرى، تتطلب اإن�شاء 

�شراكات قوية وحقيقية بني الأطراف الفاعلة، وهي”احلكومات، ومنظمات املجتمع املدين، والقطاع اخلا�س، 

واملراكز واملوؤ�ش�شات الأكادميية والإعالم”. 

يف  الجتماعي  والتما�شك  ال�شتقرار  وتهدد  بل  الب�شرية،  التنمية  وم�شار  جهود  تهدد  التي  املخاطر  اإبراز 

البلدان العربية، حيث اأن تلك البلدان اإزاء قنابل “غري موقوتة” قابلة لالنفجار يف اأية حلظة، يف وجه 

اجلميع، ذلك لأن م�شادر اخلطر ذاتها لن تقت�شر على قطاع دون اآخر اأو �شريحة �شكانية دون اأخرى، ولكننا 

ن�شبح اأمام “كرة الثلج” التي تتحرك من مكان اإىل اآخر، وتتدحرج وتطول اجلميع، ومن ال�شروري يف هذا 

ال�شدد القيام مبراجعة نقدية خلارطة املجتمع ككل، والفل�شفة التي تقوم عليها، وذلك لبحث الثغرات على 

م�شتوى الأداء الكلي، يف اإطار جهد جماعي ي�شتهدف تفعيل اأدوار خمتلف الأطراف.  

كما اأنه من املهم اأن ن�شري على اأن مطلع العقد الثاين من الألفية الثالثة، قد �شهد تنامي املطالبات ال�شعبية 

والأهلية بالإ�شالح ال�شيا�شي والقت�شادي - ودون الدخول يف تفا�شيل تداعيات واآثار تلك املطالبات على 

ال�شيا�شي،  ال�شتقرار  حالة  اإ�شعاف  اأبرزها  كان  املظاهر  من  العديد  اأظهرت  حم�شلتها  يف  فاإنها  املنطقة- 

هائلة  اقت�شادية  �شغوط  اإىل  بالإ�شافة  امل�شبوقة،  غري  وال�سيا�سية  االجتماعية  وال�شراعات  والتوترات 

م�سدرها ارتفاع الأ�شعار وعدم القدرة على تر�شيدها اأو ال�شيطرة عليها، وتراجع املخ�س�سات املالية املتاحة 

لل�شيا�شات االجتماعية والقت�شادية. اإن تلك الأو�شاع على اختالف حدتها وم�شتوياتها قد اأدت اإىل خماطر 

املجتمعي  الحتقان  حالة  اإىل  بالإ�شافة  الجتماعية،  وال�شرائح  الفئات  من  الكثري  طالت  م�شبوقة  غري 

بني  ومادي  لفظي  وعنف  املجتمعية،  والنق�شامات  الأطراف،  بني  احلوار  وغياب  ال�شيا�شي،  وال�شتقطاب 

خمتلف القوى، مما اأدى اإىل اإ�شعاف حالة التما�شك الجتماعي.

ثالثًا: مفهوم املخاطر الجتماعية

مرحلة  الجتماعية  املخاطر  تعترب   

ذات  الجتماعية  الظواهر  تفاقم  مراحل  من 

اجتماعية  م�شكلة  هي  اأو  ال�شلبية،  الطبيعة 

بحث  نطاقها،  وات�شاع  تعقيدها  ذروة  بلغة 

املجتمع،  كيان  تهدد  خطورة  ت�شكل  اأ�شبحت 

بعدة  متر  الجتماعية  امل�شكلة  كانت  واإذا 

تتحول  التي  الفردية  بامل�شكلة  تبداأ  مراحل، 

اإىل م�شكلة اجتماعية، حينما يخ�شع لتاأثريها 

عدد من اأفراد املجتمع. ثم تتحول اإىل م�شكلة 

�شلبية  اآثار  ذات  م�شكالت  تنتج  حينما  بنائية، 

هذه  تراكمت  فاإذا  املجتمع.  بناء  على  توؤثر 

الآثار، فاإنها ت�شكل خطورة عليه، تعوق حركته 

وانطالقه.

هذا، وحينما تنت�شر مثل هذه املخاطر   

يف  والقت�شادي  الجتماعي  الطابع  ذات 

جمتمع ما، فاإنه قد يواجه خطورة تاآكل هويته 

اإذا  الجتماعية.  قيمه  ومنظومة  الثقافية، 

ت�شـافرت مع ذلك تردي يف اأو�شـاع الأ�شــرة 
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القائمة  واملوؤ�ش�شات  للنا�س  املعي�شية  واحلياة 

باأدوار  وتراجع  الجتماعية.  التن�شئة  على 

الذي  الأمر  والرتبوية.  التعليمية  املوؤ�ش�شة 

يوؤدي بالنهاية اإىل �شياقات اجتماعية خطرة، 

الإخالل  اإىل  �شلبياتها  ات�شاع  حالة  يف  تهدد 

بالأمن الجتماعي للمجتمع وحالة ا�شتقراره. 

الإ�شارة  جتدر  �شبق،  ما  اإىل  وا�شتنادًا 

ومتنوعة  متعددة  تعريفات  هناك  اأن  اإىل 

لكنها  الجتماعية،  املخاطر  مفهوم  لتف�شري 

متثل  اأنها  وهي  رئي�شية  فكرة  حول  تتوافق 

تهديدات – تتفاوت يف �شدتها – خل�شائر تلحق 

الب�شر  يف  يتمثل  والذي  الب�شري،  املال  براأ�س 

ومبا  باملجتمع،  تلحق  اأي�شًا  وخ�شائر  ذاتهم، 

يوؤثر �شلبًا على حياة اأفراده ورفاهيتهم واأمنهم 

االجتماعي.

مفهوم  تعريف  ميكن  ذلك،  �شوء  ويف   

املخاطر الجتماعية على اأنه “كل ما �شاأنه اأن 

يوؤثر �شلبًا على حتقيق الأهداف العامة، وعلى 

واملجتمع ب�شفة عامة، وقد  واملمتلكات  الب�شر، 

متوقعة،  غري  �شيئة  لأحداث  انعكا�شًا  تكون 

تكون  قد  اأو  اليقني،  عدم  ن�شبة  اإزاءها  ترتفع 

تقود  و�شلوكيات  وممار�شات  اأفعال  عن  ناجتة 

مبا�شرة اإىل اخلطرة”، اإن اإدراك هذه املخاطر 

هو اأمر ن�شبي يختلف من �شياق ثقايف واجتماعي 

يتحدد  املخاطر  مع  التعامل  اأن  كما  اآخر،  اإىل 

ب�شفافية،  املعلومات  تدفق  اأهمها  عوامل  بعدة 

الأدوار  وتوزيع  للمخاطر،  الر�شيدة  والإدارة 

منظمات  )حكومات،  الفاعلني  خمتلف  بني 

جمتمع مدين، القطاع اخلا�س(.

االجتماعية:  اخملاطر  مبفهوم  يقصد 
على  سلباً  يؤثر  أن  شأنه  ما  كل 
البشر،  وعلى  العامة،  األهداف  حتقيق 
عامة،  بصفة  واجملتمع  واملمتلكات 
سيئة  ألحداث  انعكاساً  تكون  وقد 
غير متوقعة، ترتفع إزاءها نسبة عدم 
أفعال  عن  ناجتة  تكون  قد  أو  اليقني، 
مباشرة  تقود  وسلوكيات  وممارسات 

وت�شري القراءات املتاأنية لواقع جمتمعات 

البلدان العربية اإىل اأن هناك نوعان من املخاطر 

بهذه  معنية  وهي  للعيان،  ظاهرة  الجتماعية 

لطبيعة  نظرًا  اخل�شو�س  وجه  على  املجتمعات 

واملعي�شية  الجتماعية  واحلياة  القت�شاد 

الجتماعية  املخاطر  الأول؛  املنطقة.  ملواطني 

“كاخللل  القت�شادي  والنعكا�س  التاأثري  ذات 

العمل،  �شوق  يف  واخللل  ال�شكانية،  الرتكيبة  يف 

الجتماعي،  والإق�شاء  والتهمي�س،  والبطالة، 

اأما  للمواطنني”.  ال�شتهالكي  النمط  و�شيادة 

النوع الثاين؛ فهو ما ي�شمى باملخاطر الجتماعية 

الوظيفي  البناء  على  والنعكا�شات  الآثار  ذات 

 - الطفولة  )ال�شباب-  مكوناتها  بجميع  لالأ�شرة 

املراأة(، والتي ميكن ح�شر اأهمها يف ثالثة جوانب 

اأ�شا�شية، هي:

- خروج املراأة للعمل باأعداد كبرية، وتخلخل 	

يف الأدوار الرئي�شية لالأ�شرة.

- زيادة حالت الطالق بني �شريحة ال�شباب 	

فر�س  الذي  الأمر  ال�شن،  كبار  و�شريحة 

حتديات تنموية جديدة.

- ق�شور يف دور الدولة يف تلبية احتياجات 	

اخلدمات  يف  وتردي  املواطنني،  ومتطلبات 

على  ينعك�س  مما  للدولة،  العامة  واملرافق 

جودة احلياة ومطالبات املواطنني بتح�شني 

من  خماطر  يعك�س  الذي  الأمر  اأو�شاعهم. 
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الدخل  ذوي  يح�شل  باأن  جديد  نوع 

امل�شتوى  دون  خدمات  على  املحدود 

واأقل جودة.

اجلديدة،  املتغريات  هذه  على  وبناًء 

بعديها  يف  الجتماعية  املخاطر  تو�شعت  فقد 

اأي�شًا  ت�شم  واأ�شبحت  والأ�شري،  القت�شادي 

والتقدم  العوملة  مبخرجات  عالقة  ذات  خماطر 

اأ�شكال جديدة من هذه  التكنولوجي. حيث بداأت 

املخاطرة، تطرح حتديات مركبة على الأفراد، بل 

ال�شتخدام  على املجتمعات باأكملها. منها خماطر 

)النرتنت(،  الإلكرتونية  لل�شبكة  امل�شبوق  غري 

بدت  حيث  ال�شباب،  لدى  اخل�شو�س  وجه  وعلى 

الأجيال،  وفجوة  الثقايف،  الغرتاب  يف  خماطرها 

عن  ف�شاًل  العامة.  والأخالقيات  القيم  وتهديد 

وال�شتهالك  البيئة  تلوث  عن  الناجتة  املخاطر 

املفرط وغريها. وباخت�شار نحن ن�شهد �شل�شلة من 

“اإخفاق  عن  جزئيًا  نتجت  االجتماعية  املخاطر 

التنمية”، والتي �شكلت املزيد من التاأزم والإخفاق 

للنا�س  تعر�س  قد  والتي  وال�شيا�شي،  الجتماعي 

وانح�شار  القيم،  يف  تقلبات  اإىل  باأ�شره  واملجتمع 

التفكك  اإىل  اإ�شافة  الهوية.  واهتزاز  التقاليد، 

بني  الجتماعي  والتما�شك  وال�شتقرار  الأ�شري، 

مكونات املجتمع، حيث يدفع ذلك املجتمع ككل نحو 

النهيار، وتدفع الدولة يف اجتاه تفككها املوؤ�ش�شي. 

مو�شوع  مع  التعامل  املهم  فمن  لذا 

واإدارة  �شديدة  بعناية  الجتماعية  املخاطر 

والوعي  اخلطر  م�شدر  وحتديد  لها،  ر�شيدة 

مع  اخلطر  م�شادر  اأحد  تفاعل  باإمكانية 

مدى  على  التعرف  وكذلك  اأخرى،  خماطر 

فقد  وبالتايل  املخاطر.  هذه  �شعف  اأو  كثافة 

اأ�شبح مو�شوع املخاطر الجتماعية مو�شوعًا 

حيويًا يف اأجندة ال�شيا�شات الجتماعية.

الفكر  تبنى  املخاطر  هذه  وملواجهة 

التنموي ومنذ بداية �شبعينيات القرن املا�شي ما 

يعرف بـــ“منطلقات التنمية امل�شتدامة”، التي 

والتي  الجتماعية  ال�شيا�شات  بتطوير  تعنى 

اأي مب�شاركة  اأ�شفل،  تبداأ يف تنمية املجتمع من 

الجتماعية  �شرائحهم  بكافة  املجتمع  اأفراد 

من اأجل تطوير وعي تلك ال�شرائح واأن ما يقدم 

من تنمية وهو ل�شاحلها يف الأ�شا�س، حيث يلعب 

ال�شاأن كجزء  بارزًا يف هذا  دورًا  املدين  املجتمع 

ح�شار  اأجل  من  الجتماعية،  م�شئوليته  من 

�شياقات هذه املخاطر الجتماعية، والعمل على 

ت�شييق م�شاحتها. ويف جانب اآخر فاإن للحكومة 

وتنفيذ  ومتويل  تطوير  يف  ون�شيب  اأ�شا�شي  دور 

احتكاري  دورها  كان  اأن  بعد  ال�شيا�شات،  هذه 

فيما م�شى. 

وا�شتنادًا اإىل هذه التوجهات فقد برزت 

ذاتها  املجتمعات  تتمثل يف اجتاه  �شيغة عاملية 

اإىل العمل نحو تطوير �شيا�شات اجتماعية، ذات 

واملخاطر  امل�شكالت  ملواجهة  متعددة  مراحل 

والرتقاء  املجتمع،  يواجهها  التي  الجتماعية 

نطاق  وتو�شيع  الأفراد،  حياة  وجود  بنوعية 

لتحقيق  لهم،  الأ�شا�شية  احلاجات  اإ�شباع 

ال�شتقرار والتما�شك الجتماعي.

رابعًا: م�شادر املخاطر الجتماعية

والإدارة  املخاطر  مع  للتعامل  املهم  من 

واإمكانية  اخلطر،  م�شدر  حتديد  لها،  الر�شيدة 

اأخرى،  خماطر  مع  اخلطر  م�شادر  اأحد  تفاعل 

�شعف  اأو  كثافة  مدى  على  التعرف  وكذلك 

عنها                التعبري  يتم  التي  وتوابعها  املخاطر، 

بـ “كرة الثلج”.

ميكن  املخاطر  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

اأن تكون كلية على �شكل “زلزل، �شيــول، انهيار 
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واملربني،  املزارعني  على  توؤثر  كما 

وتوؤثر اأي�شا على امل�شتهلكني.

 اقت�شادية، 	 طبيعة  لها  خماطر 

العمل  ببيئة  يرتبط  بع�شها 

مثل  اقت�شادية  �شيا�شات  “اإتباع 
املفاجئة  والبطالة  اخل�شخ�شة، 

ال�شدام  العمال،  اإ�شرابات  للعمال، 

انتهاك  العمل،  واأ�شحاب  بني العمال 

ال�شلبية  والتاأثريات  العمال  حقوق 

على اأ�شرهم، وغريها”، كما اأن هناك 

تندرج  اقت�شادية  اأخرى  خماطر 

انهيار  اأبرزها”  الت�شنيف  هذا  حتت 

الت�شخم  الأ�شواق،  ركود  املال،  �شوق 

يفوق  كبري  ب�شكل  االأ�سعار  وارتفاع 

الطبقة  من  كبرية  �شرائح  قدرات 

املتو�شطة والدنيا”.

ذلك”  وغري  الت�شخم،  ن�شبة  ارتفاع  املال،  �شوق 

“كت�شريح عمال بع�س  اأن تكون جزئية  وميكن 

امل�شانع، اأو خ�شائر اأو دمار يف منطقة جغرافية 

حمددة، اأو انهيار اأو حرائق يف منطقة ع�شوائية، 

وغري ذلك” . كذلك هناك خماطر متكررة عرب 

واأخرى  حمدد(  مبكان  ترتبط  )�شيول  الزمن 

خماطر  وهناك  كارثية..  لكنها  متكررة  غري 

يف بلد معني لكن ل ميكن ح�شارها، واأخرى لها 

تداعيات متتد عرب احلدود.

الأدبيات  خمتلف  طرحت  وقد  هذا   

اخلطر  م�شادر  بتحليل  اهتمت  التي  احلديثة 

باملخاطر  املتعلقة  الت�شنيفات  من  الكثري 

تلك  اأن  على  اجتمعت  ولكنها  الجتماعية، 

امل�شادر تاأخذ اأ�شكاًل متعددة، وذلك على النحو 

التايل:

	 والزلزل ال�شيول  مثل  طبيعية:  م�سادر 

مرتبطة  تكون  قد  الطبيعة،  وكوارث 

تاأتي  قد  اأنها  اإل  حمدد،  جغرايف  مبكان 

مفاجئة وت�شكل �شدمة ترتبط بخ�شائر 

من  وتقلل  والأرواح،  املمتلكات  يف  كربى 

فر�س الإدارة الر�شيدة لها.

	 م�سادر خماطر من �شنع الب�شر اأو ناجتة

عن ن�شاط اإن�شاين:

 �سيا�سية 	 طبيعة  لها  خماطر 

مثل“احلروب، والثورات، وال�سراعات 

ال�شيا�شية  والن�شقاقات  امل�شلحة، 

والعرقية والطائفية”.

 خماطر لها طبيعة اإن�شانية طارئة  	

“حوادث، انهيارات م�شاكن”.
 خماطر �شحية تهدد حياة الب�شر 	

�سريعة  تدابري  اتخاذ  وتتطلب 

اأخرى  خماطر  وهناك  و�شاملة، 

احليوانية،  الرثوة  تهدد  �شحية 

بعدة  اخملاطر  مصادر  جتسيد  ميكن 
كلية  تكون  أن  فيمكن  أشكال، 
أسواق  وانهيار  والسيول،  »كالزالزل، 
وغير  التضخم،  نسبة  وارتفاع  املال، 
جزئية  تكون  أن  ميكن  وكذلك  ذلك«، 
أو  املصانع،  بعض  عمال  »كتسريح 
جغرافية  منطقة  في  دمار  أو  خسائر 
بعض  في  حرائق  أو  انهيار  أو  محددة، 
ذلك«،  وغير  العشوائية،  املناطق 
عبر  متكررة  مخاطر  هناك  وكذلك 
الزمن »كسيول ترتبط مبوقع جغرافي 
ولكنها  متكررة  غير  وأخرى  محدد«، 
معني  بلد  في  مخاطر  وهناك  كارثية، 
تداعيات  لها  وأخرى  ال ميكن حصرها، 

متتد عبر احلدود.
كما اأن هناك خماطر اأخرى متت اإ�شافتها   

وت�شنيفها حديثًا، يف اإطار ما يعرف بــ” العوملة” 
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اإدارة  جمال  يف  التطور  �شوء  ويف  جانب،  من 

املخاطر الجتماعية من جانب اآخر، اأهمها:

	 ،”جميعا بداخلنا  اأ�شبح  “اخلطر  اأن 

اأبرزته  املخاطر  مهم من  م�شتوى  وهذا 

ينبه  املخاطر”  “�سو�سيولوجيا 
بالأمان،  والإح�شا�س  الثقة  لعالقات 

على  لفقدانها  اخلطرية  والنعكا�شات 

وغياب  واملجتمع،  الأ�شرة  تفكك 

وقبول  والت�شامح  احلوار  على  القدرة 

الآخر.

	 والتطور التكنولوجيا  وثورة  العلم 

االجتماعي  الإعالم  يف  امل�شبوق  غري 

اأنتج  حيث  بالعوملة-  ارتبط  ما  وهو   -

احلديث،  الع�سر  يف  جديدة  خماطر 

التطور  عن  الناجتة  املخاطر  اأبرزها 

التي  البيئية  واملخاطر  ال�شناعي، 

ت�شتنزف البيئة وتف�شدها.

	 ومنها املتوح�شة،  الراأ�سمالية  انطالق 

املعلومات  فقدان  “خماطر  اأي�شا 

واإجراءات  �شيا�شات  اإىل  اأدت  التي 

لتحقيق الأمان يف توظيف تكنولوجيا 

خماطر  اإىل  اأي�شًا  ن�شري  الت�شال. 

لل�شبكة  امل�شبوق  غري  ال�شتخدام 

اخل�شو�س  وجه  وعلى  الإلكرتونية، 

بدت  والتي  والأطفال،  ال�شباب  لدى 

يعرف  بات  فيما  خماطرها  اأهم 

الأجيال،  وفجوة  الثقايف،  بالغرتاب 

وتهديد القيم والأخالقيات )يف بع�س 

الأحيان(.

الجتماعية  باملخاطر  ارتبط  كما   

تدين  �شلفًا،  املذكورة  والثقافية،  والقت�شادية 

ال�شحية،  اخلدمات  ونوعية  التعليم،  نوعية 

من  والجتماعية  ال�شيا�شية  امل�شاركة  وغياب 

الأ�شا�س  هذا  وعلى  فلذلك  املواطنني،  جانب 

املخاطر  من  �شل�شلة  اأمام  اليوم  العامل  اأ�شبح 

وحالة التاأزم الجتماعي وال�شيا�شي، والتي قد 

الدولة  وتدفع  النهيار،  نحو  باملجتمعات  تدفع 

يجعلها  مما  موؤ�شا�شاتها،  تفكك  اجتاه  يف  اأي�شًا 

ت�شنف �شمن “الدول الفا�شلة”.

املخاطر  اأمناط  حتديد  خام�شًا: 

االجتماعية

خاللها  من  ميكن  عديدة  اأ�شاليب  ثمة 

درجة  حتديد  ثم  ومن  املخاطر،  تنميط 

املخاطر  تنميط  طريقة  وتختلف  خطورتها. 

املنوطة  التخطيطية  للمهام  وفقًا  الجتماعية 

اأو  اخلطورة،  لدرجة  وفقًا  تنميطها  فيمكن  بها، 

لتاأثريها على  اأو  ال�شتمرار،  اأو  التواجد  حلجم 

الأ�شر وال�شكان عامة. ومن اأ�شهر التنميطات ما 

قدمته خطة اإدارة املخاطر يف ريف الهند، كما 

يت�شح من خالل اجلدول رقم )4(.

سلسلة  أمام  اليوم  العالم  أصبح 
من اخملاطر، التي أدت بدورها إلى حالة 
والسياسي،  االجتماعي  التأزم  من 
نحو  باجملتمعات  تدفع  قد  والتي 
االنهيار، وتدفع الدولة أيضاً في اجتاه 
يجعلها  مما  مؤساساتها،  تفكك 
الفاشلة”،  »الدول  ضمن  تصنف 
بأساليب  اخملاطر  تلك  تواجه  لم  ما 
وفعالية  كفاءة  ذات  ومنهجيات 
االجتماعية. اخملاطر  إدارة  مجال  في 
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جدول رقم )4(: تنميط املخاطر الجتماعية وفقًا خلطة اإدارة املخاطر يف ريف الهند

الأحداث اخلطرة
خماطر مت�س حياة الأفراد

خماطر مت�س حياة املجتمع

املحلي والإقليمي

خماطر عامة على امل�شتوى

الوطني والدويل

خماطر طبيعية
الآفات/ الأمرا�س النباتية/ 

احليوانية

اجلفاف/ الفي�شانات/ درجات 

احلرارة املرتفعة اأو املنخف�شة/ 

النهيارات الأر�شية/ العوا�شف 

والرياح القوية

الأعا�شري/ الزلزل/ الرباكني

خماطر �شحية
الأمرا�س/ الإ�شابات/ 

احلوادث/ الإعاقة
--الأوبئة/ املجاعات

خماطر تت�شل بدورة 

احلياة

امليالد/ اخل�شوبة/ التفكك 

الأ�شري/ ال�شيخوخة/ الوفاة
----

الإرهاب/ الع�شاباتاجلرمية/ العنف الأ�شريخماطر اجتماعية
احلرب الأهلية/ احلروب/ 

ال�شطرابات الجتماعية

خماطر اقت�شادية

الف�شل عن العمل/ الأمرا�س 

ال�شارية/ انهيار املنزل/ 

الإ�شرار باملمتلكات

البطالة/ ف�شاد املحا�شيل/ نق�س 

املدخالت/ نق�س خمرجات 

ال�شوق/ اإعادة التوطني

تغيري اأ�شعار ال�شلع الأ�شا�شية/انهيار 

الإنتاج/ اختالل ميزان املدفوعات/ 

الأزمات املالية/ اأزمات العملة/ 

الأزمات التكنولوجية اأو التجارية 

الناجمة عن الختاللت التجارية

خماطر �شيا�شية
التمييز الإثني، والديني/ التمييز اجلندري/ التمييز الطائفي/ 

اأعمال ال�شغب

غياب ال�شيا�شات و�شعفها/ �شعف 

الربامج الجتماعية / النقالبات 

الع�شكرية

الكوارث النوويةالتلوث/ تدمري )اإزالة( الغاباتتاآكل )حتلل( الرتبةخماطر بيئية

ناق�شت  التي  الأدبيات  تعددت  كما   

وهي  الجتماعية،  املخاطر  اأمناط  خمتلف 

بطبيعة احلال عانت من اختالف وجهات النظر 

لدرا�شتها،  املت�شدين  الباحثني  خلفيات  بح�شب 

لكنها اتفقت على جوهرها، والذي يكمن يف “كل 

ما من �شاأنه اأن يوؤثر �شلبًا على حتقيق الأهداف، 

وعلى الب�شر، واملمتلكات واملجتمع ب�شفة عامة، 

وقد تكون انعكا�شًا لأحداث �شيئة غري متوقعة، 

تكون  قد  اأو  اليقني،  عدم  ن�شبة  اإزاءها  ترتفع 

تقود  و�شلوكيات  وممار�شات  اأفعال  عن  ناجتة 

ر�شد  يكمننا  وبذلك  اخلطر”،  اإىل  مبا�شرة 

بع�س تلك الأمناط بناًء على ما تناولته خمتلف 

تلك الأدبيات. كما هو مو�شح يف اجلدول رقم )1( 

يف امللحق.

للمنظمات  العربية  ال�شبكة  حددت  كما   

ع�شر  احلادي  ال�شنوي  تقريرها  يف  الأهلية 

واملعنون بـ“املنظمات الأهلية يف مواجهة املخاطر 

 ،2013 يف عام  التي تتعر�س لها الأ�شرة العربية” 

توجهها  التي  الجتماعية  املخاطر  اأمناط  عددًا 

خمتلف البلدان العربية. كما هو مو�شح يف ال�شكل 

رقم )1(.
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�شكل رقم )1(:اأمناط املخاطر الجتماعية يف البلدان العربية

   امل�شدر: تقرير املنظمات الأهلية يف مواجهة املخاطر الجتماعية التي تتعر�س لها الأ�شرة العربية، ال�شبكة العربية للمنظمات الأهلية 2013.

الجتماعية  املخاطر  اأبعاد  �شاد�شًا: 

يف الدول العربية

من املهم للتعامل مع املخاطر والإدارة 

الر�شيدة لها، حتديد خمتلف الأبعاد املت�شلة 

باملخاطر الجتماعية، واإمكانية تفاعل اأحد 

تلك الأبعاد مع اأبعاد خماطر اأخرى، وكذلك 

املخاطر،  �شعف  اأو  كثافة  مدى  على  التعرف 

بـ“كرة  عنها  التعبري  يتم  التي  وتوابعها 

البعاد  اأهم  حتديد  ميكن  فبذلك  الثلج”. 

واملخاطر الجتماعية التي تواجهها خمتلف 

النحو  على  عام  ب�شكل  العربية  البلدان 

التايل:

التي  اخملاطر  من  العديد  هناك 
تبرز  العربية  البلدان  تواجة مختلف 
السكانية،  التركيبة  اختالل  في 
وتهميش بعض الفئات االجتماعية، 
وضعف  األسري،  البناء  واختالل 
ادماج الشباب في اجملتمع. باإلضافة 
وارتفاع  الفقر،  ظاهرة  تفشي  إلى 

معدالت البطالة.

 )1( تف�شي ظاهرة الفقر

اأهم  من  واحدة  الفقر  ظاهرة  تعترب   

واحلكومات  املجتمعات  واجهتها  التي  املع�شالت 

والنظريات الجتماعية منذ اأقدم الع�شور، ويف 

اأو  القدم ارتبطت ظاهرة الفقر بفقدان املوارد 

باحلروب التي توؤدى اإىل ال�شتعباد والقهر.
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يف  مهم  اأثر  الفقر  لظاهرة  كان  كما   

لعقود طويلة.  ال�شراع بني الأمم  توجيه دفة 

كما تنبه الأدبيات كذلك اإىل اأن الآثار ال�شارة 

للفقر ل تقت�شر على اجليل احلا�شر، بل متتد 

اأطفال  على  بانعكا�شها  التالية  الأجيال  اإىل 

يف  العمل  قوة  ميثلون  الذين  الفقرية  الأ�شر 

“مب�شاعف  يعرف  ما  يوؤدي  كما  امل�شتقل. 

اإىل  جيل  من  الفقر  نطاق  ات�شاع  اإىل  الفقر” 

جيل، وتو�شح الأدبيات اأي�شًا اأن الفقر ظاهرة 

عاملية، ول تقت�شر فح�شب على الدول النامية، 

وتو�شح اأي�شًا ح�شا�شية حكومات الدول النامية 

جتاه ظاهرة الفقر، حيث تنظر اإليه باعتباره 

اإتهامًا لها باعتباره اأحد مظاهر التخلف الذي 

البالد، وبالتايل �شرورة العرتاف  تعاين منه 

به واتخاذ ال�شيا�شات املنا�شبة للتخل�س منه.

الأدبيات  من  العديد  وت�شري  هذا،   

 100 والتقارير الدولية باأن هناك ما يقارب من 

اأي ما  العربية،  البلدان  مليون فقري يف خمتلف 

يعادل ثلث عدد �شكان املنطقة العربية- بح�شب 

ال�شبب  ويرجع  الدويل-  البنك  تقارير  اأحدث 

عدة  اإىل  باملنطقة  الفقراء  اأعداد  ارتفاع  اإىل 

اأ�شباب منها “الف�شاد املايل والإداري وال�شلبيات 

و�شعف  البريوقراطيني،  ممار�شة  عن  الناجتة 

عدالة  و�شعف  الجتماعية،  العدالة  م�شتوى 

توزيع الدخل، و�شعف النمو ال�شنوي يف ن�شيب 

و�شعف  الإجمايل،  املحلي  الناجت  من  الفرد 

الإعالة،  عبء  وارتفاع  العمالة،  اإنتاجية 

وغريها”.

نتناول حالة  اأن  ال�شدد ميكننا  وبهذا   

اجلمهورية اليمنية على �شبيل املثال ل احل�شر، 

حيث ت�شري العديد من التقارير الدولية اإىل اأن 

اأكرث دول منطقة  اليمنية تعد من  اجلمهورية 

حيث  فقرًا،  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

بح�شب   -  %52 بن�شبة  فيها  الفقر  معدل  قدر 

تقرير �شادر عن البنك الدويل يف عام 2013- كما 

 %47 ن�شبة  اأن  اأي�شًا  فيه  الواردة  البيانات  ت�شري 

اأمريكي  دولر   1.25 يعادل  ما  ينفقون  ال�شكان  من 

يوميًا.

بينما ت�شري بيانات ر�شمية اأخرى �شادرة   

اجلمهورية  يف  لالإح�شاء  املركزي  اجلهاز  عن 

نحو   بلغ  قد  اليمن  يف  الفقر  معدل  باأن  اليمنية 

انعدام  من  يعانون  ال�شكان  من   %43 اأن  كما   .%34

ل  ميني  مواطن  ماليني   5 واأن  الغذائي،  الأمن 

اآخر،  جانب  ومن  الغذاء،  من  يكفيهم  ما  يجدون 

�شرحت وزارة التخطيط اليمنية باأن ن�شبة الفقر 

يف اليمن قد بلغت نحو 70% يف عام 2013، وبالرغم 

م�شكلة  اأ�شبح  الفقر  اأن  اإل  البيانات  ت�شارب  من 

وا�شحة املعامل يف اليمن.

�شهدها  التي  التطورات  اأثرت  وقد  هذا،   

»بعد  املا�شية  الفرتة  خالل  اليمني  القت�شاد 

اندلع ما يعرف ا�شطالحًا بثورات الربيع العربي” 

ذلك  متمثاًل  لل�شكان  املعي�شية  احلياة  على  �شلبيًا 

والأ�شر  لالأفراد  ال�شرائية  القوة  انخفا�س  يف 

اليمنية ب�شبب ت�شاعد الأ�شعار من جهة، وفقدان 

جهة  من  الدخول  انخفا�س  ثم  ومن  الوظائف، 

بني  الفقر  �شدة  لزيادة  قاد  الذي  الأمر  اأخرى، 

الكثري  انزلق  وكذلك  واأفرادها،  الفقرية  الأ�شر 

من الأ�شر والأفراد حتت خط الفقر الوطني.

من  يزيد  الدولية،  التقارير  وبح�شب   

حدة تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي 

ال�شدمات  مواجهة  يف  الأ�شر  مناعة  و�شعف 

اجلديدة، فحوايل 96% من الأ�شر اليمنية م�شرتي 

تنفق  فقرًا  الأ�شد  الأ�شر  اأن  كما  للغذاء،  �شايف 

ثلث دخلها على اخلبز فقط، وبالتايل فاإن ارتفاع 

اأي�شًا  املياه  واأ�شعار   ،%50 بحوايل  اخلبز  اأ�شعار 

الأ�شعار  لرتفاع  ال�شلبي  الأثر  �شدة  مدى  يعك�س 
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على فئات الفقراء، خا�شة واأن اأ�شعار الغذاء 

قد ارتفعت يف املناطق الريفية )التي يرتكز 

مقارنة   %7 بحوايل  الفقراء(  من   %84 فيها 

باملناطق احل�شرية.

من  ال�شادرة  املوؤ�شرات  وتظهر   

اأربع  هناك  اأن  العاملي،  الغذاء  برنامج  قبل 

حمافظات تعتد الأ�شد انعدامًا لالأمن الغذائي 

“رمية،  حمافظات  وهي  للفقر،  وانت�شارًا 

الأ�شد  الأ�شر  واأن  واإبد”.  وحجة،  وعمران، 

فقرًا اختارت اآليات املواجهة ال�شلبية للتاأقلم 

الوجبات،  عدد  تخفي�س  مثل  ال�شائقات،  مع 

تف�شيل،  والأقل  الأرخ�س  الأغذية  و�شراء 

اإىل  اللجوء  وحتى  اللحوم،  ا�شتهالك  وعدم 

ال�شيام.

اآثار  للفقر  اأن  القول  ميكننا  وبذلك   

خمتلف  على  كبرية  واقت�شادية  اجتماعية 

يوؤدي  �شلبي  اأنه مبثابة عامل  البلدان، حيث 

اأكرب،  ب�شكل  وتدهورها  الأو�شاع  تفاقم  اإىل 

م�شتوى  على  كبرية  انحرافات  تظهر  حيث 

“كاد  الأثر  ففي  واأخالقهم،   الأفراد  �شلوك 

تظهر  وبالتايل  كفرًا”،  يكون  اأن  الفقر 

والتقاليد  العادات  �شلوكيات جديدة تخالف 

املتعفف، يجيز  الفقري غري  اأن  والدين، حيث 

احل�شول  من  متكنه  التي  الأمور  كل  لنف�شه 

هناك  املثال  �شبيل  فعلى  العي�س،  لقمة  على 

ظاهرة منت�شرة يف الدول العربية وهي نتاج 

لرتفاع معدلت الفقر والتي تكمن فيما بات 

جمموعة  وهم  ال�شوارع”،  »باأطفال  يعرف 

ال�شوارع  يف  ويعي�شون  ينت�شرون  الأطفال  من 

نتيجة عدم قدرة  املدن، وذلك  الرئي�شية يف 

مما  رعايتهم،  على  الفقرية  الأ�شر  بع�س 

مظاهر  ملختلف  عر�شة  جلعلهم  يوؤدي  قد 

يف  عددهم  ويقدر  واجلنوح،  النحراف 

اجلمهورية اليمنية بنحو 1.5 مليون طفل، اأ�شف 

اأو  اإىل ذلك عدم متكني الأطفال من التمدر�س، 

الذي  الإعالة  عبء  فارتفاع  اجليد،  التمدر�س 

يوؤدي  قد  الرئي�شية،  الفقر  اأ�شباب  اأحد  هو 

جتاه  م�شوؤولياتهم  عن  التخلي  اإىل  بالآباء 

تعليم اأطفالهم، وتوفري الظروف املالئمة لذلك، 

وانت�شار الأمية بني الأطفال، فتربز بذلك على 

�شبيل املثال ل احل�شر ظاهرة عمالة الأطفال، 

واآثارها ال�شلبية على املجتمع والقت�شاد.

هذا، وقد ينتج عن تف�شي ظاهرة الفقر   

بالن�شبة  خا�شة  العام،  ال�شحي  الو�شع  تدهور 

بهم،  العناية  الوفيات(، وقلة  )ارتفاع  لالأطفال 

وبالتايل  الكبار،  على  كذلك  ينطبق  ما  وهو 

وللعدوى  لالأمرا�س،  عالية  بدرجة  التعر�س 

املزمنة. اأ�شف اإىل ذلك ظهور الف�شاد وانت�شاره 

القت�شادية  امل�شالح  تعطيل  اإىل  يوؤدي  ب�شكل 

ال�شوؤون  ت�شيري  يف  الف�شاد  اأن  فرغم  للدولة، 

الفقر،  م�شببات  من  اعتباره  ميكن  القت�شادية 

تنميتها  اإىل  يوؤدي  الظاهرة  هذه  وجود  اأن  اإل 

اأن  لالنتباه، حيث  ملفت  ب�شكل  للعيان  وظهورها 

الذي  فاملوظف  املحظورات،  كل  تزول  الفقر  مع 

ل متكنه وظيفته من تلبية حاجياته اخلا�شة 

معينة(،  ظروف  )ويف  اأ�شرته  حاجيات  وكذلك 

قد ي�شبح موظفًا فا�شدًا، وبالتايل يوؤثر ذلك على 

تدهور  وكذلك  ككل،  القت�شاد  وعلى  موؤ�ش�شته 

وتراجع امل�شتوى املعي�شي لالأ�شر. كما يوؤدي اإىل 

قلة مردودية الأفراد، و�شعف م�شتوى ن�شاطهم 

انخفا�س  عنه  ينتج  الذي  ال�شيء  القت�شادي، 

دخل الأ�شرة والدولة معًا.

)2( ارتفاع معدلت البطالة

املخاطر  اأحد  البطالة  ت�شكل   

املنطقة  تواجه  التي  الرئي�شية  الجتماعية 



13

البنيان  يهدد  خطر  ناقو�س  فهي  العربية، 

الجتماعي، ملا لها من اآثار كبرية على النواحي 

كما  والنف�شية.  والقت�شادية  الجتماعية 

�شلبًا  ينعك�س  املجتمع  على  البطالة  خطر  اأن 

ومعي�شتهم،  الفراد  دخل  م�شتوى  انخفا�س  يف 

والجتماعي.  ال�شحي  و�شعهم  على  وبالتايل، 

بالإ�شافة اإىل ذلك تعد البطالة جمال خ�شب 

ينتج  ملا  للقيم  وتدهور  الجتماعي  للتفكك 

واأعرا�س  عواقب  يف  تتمثل  تبعات  من  عنها 

وال�شرقات  النحرافات  مثل  وم�شكالت  نف�شية 

من  وغريها  املخدرات  وتعاطي  واجلرائم 

املجتمعات  على  الأخرى  ال�شلبية  الظواهر 

العربية. كما توؤدي البطالة اإىل زيادة العنف 

العائلة،  اأفراد  بني  العالقات  و�شوء  الأ�شري 

حيث ي�شبح هناك �شعور بعدم الر�شا يف العائلة 

ما يولد ال�شراعات والتوتر يف جو الأ�شرة.

و�شع  اأهمية  تاأتي  هنا،  ومن   

ا�شرتاتيجيات وا�شحة املعامل تاأخذ بالعتبار 

بهدف مواجهة  والقليمية  العاملية  املتغريات 

العربية  املنطقة  يف  املتاأ�شل  اخلطر  هذا 

وت�شريعي،  موؤ�ش�شي  هو  ما  منها  عدة،  لأ�شباب 

ومنها املرتبط ب�شوء اإدارة التنمية على م�شتوى 

الكثري من بلدان املنطقة العربية، وتتف�شى هذه 

حيث  العربية  املنطقة  يف  كبري  ب�شكل  امل�شكلة 

قدرت ن�شبة البطالة بنحو 11.4% معظمهم من 

املعدل  �شعف  ميثل  ما  وهذا  ال�شباب،  �شريحة 

العاملي للبطالة يف عام 2013، والذي قدر بنحو 

ما  واأخطرها  البطالة  �شور  اأو�شح  ومن   ،%6

على  منهم  واملتعلمني  عام  ب�شكل  ال�شباب  مي�س 

وجه اخل�شو�س، فقد يكون ذلك كفيل يف تهديد 

القت�شادي  وال�شتقرار  الجتماعي  ال�شلم 

بطالة  متثل  حيث  الأ�شري.  الأمن  �شيما  ول 

املتعلمني الن�شيب الأكرب من العاطلني عن العمل 

يف كل الدول العربية، اإذ تتعدى ن�شبة هذه الفئة 

الـــ 50% )وهي الفئة العمرية ما بني 19 اإىل 29 

العديد  يف  العمل  عن  العاطلني  جمموع  من  �شنة( 

بني  املتزايدة  الهوة  ومتثل  العربية.  الأقطار  من 

العامل(  يف  الأ�شرع  )وهي  العاملة  القوى  معدلت 

التنمية  اأمام  الأكرب  التحدي  الت�شغيل  ومعدلت 

يدعو  الذي  الأمر  العربية،  الدول  خمتلف  يف 

اإىل اأهمية اإعادة النظر يف خياراتها واحلث على 

م�شاعفة اجلهود من اأجل توفري فر�س عمل كافية 

لواقع  �شامل  فهم  من  انطالقا  الفجوة،  هذه  ل�شد 

هذه البطالة وم�شبباتها.    

م�شكلة  البطالة  ت�شكل  اأن  الطبيعي،  ومن   

ذات خطورة بالن�شبة لالأ�شرة واملجتمع، لأنها ت�شكل 

قدرًا  الأ�شرة  توجه  اأن  فبعد  لإمكانياتها،  م�شدرًا 

كبريًا من دخلها لال�شتثمار يف جمال تعليم الأبناء، 

العلمي  حت�شيلهم  يكملوا  اأن  بعد  يظلون  بهم  فاإذا 

ا�ستمرار  ي�شكل  بحيث  ودخلها،  الأ�شرة  على  عبئًا 

وجودهم على هذا النحو �شغطًا على الأ�شرة الأمر 

الذي يوؤدى يف اأحيان كثرية اإىل تراكم م�شكالتها، 

النهيار،  اإىل  ودفعها  ن�شيجها  متزيق  اإىل  واأحيانا 

معدلتها  وتراكم  البطالة  ظاهرة  وجود  اأن  ثم 

بهوؤلء  يدفع  لأنه  املجتمع،  على  خطورة  ت�شكل 

منو  يف  �شببًا  يكونوا  اأن  اإىل  العاطلني  ال�شباب 

“كتعاطي  املجتمع  يف  ال�شلبية  الظواهر  من  كثري 

غري  والزواج  والغرتاب،  والنحراف،  املخدرات، 

ال�شرعي، وغريها من الظواهر ال�شلبية”.

اإىل  اأدت  التي  الأ�شباب  اأبرز  ومن  هذا،   

تف�شي ظاهرة البطالة يف الدول العربية “التغريات 

القت�شادية  والظروف  العمل،  اأ�شواق  يف  الهيكلية 

وغري  املبا�شرة  والآثار  العوملة،  وتنامي  امل�شطربة، 

املبا�شرة للحروب، وامل�شاكل وال�شراعات ال�شيا�شية، 

لعن�شر  املكملة  النتاج  عنا�شر  كفاية  وعدم 

اخل�شخ�شة  وعملية  النتاجية،  العملية  يف  العمل 
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الوا�شطة  ظاهرة  وانت�شار  املن�شبطة،  غري 

الوظائف،  يف  التعيني  عملية  يف  واملح�شوبية 

العر�س  بني  والتكامل  التوازن  �شعف  وكذلك 

وتدهور  العربية،  العمل  اأ�شواق  يف  والطلب 

اخلريجني،  كفاءة  و�شعف  التعليم،  م�شتوى 

الأن�شطة  على  العام  القطاع  وهيمنة 

القت�شادية، بالإ�شافة اإىل ارتفاع معدل منو 

ال�شكان وخا�شة يف فئة ال�شباب، والتكنولوجيا 

واأثرها ال�شلبي على عن�شر العمل”.

البطالة  معدالت  ارتفاع  يعتبر 
أحد اخملاطر االجتماعية التي تهدد 
آثار  من  له  ملا  االجتماعي،  البنيان 
االجتماعية  النواحي  على  كبيرة 
على  والنفسية  واالقتصادية 
أنها  حيث  ومكوناته،  اجملتمع 
دخل  مستوى  انخفاض  إلى  تؤدي 
أيضاً  وتؤدي  ومعيشتهم،  األفراد 
وتدهور  االجتماعي  التفكك  إلى 
من  والعديد  القيم،  منظومة 

املشكالت األخرى.  

نتناول  اأن  ميكننا  ال�شدد،  وبهذا   

�شبيل  على  التون�شية  اجلمهورية  حالة 

الإح�شائيات  ت�شري  حيث  احل�شر،  ل  املثال 

للبطالة يف  العامة  الن�شبة  اأن  اإىل  الر�شمية 

عام 2013 �شجلت ما يقارب 13.3%، منها %12.4 

الإناث،  من   %15.5 ن�شبته  وما  الذكور،  من 

حاملي  من  البطالة  ن�شبة  بلغت  وقد  وهذا 

العام،  نف�س  يف   %26.1 نحو  العليا  ال�شهادات 

وترتكز الن�شبة الأكرب للبطالة يف تون�س بني 

 %31.2 فئة ال�شباب، حيث بلغت الن�شبة نحو 

بني   %29.3 و  الذكور،  ال�شباب  بني   %32 منها 

ال�شابات )الإناث(.

اإىل  الأدبيات  من  العديد  وت�شري   

معدلت  ارتفاع  بني  وثيقة  عالقة  وجود 

البطالة  لأن  وذلك  الأ�شري،  والكيان  البطالة 

الأ�شرة  معي�شية  م�شتوى  على  مبا�شر  اأثر  لها 

اأبرز  ومن  الجتماعي.  اأو  الأ�شري  وال�شتقرار 

تلك التاأثريات �شعف م�شتوى الدخل وانخفا�س 

فقدان  اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  املعي�شي،  امل�شتوى 

الأمن القت�شادي، مما ينعك�س �شلبًا على م�شتوى 

اأن  اإىل  الإ�شارة  واأ�شرته. وجتدر  الفرد  معي�شة 

توؤكد  الدولية  والتقارير  الدرا�شات  من  العديد 

باأن الدول العربية بحاجة اإىل توفري 100 مليون 

فر�شة عمل بحلول عام 2025 لكي حتافظ فقط 

باأن  ينذر  مما  احلالية،  البطالة  معدلت  على 

املنطقة تعي�س يف حالة �شعف �شديد يف حتقيق 

م�شكلة  توؤدي  كما  ملواطنيها.  القت�شادي  الأمن 

واإثارة  الأمني  ال�شتقرار  عدم  اإىل  البطالة 

القالقل وال�شطربات داخل املجتمع، وبخا�شة 

جذب  احلالة  هذه  يف  ي�شهل  اإذ  منها،  ال�شيا�شية 

احتجاجية  حركات  لأي  العمل  عن  العاطلني 

معار�شة، ويجعلهم اأكرث احتمالية لالجتاه نحو 

ال�شلوك الإنحرايف، نظرًا لال�شتبداد وال�شخط، 

و�شعف النتماء للمجتمع.

الدرا�شات  بع�س  كذلك  وت�شري   

تفاقم  اإىل  البطالة  توؤدي  قد  اأنه  والأدبيات 

حيث  والجتماعي،  الأ�شري  التفكك  ظاهرة 

عن  والنف�شال  النعزال  اإىل  املتعطلون  يلجاأ 

وينتابهم  الجتماعية،  وجماعاتهم  اأ�شرهم 

قد  مما  والإحباط،  بالياأ�س  ال�شعور  كذلك 

والعنف  الطالق  معدلت  زيادة  اإىل  ذلك  يوؤدي 

ارتفاع  هناك  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  الأ�شري. 

الدول  خمتلف  يف  الطالق  ن�شب  يف  ملحوظ 

العربية كنتيجة حتمية لعدم قدرة تلك الأ�شر 

ت�شري  كما  القت�شادية.  ال�شوائق  مقاومة  على 
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خمتلف التقارير الر�شمية يف هذا ال�شاأن، فنجد 

يف  و�شلت  الطالق  ن�شبة  اأن  املثال:  �شبيل  على 

تون�س نحو 40% يف عام 2013. وتوؤكد التقارير، 

ظاهرة  لتف�شي  املرتفعة  الن�شب  تلك  اأن  اأي�شًا 

الطالق تعود ل�شعوبات املعي�شة، و�شعف احلالة 

وارتفاع  الدخل  �شعف  نتيجة  القت�شادية 

ن�شب البطالة، كما اأ�شلفنا.

زيادة  اإىل  البطالة  توؤدي  قد  كما   

عن  العاطلني  اأ�شر  على  الجتماعية  ال�شغوط 

وذلك  امل�شكالت،  من  ملزيد  وتعر�شهم  العمل 

الإعالة، فنجد يف عام  ارتفاع معدلت  نتيجة 

الدويل  البنك  بيانات  لقاعدة  )وفقًا   ،2013

�شن  يف  ال�شكان  من  العمرية  الإعالة  ن�شبة 

اأن ن�شبة الإعالة يف تون�س قد و�شلت  العمل(، 

اإىل نحو %44 .

منظور  ال�شكانية..  الرتكيبة  اختالل   )3(

اقت�شادي - اجتماعي: 

الرتكيبة  اختالل  م�شكلة  تظهر   

ال�شكانية كخطر اجتماعي حتديدًا يف منطقة 

ل  حيث  اخلليجي«،  التعاون  جمل�س  »دول 

بعينه،  واحد  جانب  على  اخلطر  ذلك  يقت�شر 

بنمو  تتعلق  متعددة  جوانب  على  ي�شتمل  بل 

ال�شكان وتوزيعهم وخ�شائ�شهم وي�شكل تهديدًا 

على  تعرثها  اإىل  ويف�شي  التنمية  جلهود 

الآثار  من  جمموعة  هناك  لذا  البعيد.  املدى 

القت�شادية والجتماعية املرتتبة على اخللل 

يف الرتكيبة ال�شكانية، والذي قد يكون لها دور 

مبا�شر اأو غري مبا�شر يف تهديد حالة ال�شتقرار 

الجتماعي لأي جمتمع كان.

  كما جتدر الإ�شارة يف هذا ال�شدد اإىل 

ال�شكاين  الرتكيب  اأن يختلف  الطبيعي  من  اأنه 

باأمناطه املتعددة، ولكن هناك فارقًا بني التنوع 

قدراته،  وينمي  املجتمع  يرثي  الذي  الرتكيب  يف 

فيقلل  ال�شكاين  بالبناء  يخل  الذي  التنوع  وبني 

يف  اخللل  اإن  والتنمية.  التطور  على  قدرته  من 

الرتكيب ال�شكاين قد ميتد اإىل البنية القت�شادية 

لدينا  يفرز  بحيث  للمجتمعات  والجتماعية 

م�شكالت تتعلق بالبطالة بني املواطنني، والأ�شرار 

بالهوية الوطنية، وغريها من اآثار، وميكن النظر 

بارتفاع  واملرتبطة  مبنظورين،  الآثار  تلك  اإىل 

معدلت الزيادة ال�شكانية على النحو التايل:

	 يف ذلك  ويتجلى  القت�شادي:  املنظور 

نفقات  وارتفاع  الإعالة،  اأعباء  زيادة 

اخلدمات الأ�شا�شية على ال�شحة والتعليم 

من  املحلي  القت�شاد  وا�شتنزاف  وغريها، 

الوافدة،  العمالة  حتويالت  زيادة  خالل 

حيث ت�شكل هاج�شًا وعبئًا اقت�شاديًا كبريًا 

اخلطط  ور�شم  و�شع  على  القائمني  على 

�شتعود  والتي  واملالية،  القت�شادية 

من  ولعل  الدولة.  اقت�شاد  على  بال�شلب 

املخزون  وهجرة  وهروب  ت�شرب  اأبرزها 

خارج  اإىل  ال�شعبة  الأجنبية  العمالت  من 

البالد، واجتاهها اإىل البلدان املحول اإليها، 

الأمر الذي �شيوؤثر عاجاًل اأم اآجاًل بال�شلب 

اأي�شًا على موازين مدفوعات الدولة ب�شكل 

الت�شرب  هذا  مثل  اأن  �شيما  ول  ملمو�س، 

نزيفًا  ميثل  ال�شعبة  للعمالت  والهروب 

العملة  من  الدولة  ملدخرات  م�شتمرًا 

يف  الفائ�س  حجم  وتخفي�س  الأجنبية، 

احل�شاب اجلاري.

	 زيادة يف  ذلك  ويت�شح  الجتماعي:  املنظور 

اأر�س الدولة مما  حجم بع�س اجلاليات على 

ارتفاع  اإىل  يوؤدي  قد  �شيا�شيًا  ثقاًل  ي�شكل 

الأ�شوات التي تطالب بتوفري بع�س املميزات 

الأعراف  تخالف  قد  حجمها  لكرب  كنتيجة 

اجلاليات  اأغلب  اأن  كما  الوطنية.  والتقاليد 
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الأم،  لبلدانها  بالولء  تدين  الوافدة 

يف  يتحول  قد  املكثف  الوجود  وهذا 

على  �شغط  و�شيلة  اإىل  معينة  حالت 

هناك  يكون  وقد  امل�شت�شيفة،  الدولة 

التوترات  انعكا�س  من  دائم  تخوف 

الأم  الدولة  بني  حتدث  التي  ال�شيا�شية 

للعمالة الوافدة على ال�شتقرار الداخلي 

اأن  حيث  للعمالة،  امل�شت�شيفة  للدولة 

�شراعات  بينها  وافدة  جاليات  وجود 

طائفية اأو �شيا�شية اأو عرقية قد يخلق 

و�شعًا اأمنيًا داخليًا غري م�شتقرًا.

�شلبيات  اأبرز  تاأتي  اآخر  جانب  ومن   

يطلق  ما  على  ال�شكانية  الرتكيبة  اختاللت 

املواطنني،  بني  “ظاهرة التكالية”  بـ  عليه 

الوافدة  العمالة  وجود  اإىل  ترجع  والتي 

على  املواطنني  ي�شجع  مما  كبرية  باأعداد 

يوؤدي  مما  مثاًل،  اليدوي  العمل  عن  العزوف 

اإىل انخفا�س م�شاهمة قوة العمل الوطنية يف 

الناجت املحلي الإجمايل و�شوق العمل. وكذلك 

الإ�شرار بالهوية الوطنية، حيث اأن النفتاح 

ي�شر  اأن  �شاأنه  من  املن�شبط،  غري  الع�شوائي 

الجتماعية  البنية  ويه�شم  املجتمع  بهوية 

للمجتمعات  والثقافية  والقت�شادية 

اخلليجية،  كاملجتمعات  ن�شبيًا  ال�شغرية 

مثل  الأ�شباب  من  جملة  اإىل  ذلك  ويعزى 

وترهل  الوطنية،  املوؤ�ش�شات  اأداء  »�شعف 

على  الأجنبية  باللغات  والهتمام  اأنظمتها، 

بالثقافات  والنبهار  العربية،  اللغة  ح�شاب 

الأجنبية، و�شعف النتماء الوطني، وق�شور 

اأداء  وتاأخر  التعليمية،  املوؤ�ش�شات  فعالية  يف 

و�شائل الإعالم، وبروز قيم اجتماعية دخيلة 

بالأمن  الأ�شرار  عن  ناهيك  املجتمع«  على 

الجتماعي للدولة امل�شت�شيفة.

اختالل  عن  الناجتة  األخطار  تتعد 
ال  أنها  حيث  السكانية،  التركيبة 
يقتصر ذلك اخلطر على جانب واحد 
جوانب  على  تشتمل  بل  بعينه، 
السكان  بنمو  تتعلق  متعددة 
ويشكل  وخصائصهم  وتوزيعهم 
إلى  ويفضي  التنمية  جلهود  تهديداً 
لذا هناك  البعيد.  املدى  تعثرها على 
االقتصادية  اآلثار  من  مجموعة 
اخللل في  املترتبة على  واالجتماعية 
التركيبة السكانية والذي قد يكون 
في  مباشر  غير  أو  مباشر  دور  لها 
االجتماعي  االستقرار  حالة  تهديد 

ألي مجتمع كان.

الرتكيبة  اختالل  خطر  ويربز  هذا،   

ال�شكانية ب�شكل وا�شح يف “دول جمل�س التعاون 

تاأثريات  اأهم  �شنتناول  اأننا  حيث   - اخلليجي” 

ومملكة  الكويت،   “ حالتي  يف  اخلطر  ذلك 

حيث  احل�شر،  ل  املثال  �شبيل  على  البحرين” 

 2011 عام  يف  الكويت  �شكان  عدد  اإجمايل  يقدر 

بنحو 3 ماليني ن�شمة، مقابل 1.9 مليون ن�شمة يف 

الرتفاع  57.9%، هذا  بن�شبة  2000، لريتفع  عام 

عوامل  عدة  اإىل  يعود  ال�شكان  عدد  يف  الكلي 

وموؤثرات، قد يكون من اأبرزها حت�شني جمالت 

اإىل  اأدى  مما  والجتماعية،  ال�شحية  الرعاية 

العمر  وزيادة  الوفيات  م�شتوى  يف  انخفا�س 

املتوقع عند الولدة من جهة، والزيادة املطردة 

رفع  يف  بدورها  اأ�شهمت  التي  الوافدة  للعمالة 

هذه الن�شب ب�شكل كبري من جهة اأخرى.

ال�شكانية  الرتكيبة  اإىل  نظرنا  ما  واإذا   

يف دولة الكويت جند اأن هناك تفاوتًا كبريًا بني 

املواطنني والوافدين، حيث متثل ن�شبة املواطنني 

عام  يف  ال�شكان  عدد  اإجمايل  من  )الكويتينت( 
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اإن  للوافدين،   %64.6 مقابل   ،%35.4 نحو   2011

هذا الأمر قد اأفرز بدورة العديد من ال�شلبيات 

الكويتي،  املجتمع  منها  يعاين  التي  وامل�شكالت 

ال�شنوية  التحويالت  حجم  �شخامة  اأبرزها؛ 

دينار  مليار   3 نحو  بلغت  التي  الوافدة  للعمالة 

10 مليار  2013 )اأي مبا يعدل نحو  كويتي يف عام 

دولر اأمريكي(، وهي نتيجة لإنخفا�س م�شاهمة 

قوة العمل الوطنية )الكويتية( يف �شوق العمل 

بنحو  الكويتية  العمل  قوة  ن�شبة  تقدر  حيث 

16.5% يف مقابل 83.5% للعمالة الوافدة.
ظاهرة  بروز  اإىل  بال�شافة  هذا   

التكالية بني املواطنني على العمالة الوافدة، 

من  الكثري  يف  العمل  عن  عزوفهم  اإىل  اأدى  مما 

املهن التي تتطلب جهودًا م�شاعفة، حيث ترتكز 

على  احلكومي  القطاع  يف  الكويتية  العمل  قوة 

اأكرث  اإىل  ت�شل  بن�شبة  القطاع اخلا�س  ح�شاب 

يف  الكويتية  العمل  قوة  اإجمايل  من   %85 من 

اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  ن�شبة  ت�شل  حني 

وذلك   %95 لنحو  الوافدة  العمالة  فئة  من 

وفقًا لتقديرات عام 2011، مما يدل على عزوف 

العمالة الوطنية عن العمل يف القطاع اخلا�س، 

ارتفاع  ب�شبب  عليها  الوافدة  العمالة  وتف�شيل 

الرواتب  م�شتوى  وانخفا�س  انتاجيتها  م�شتوى 

مما  الكويتية،  بالعمالة  مقارنة  لهم  املمنوحه 

الكويتي  اخلا�س  القطاع  م�شاهمة  من  يحد 

الكويتية  العمل  لقوة  العمل  فر�س  توفري  يف 

وخ�شو�شًا للخريجني اجلدد، مما يجعل القطاع 

توظيفهم،  م�شكلة  مواجه  يف  وحيدًا  احلكومي 

ومعاجلة م�شكلة البطالة. 

»املجتمع  يواجه  مت�شل  �شياق  ويف   

عديدة  اجتماعية  خماطر  البحريني« 

بع�شها  ال�شكانية،  الرتكيبة  اختالل  نتيجة 

القرن  من  ال�شبعينيات  منت�شف  منذ  موجودة 

القت�شادية  بالتطورات  مرتبطة  وهي  املا�شي، 

والجتماعية التي حدثت بعد الطفرة النفطية 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  احلال  هو  كما 

الأخرى، والتي اأدت اإىل انفتاح املجتمع البحريني 

على العامل اخلارجي، وبالأخ�س على م�شتوى �شوق 

اإىل تدفق الآلف من العمالة  اأدى  العمل، والذي 

اإىل   2012 نوفمرب  يف  عددها  و�شل  التي  املهاجرة 

اأكرث من ن�شف عدد قوة  اأي  األف عامل؛   370 نحو 

العمل البحرينية، علمًا باأن عدد �شكان البحرين 

واأن  نف�شه،  العام  يف  ن�شمة  مليون   1.3 بنحو  يقدر 

األف   600 بنحو  يقدر  البحرينني  املواطنني  عدد 

�شكانية  الرتكيبة  اختالل  اإن  بحريني،  مواطن 

منها  امل�شكالت  من  العديد  اإىل  يوؤدي  ما  دائمًا 

يف  بدورة  و�شل  والذي  البطالة  معدلت  »ارتفاع 

مملكة البحرين اإىل نحو 7.4% يف عام 2012 بح�شب 

عبء  معدل  وارتفاع  الدويل،  البنك  تقديرات 

الإعالة والذي و�شل يف عام 2013 اإىل نحو %30.3 

وال�شغط  الدويل،  البنك  بيانات  اأي�شًا  وبح�شب 

على خمتلف اخلدمات، والبنية التحتية، والتاأثري 

على الهوية القومية، والقيم الوطنية، وغريها«.

)4( تهمي�س بع�س الفئات الجتماعية

اختالفًا  هناك  اأن  اإىل  هنا،  الإ�شارة  من  لبد    

وال�شرائح  الفئات  حتديد  يف  الإن�شانية  املجتمعات  بني 

الجتماعية املهم�شة. فما يعترب فئة مهم�شة يف جمتمع 

ما، قد ل يكون كذلك يف جمتمع اآخر، فهناك العديد من 

يكرث  حتديدًا  النامية  الدول  يف  الإن�شانية  املجتمعات 

وكلما  متعددة،  مهم�شة  اجتماعية  فئات  فيها  وتربز 

زادت هذه الفئات وال�شرائح كلما انعك�س ذلك على و�شع  

املجتمع اإن كان جمتمعًا ناميًا اأو متقدمًا.
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هذه  اإطار  يف  هم  من  اإبراز  وميكن   

خالل  من  )املهم�شني(  الفئة  اأو  ال�شريحة 

الجتماعية  اخل�شائ�س  بع�س  حتديد 

فهي  بها.  اخلا�شة  والثقافية  والقت�شادية 

التي قد تكون حمرومة،  الفئة  اأو  ال�شريحة 

اأو مهملة اجتماعيًا، اأو غري مندجمة، اأو غري 

اأو  اقت�شاديًا،  اأو اجتماعيًا،  »نف�شيًا،  م�شتقرة 

�شيا�شيًا«، اأو هي تلك ال�شريحة اأو الفئة غري 

من  تعاين  اأو  حلقوقها،  الفاقدة  اأو  املتكيفة 

من  متنعها  التي  اجل�شمانية  الأعرا�س  بع�س 

هذه  �شمن  ويدخل  املجتمع،  داخل  الندماج 

الجتماعية  الفئات  من  العديد  ال�شريحة 

نتيجة  تعاين  التي  الإن�شاين  املجتمع  داخل 

من  كاف  قدر  حتقيق  من  الدولة  لعجز 

فمتى  منا�شب.  ب�شكل  املجتمع  يف  اإدماجهم 

ال�شرائح  هذه  دمج  من  الدولة  ا�شتطاعت  ما 

حتقيق  يف  تنجح  ما  بقدر  املجتمع،  داخل 

املجتمع  قطاعات  كافة  واإ�شراك  الرفاهية، 

و�شرائحه ب�شورة اإيجابية يف عملية التنمية 

املن�شودة.

ال�شرائح  من  العديد  فهناك   

الجتماعية مثل »الفقراء، واملعاقني اأو ذوي 

وامل�شردون،  والأميني،  اخلا�شة،  الحتياجات 

امل�شتقرين  وغري  والالجئني،  واملهاجرين 

ال�شرعيون،  غري  والأبناء  اأ�شريًا،  اأو  عائليًا 

غري  ال�شكانية  والفئات  وامل�شنني،  ال�شن  وكبار 

واملت�شارعة  باملهم�شة،  ت�شمى  ما  اأو  املهمة 

الفئات  هذه  من  وغريها  والأقليات،  الهوية، 

التي تعترب مهم�شة ما مل ت�شتطيع الدولة من 

دجمهم ب�شورة منا�شبة داخل املجتمع ليكونوا 

فكل  التنمية.  عملية  يف  حقيقيني  فاعلني 

�شريحة قد تكون عائقًا اأو عبئًا على املجتمع 

لبد  فلذلك  مهم�شة،  اجتماعية  �شريحة  هي 

النهو�س  امل�شئولني من توجيه اجلهود نحو  على 

التنموية  العملية  اأجل حتقيق  بها ومتكينها من 

هناك  �شابقًا،  اأ�شرنا  وكما  املجتمع،  داخل 

خ�شو�شية لبع�س املجتمعات عن غريها.

اإبراز  ال�شدد  هذا  يف  املهم  من  ولعل   

غري  اأو  املهم�شة  الجتماعية  ال�شرائح  اأهم 

يف  باآخر  اأو  ب�شكل  املندجمة  غري  اأو  املمكنة 

اأو  واملعاقني  املراأة،   « وهم  العربية،  جمتمعاتنا 

ذوي الحتياجات اخلا�شة، وامل�شنني، والأقليات 

تتطلب  التي  الأ�شر  وبع�س  املهمله،  ال�شكنية 

ال�شبابية،  املجاميع  وبع�س  خا�شة،  رعاية 

والطفولة«.

لأو�شاع  املثال  �شبيل  على  نظرنا  ولو   

ال�شن يف الدول العربية جندهم  �شريحة كبار 

اإهمال  ب�شبب  املخاطر،  من  للكثري  يتعر�شون 

جندهم  حيث  لهم،  االأ�سر  وحتى  املجتمعات 

املعاناة  من  طويلة  حياة  بعد  اأنهم  يدركون 

امل�شنني،  دور  يف  اأو  اأ�شرهم  داخل  اأما  مهملون، 

وميكن  املوت،  ينتظرون  املجتمع  عن  منف�شلون 

يف  ات�شعت  قد  امل�شنني  �سريحة  باأن  القول 

اأولها  كثرية،  متغريات  ب�شبب  الأخرية،  الفرتة 

التطورات التكنولوجية التي اأدت اإىل تقلي�س 

اأنها طورت  اإىل  اإ�شافة  الإن�شاين،  العمل  فر�س 

ي�شتطيع  قد ال  الأعمال،  لإجناز  اأ�شاليب فنية 

كبار ال�سن اإتقانها اأو اللحاق بها، وي�شري العامل 

متكنت من  الطبية، التي  اإىل التطورات  الثاين 

االأمر  الأمرا�س،  من  لكثري  عالجات  اكت�شاف 

من  حالة  ويف  العمر،  اإطالة  اإىل  اأدى  الذي 

ال�سحة اجليدة.

اإن ظاهرة كبار ال�سن يتزايد الإح�شا�س   

املجتمعات  لأن  احل�شرية،  املجتمعات  يف  بها 

وطابع  التقليدية  ثقافتها  بحكم  الريفية 

على  قادرة  فيها  ال�شائدة  العائلية  اجلماعية 
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ا�شتيعابهم، ولكننا نعتقد اأننا مقبلون على ثورة 

دميوجرافية معكو�شة؛ حيث يطغى وجود كبار 

منهم  عمرًا  الأقل  ال�شرائح  وجود  على  ال�سن 

املجتمعات  اأ�شابت  اأن  بعد  ال�شيخوخة  وتكاد 

ومن  النامية،  املجتمعات  ت�شيب  اأن  املتقدمة، 

الواحد  القرن  يف  ال�شكان  ي�شيخ  اأن  املتوقع 

 %8 من  امل�شنني  ن�شبة  تزيد  حينما  والع�شرين، 

�شتنخف�س  بينما   ،2050 عام  بحلول   %21 اإىل 

ثالثة  واأن   ،%20 اإىل   %33 من  الأطفال  ن�شبة 

جمتمعات  يف  يعي�شون  �سوف  امل�شنني  اأرباع 

اجلنوب بعد اأقل من ثالثني عامًا .

ن�شبة  اأن  جند  الُقطري  ال�شعيد  وعلي   

التزايد، ففي لبنان مثاًل كانت ن�شبة  اإىل  امل�شنني 

2000 نحو   امل�شنني )65 فما فوق( قد بلغت يف عام 

7.1% يف حني اإرتفعت هذه الن�شبة يف عام 2013 اإىل 
نحو 8.1%، وو�شلت هذه الن�شبة يف تون�س نحو %6 

عام  يف   %7.2 ن�شبته  ما  بلغت  بينما    2000 عام  يف 

يف  امل�شنني  ن�شبة   )2( رقم  ال�شكل  ويو�شح   ،2013

خمتلف الدول العربية.

�شكل رقم )2(: ن�شبة امل�شنني يف خمتلف الدول العربية )%( لالأعوام )2013/2000(

             امل�شدر: قاعدة بيانات البنك الدويل.

اخل�شائ�س  اإىل  هنا  الإ�شارة  وميكن   

منو  مثل،  امل�شنني،  بها  يتميز  التي  الأ�شا�شية 

االعرتاف  اإىل  باحلاجة  لديهم  فائق  اإح�شا�س 

توقري  الرغم من  فعلى  الإن�شاين لهم،  والقبول 

االجتماعي  والرتاث  ال�سماوية  الديانات 

باأن  اإدراكهم  فاإن  لهم،  للمجتمعات  والثقايف 

اإىل  يدفعهم  اإليهم،  حاجة  يف  لي�س  املجتمع 

ال�شعور القا�شي بخيبة الأمل واحل�شرة لدفعهم 

برغم  اأنه  ذلك  اإىل  ي�شاف  الن�شيان.  طي  اإىل 

فاإن  واحلكمة،  اخلربة  ميتلكون  باأنهم  اإح�شا�شهم 

اإىل  تنتمي  خربتهم  اأن  تدرك  احلالية  املجتمعات 

اخلربة،  ال  املعرفة  يتطلب  احلا�شر  واأن  املا�شي، 

اإىل  القدمية  وخربتهم  يدفعهم  الذي  االأمر  وهو 

�شاحة التهمي�س االجتماعي. ي�شاف اإىل ذلك اأي�شًا 

بالكتئاب  اأعمق  اإح�شا�س  لديهم  اأن  نالحظ  اأننا 

واخلوف من امل�شتقبل، فخرباتهم اأ�شبحت عتيقة، 

من  اأقل  عادة  تكون  تقاعدهم  معا�سات  اأن  ثم 

اأجورهم ال�شابقة، ي�شاف اإىل ذلك اأنهم مل يعودوا 



20

قبل.  من  االأمر  كان  كما  حولهم،  ملن  مفيدين 

لنمو  �شاحة  ي�شكلوا  اأن  اإىل  يدفعهم  ذلك 

مع  امل�شتقبل  من  واخلوف  الكتئاب  م�شاعر 

اإ�شباع  من  احلرمان  باحتمالية  الإح�شا�س 

تدفعهم  بحيث  واملعنوية،  املادية  احلاجات 

.
 
هذه امل�شاعر جميعًا اإىل �شاحة التهمي�س

)5( اختاللت البناء الأ�شري

يف  الأ�شا�شية  اللبنة  الأ�شرة  ت�شكل   

بناء املجتمع بكل ما تتعر�س له من حتولت 

واأدوارها،  وجمالها،  ووظائفها،  »بنيتها،  يف 

الناب�س  املجتمع  قلب  فهي  واأمناطها«، 

كان  جمتمع  اأي  يف  يحدث  ما  لكل  واحل�شانة 

اخلارجي،  اأو  الداخلي  امل�شتوى  على  �شواء 

فلذلك؛ فاإن اأي حتول اأو تغري قد ي�شب البناء 

�شواء  بدوره  �شينعك�س  جمتمع  لأي  الأ�شري 

بال�شلب اأو بالإيجاب على املجتمع باأ�شرة.

ا�شتخال�س  ميكن  ال�شدد،  هذا  ويف   

خمتلف  عن  ناجتة  اأ�شا�شية  اإ�شكاليات  اأربع 

التغريات والتحولت التي م�شت واقع الأ�شرة 

العربية، وهي على النحو التايل:

	 وحتول املفاجئ  الرفاه  اإ�شكالية 

يف  احلال  هو  كما   - احلياة  اأ�شلوب 

التعاون  جمل�س  دول  جمتمعات 

م�شكالت  وت�شم  اخلليجي- 

والإتكالية  ال�شتهالكي،  الإ�شراف 

و�شعف  الوافدة  العمالة  على 

التاأهيل  عن  العزوف  الإنتاجية، 

بفعل  البيئة  وتلوث  املهني،  للعمل 

فرط ال�شتهالك. 

	 وت�شم الأ�شري؛  التما�شك  م�شكلة   

اأبرزها؛  امل�شكالت،  من  العديد 

الزيجات  وتكرار  والهجر،  الطالق، 

الزوجات  رعاية  اإهمال  مع 

ال�شابقات واأبنائهن، وتعنيف الزوجة 

والأولد مع اإدمان اأو بدونه، والت�شدع 

وفر�س  املكانة  و�شراع  الأ�شري، 

الأ�شرة  مكونات  باقي  على  الإرادة 

املراأة  مكانة  ارتقاء  بعد  وخ�شو�شًا 

العمل  اإىل  وخروجها  مهنيًا،  تعليميًا 

وا�شتقاللها املايل. 

	 الأبناء؛ ورعاية  التن�شئة  اإ�شكالية   

دور  على  املرتتبة  امل�شكالت  وتت�شمن 

تربية  عملية  يف  )اخلدم(  املربيات 

الرتاخي  وكذلك  الأطفال،  ورعاية 

الأ�شري يف رعاية الأطفال، و�شعف رعاية 

من  املرجعية  وحتول  املراهقني،  ومتابعة 

الأ�شرة اإىل الإعالم وتقنيات الت�شالت 

والإعالم الجتماعي.

	 والت�شامن اللتزام  تراخي  اإ�شكالية 

الذي  الفردية  وتنامي  الجتماعي؛ 

الأ�شري،  الت�شامن  تراخي  اإىل  اأدى 

من  اخلا�شة  احلالت  جتاه  واللتزام 

واملعاقني،  امل�شنني  من  القربى  ذوي 

الأبوين،  وجمهويل  الأيتام،  ورعاية 

يف  الف�شاد  وباء  انت�شار  اإىل  بالإ�شافة 

خمتلف مظاهرة املالية والقيمية. 

األساسية  اللبنة  األسرة  تشكل 
له  تتعرض  ما  بكل  اجملتمع  بناء  في 
ووظائفها،  »بنيتها،  في  حتوالت  من 
فهي  وأمناطها«،  وأدوارها،  ومجالها، 
لكل  واحلضانة  النابض  اجملتمع  قلب 
أي مجتمع كان سواء  ما يحدث في 
اخلارجي،  أو  الداخلي  املستوى  على 
فلذلك؛ فإن أي حتول أو تغير قد يصب 
البناء األسري ألي مجتمع سينعكس 
بدوره سواء بالسلب أو باإليجاب على 

اجملتمع بأسرة.
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بالنظر ملدى تف�شي هذه امل�شكلة يف   

البلدان العربية ن�شط ال�شوء على حالتي كل 

برزت  حيث  كنموذج،  واليمن”  “تون�س،  من 

بع�س  ملحوظ  وب�شكل  الأخري  الآونة  يف 

الأ�شر  كيانات  تهدد  التي  ال�شلبية  املظاهر 

الأ�شري،  والتفكك  “الطالق،  مثل  التون�شية 

داخل  العنف  ممار�شة  م�شتويات  وارتفاع 

الأ�شرة، ويف ال�شارع، ويف املوؤ�ش�شات الرتبوية 

واملعاهد  املدار�س  من  فيها  مبا  والتعليمية 

ظواهر  عمومًا  وهي  اجلامعات”،  وحتى 

الأخرية  الفرتة  يف  انت�شارها  من�شوب  ارتفع 

ال�شيا�شي  ال�شتقرار  عدم  حلالة  كاإنعكا�س 

بعد  ما  مرحالة  يف  تون�س  عا�شته  التي 

وزارة  ت�شريحات  وبح�شب  اليا�شمني،  ثورة 

الدخلية التون�شية مت خالل الثمانية اأ�شهر 

الأوىل لعام 2012 ت�شجيل نحو 26 األف ق�شية 

 36 ونحو  قتل،  ق�شية   221 وت�شجيل  عنف، 

البيانات  األف حالة �شرقة. كما تبني بع�س 

الدولية اأن حالت الطالق يف تون�س مرتفعة 

عام  يف  حالة  اآلف   9 نحو  بلغت  حيث  جدًا 

نف�س  يف  زواج  حالة  األف   16 جملة  من   2010

املطلقني  عدد  اإجمايل  من   %27 واأن  ال�شنه، 

دفع  ما  وهو  عام،   36 اأعمارهم  تتجاوز  ل 

الدولة  تون�س هي  باأن  الت�شريح  اإىل  حينها 

من  عامليًا  والرابعة  عربيًا،  الأوىل  العربية 

اأي�شًا  دفع  مما  الطالق،  حالت  عدد  حيث 

وزارة العدل التون�شية اآنذاك اإىل الت�شكيك 

بيانات  بدورها  توفر  ومل  الأرقام،  هذه  يف 

الطالق  معدلت  حول  دقيقة  معطيات  اأو 

من  بالرغم  البيانات،  تلك  تنفي  تون�س  يف 

هذا  ارتفاعة.  على  توؤكد  املوؤ�شرات  كل  اأن 

املمار�س  العنف  م�شتوى  ارتفاع  جانب  اإىل 

الدوائر  خمتلف  يف  وانت�شاره  املراأة،  �شد 

امل�شح  العامة واخلا�شة، وقد بني  املجتمعية 

قبل  من  املنجز  املراأة  �شد  العنف  حول  الوطني 

 ،2010 عام  يف  الب�شري  والعمران  الأ�شرة  ديوان 

والذي �شمل عدد 2000 امراأة، اأن 47.6% من الن�ساء 

يف تون�س يتعر�شون للعنف اجل�شدي اأو اجلن�شي اأو 

اإىل  ب�شكاوى  يتقدمن  ومل  النف�شي،  اأو  القت�شادي 

الق�شاء �شوى 17% منهن فقط.

التي  الدرا�شات  من  العديد  ت�شري  بينما   

اأن  اليمنية  اجلمهورية  يف  الأ�شرة  اأو�شاع  تناق�س 

هناك العديد من املظاهر ال�شلبية التي يعاين منها 

اقت�شادية  لأو�شاع  حم�شلة  وهي  الأ�شري،  البناء 

خا�س،  ب�شكل  الأ�شر  عا�شتها  �شعبة  واجتماعية 

معدلت  »ارتفاع  اأهمها  كان  عام،  ب�شكل  واملجتمع 

الطالق وخا�شة بني حالت الزوج احلديثة حيث 

19% من عدد الزيجات  بلغت معدلت الطالق نحو 

املبكر،  الزواج  ظاهرة  وا�شتمرار   ،2013 عام  يف 

وارتفاع معدلت العنف الأ�شري اأي�شًا«.

)6( �شعف اإدماج ال�شباب يف املجتمع

املراحل  اأهم  من  ال�شباب  مرحلة  تعد   

حتمل  لكونها  الإن�شان،  يعي�شها  التي  العمرية 

خ�شائ�س املراحل ال�شابقة عنها وكذلك الالحقة. 

فاإنها ت�شكل اأي�شا جماًل خ�شبًا، تت�شارع فيه الأطر 

والثقافية  والجتماعية  الرتبوية  واملوؤ�ش�شات 

اأن منو حاجات  اأنواعها. كما  وال�شيا�شية مبختلف 

والجتماعية،  الفيزيولوجية  ورغباتهم  ال�شباب 

�شقفًا  اإ�شباعها  يتطلب  حيث  اإحلاحًا،  اأكرث  ت�شبح 

توفره  ما  الأحيان  غالب  يف  يتجاوز  املطالب  من 

له  �شراع  من  ال�شراع  ليتطور  القائمة.  املوؤ�ش�شات 

بني  النف�شية،  بالتوترات  مليء  داخلي  م�شمون 

رغبات ال�شباب من جهة، والأطر املرجعية التي ل 

ثانية.تبعًا  جهة  من  لالإ�شباع  اأو�شع  جمالت  تتيح 

لنوعية القيم ال�شائدة، وطبيعة املمنوعات املتبعة 

داخل كل جمتمع.
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املرحلة  هذه  حتققه  مما  فبالرغم   

لدى ال�شباب من تطور على خمتلف الأ�شعدة، 

على  قادرًا  جتعله  كفاءات  خاللها  يكت�شب 

الآراء  واإبداء  وامل�شاركة  الإرادي  التكيف 

واملواقف، اإل اأنه ل يبقى مع ذلك يف ماأمن عن 

والإ�شطدامات  املعاناة،  من  خمتلفة  اأ�شكال 

املوؤ�ش�شات  مع  املبا�شرة  وغري  املبا�شرة 

وال�شلطوية،  والقت�شادية  الجتماعية 

والقهر،  “القمع،  الأحيان  غالب  يف  قوامها 

بذلك  وميكننا  والتهمي�س”.  والتخويف، 

اإبراز اأهم املخاطر وامل�شكالت التي تعاين منها 

العربية، وذلك على  البلدان  ال�شباب يف  فئة 

ال�شباب،  بني  العنف  انت�شار  التايل؛  النحو 

فئة  املتزوجني  بني  الطالق  معدلت  اإرتفاع 

من ال�شباب، اإرتفاع معدلت البطالة بني فئة 

املخدرات،  واإدمان  تعاطي  انت�شار  ال�شباب، 

�شعف قدرة النظام التعليمي على خلق واإعداد 

احلا�شر  حتديات  مواجهة  على  قادرة  اأجيال 

وامل�شتقبل.

وبنظره عامة حول اأو�شاع فئة ال�شباب   

تعداد  اأن  جند؛   العربية  البلدان  خمتلف  يف 

ب�شكل  ينمو  العربية  الدول  يف  ال�شباب  ال�شكان 

الوطن  يف  ال�شكان  ن�شف  من  فاأكرث  جدًا،  �سريع 

من  و%65  �شنة،   25 �سن  حتت  هم  اليوم  العربي 

�شكان الوطن العربي هم حتت �سن 30 �شنة، ومل 

من  اأكرث  �شباب  جيل  العربي  التاريخ  يف  يوجد 

العامل  يف  ن�شبة  اأكرب  ثاين  اإنها  الن�شبة،  هذه 

اأفريقيا.  و�شمال  الكربى  ال�سحراء  جنوب  بعد 

الذين  ال�شباب  ن�شبة   )3( رقم  وال�شكل  ويو�شح 

الدول  بع�س  يف  �سنة   30 عن  اأعمارهم  تقل 

العربية.

ال�شكل رقم )3(: الن�شبة املئوية لل�شكان حتت عمر )30 �شنة( يف بع�س الدول العربية

امل�شدر: جمموعة من بيانات تعداد ال�شكان لبع�س الدول العربية.
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ن�شبة  يف  امللحوظة  الزيادة  هذه  اإن 

زيادة  يقابلها  ال  العربية،  الدول  يف  ال�شباب 

كبري  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  مما  العمل،  فر�س  يف 

لديها  العربية  واملنطقة  البطالة،  معدل  يف 

ن�شبة  تبلغ  حيث  العامل،  يف  بطالة  معدل  اأكرب 

 2011 عام  يف  وذلك   %28 نحو  فيها  البطالة 

يف  يزيد  مما  ال�شباب،  فئة  يف  يرتكز  معظمها 

هذه  من  جدًا  كبرية  ن�شبة  اإن  امل�شكلة.  تفاقم 

لديها  العمل  عن  العاطل  ال�شباب  من  اجليو�س 

ت�شتطيع  ال  ولكنها  مرتفعة،  علمية  موؤهالت 

هناك  اأن  كما  منتج،  عمل  اإىل  تعليمها  حتويل 

وم�شتوى  التعليم  م�شتوى  بني  وا�شح  ارتباط 

النظام  اأن  توؤكد  الدرا�سات  ومعظم  البطالة، 

التعليمي يف املنطقة ال يوؤهل ال�شباب للح�شول 

على فر�س العمل املتوفرة يف ال�شوق، وباملح�شلة 

توؤدي هذه الظروف اإىل زيادة حجم الإحباط 

ولديها  موقوته  قنبلة  وجتعلهم  ال�شباب،  لدى 

للحركات  والن�شمام  للعنف،  للميل  عالية  قابلية 

ت�شررًا  املجتمع  فئات  اأكرث  فهي  الحتجاجية، 

تتمكن  مل  التي  القت�شادية  الظروف  هذه  من 

 )5( رقم  اجلدول  ويقدم  معاجلتها،  من  احلكومات 

مالحظات حول تركز البطالة بني فئة ال�شباب.

ينمو تعداد السكان الشباب في الدول 
فأكثر  جداً،  سريع  بشكل  العربية 
العربي  الوطن  في  السكان  نصف  من 
اليوم هم حتت سن 25 سنة، و65 % من 
سكان الوطن العربي هم حتت سن 30 
العربي  التاريخ  في  يوجد  ولم  سنة، 
جيل شباب أكثر من هذه النسبة، إنها 
ثاني أكبر نسبة في العالم بعد جنوب 

الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا

جدول رقم )5(: مالحظات حول ن�شبة البطالة يف بع�س الدول العربية لعام 2013

مالحظات حول ن�شب البطالةالدولة

تون�س
% بني فئة ال�شباب الذين   31.2 %، وو�شل معدل البطالة  اإىل نحو   13.3 يرتاوح معدل البطالة حول 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 15-24 �سنة.

يرتاوح معدل البطالة حول 12.7 %، وو�شل معدل البطالة  اإىل نحو  38.9 % بني فئة ال�شباب.م�سر

اليمن
ا�شتقر معدل البطالة عند ن�شبة 17.4 % ، وت�شري البيانات القليلة املتاحة عن اليمن يف هذا اخل�شو�س 

اإىل اأن معدل البطالة بنب ال�شباب قد بلغ نحو 29.8 %.

�سورية
قدر معدل البطالة يف �شورية نحو 10.8 % يف عام 2012، معظمهم من فئة ال�شباب حيث قدرت بطالة 

ال�شباب بنحو 29.8 %.

يرتاوح معدل البطالة حول 19.6 %، وو�شل معدل البطالة  اإىل نحو  51.2 % بني فئة ال�شباب.ليبيا

     امل�شدر: قاعدة منظمة العمل الدولية لعام 2013.

لي�شت  االجتماعية  الأحوال  اأن  كما 

هي  بل  القت�شادية،  الظروف  من  باأف�شل 

انعكا�س لذلك الو�شع، والتي اأف�شت اإىل اإنت�شار 

م�شاعر الياأ�س والإحباط والغرتاب والرغبة 

وجدت  فقد  العربي،  ال�شباب  بني  بالهجرة 

العامل  يف  ال�شباب  من   %70 اأن  حديثة  درا�سة 

ويهاجروا،  املنطقة  يرتكوا  اأن  يريدون  العربي 

االجتماعية  العدالة  غياب  ب�شبب  وذلك 

الأغنياء  بني  الفجوة  وات�شاع  وامل�شاواة، 

الجتماعي،  بالظلم  والإح�شا�س  والفقراء، 
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املعاناة  وا�ستمرار  الكرامة،  امتهان  اأو  ونق�س 

املجتمعات  هذه  يف  النا�س  اأغلبية  اأن  لدرجة 

ي�شنفوا باأ�شباه مواطنني.

دفعت  الذكر  �شابقة  الظروف  اإن 

احتجاجية  حركات  لقيادة  العربي،  ال�شباب 

من اأجل اإحداث التغيري يف الواقع احلايل من 

العدالة  وحتقيق  القانون،  حكم  اإعالء  خالل 

وحرية  وال�شفافية،  وامل�شاواة،  االجتماعية 

الف�شاد، وذلك من خالل ما بات  العي�س، ومنع 

يعرف ا�شطالحًا بالربيع العربي.

�شابعًا: اخلامتة

لنا  يتاأكد  �شبق،  ما  على  وبناًء   

ب�شاأن  الأ�شا�شية  احلقائق  من  جمموعة 

خمتلف  تواجه  التي  الجتماعية  املخاطر 

احلقيقة  تتمثل  حيث  العربية،  البلدان 

املخاطر  م�شاحة  ات�شاع  يف  الأوىل، 

الجتماعية، بحيث ت�شكل تهديدًا لال�شتقرار 

ال�شتقطاب  ب�شبب  الجتماعي،  والتما�شك 

التي  والفقرية  الغنية  املجتمعات  بني  العاملي 

واأخرى  بالرثاء  تتمتع  �شرائح  لدينا  اأوجدت 

الأمر  وهو  املدقع،  والفقر  الفقر  من  تعاين 

الجتماعي  التهمي�س  م�شاحة  اإىل  دفع  الذي 

الذي جتلى �شواهده من خالل مظاهر عديدة، 

النتماء،  و�شعف  الوطنية  الهوية  كتاآكل 

وبرز  الع�شوائية،  ال�شياقات  م�شاحة  وزيادة 

وارتفاع  والبطالة،  املخدرات  تعاطي  م�شكلة 

اأطفال  م�شكلة  برزت  كما  الطالق،  معدلت 

دون  تركت  اإذا  م�شكالت  وجميعها  ال�شوارع، 

حل اأو مواجهة، فاإنها �شوف توؤدي اإىل تقوي�س 

ا�شتقرار املجتمع، فيما تت�شل احلقيقة الثانية، 

يف  ي�شاعدوا  اأن  ميكنهم  جدد  فاعليني  بظهور 

املدين  كاملجتمع  به  والنهو�س  املجتمع  حتديث 

واجلماهري،  اخلا�س،  والقطاع  والعاملي،  القومي 

اإ�شافة اإىل احلكومة كفاعل تقليدي، وت�شرتك 

جميعها يف تطوير ال�شيا�شات الجتماعية التي 

تتميز بالعقالنية وال�شفافية، ملواجهة امل�شكالت 

الجتماعية املختلفة يف بداية ظهورها، حتى 

يف  حتتاج  اجتماعية  خماطر  اإىل  تتحول  ل 

مواجهتها قدرات خا�شة وتكلفة عالية.

الجتماعية  ال�شيا�شة  ت�شبح  وحتى   

املخاطر  م�شكالت  مواجهة  يف  فعالة 

تطوير  ال�شروري  من  فاإنه  الجتماعية، 

نقي�س  التي  الجتماعية  املوؤ�شرات  من  جملة 

بوا�شطتها م�شتوى خطورة امل�شكالت اأو املخاطر 

فاعلية  مدى  قيا�س  وكذلك  الجتماعية، 

ال�شيا�شات الجتماعية التي نتبناها يف مواجهة 

التفاعل  اأو املخاطر حتى يتجه  امل�شكالت  هذه 

والتما�شك  ال�شتقرار  تاأكيد  اإىل  النهاية  يف 

املجتمعات والأفراد، وهذا  الجتماعي ملختلف 

لن يتحقق ما مل يعمل كل �شركاء التنمية وفق 

اأطر موؤ�ش�شية وت�شريعية وا�شحة ت�شبقها اإرادة 

التحديات  تلك  كل  لتجاوز  �شادقة  �شيا�شية 

العربية  جمتمعاتنا  على  اجلاثمة  واملخاطر 

منذ عقود.
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امللحق

ملحق رقم )1(

اأمناط املخاطر الجتماعية

خماطر طبيعية
مثل ال�شيول والزلزل وكوارث الطبيعة، قد تكون مرتبطة مبكان جغرايف حمدد، اإل اأنها قد تاأتي مفاجئة 

وت�شكل �شدمة ترتبط بخ�شائر كربى يف املمتلكات والأرواح، وتقلل من فر�س الإدارة الر�شيدة لها.

خماطر من �شنع الب�شر اأو 

ناجتة عن ن�شاط اإن�شاين

ذات طبيعة �سيا�سية مثل احلروب، والثورات، وال�سراعات امل�شلحة، والن�شقاقات ال�شيا�شية والعرقية 

والطائفية.

خماطر لها طبيعة اإن�شانية طارئة )حوادث، انهيارات م�شاكن(.

اأخرى  خماطر  وهناك  و�شاملة...  �سريعة  تدابري  اتخاذ  وتتطلب  الب�شر  حياة  تهدد  �شحية  خماطر 

�شحية تهدد الرثوة احليوانية ، كما توؤثر على املزارعني واملربني، وتوؤثر اأي�شا على امل�شتهلكني.

خماطر لها طبيعة اقت�شادية، بع�شها يرتبط ببيئة العمل )اتباع �شيا�شات اقت�شادية مثل اخل�شخ�شة 

والبطالة املفاجئة للعمال، اإ�شرابات العمال، ال�شدام بني العمال واأ�شحاب العمل، انتهاك حقوق العمال 

والتاأثريات ال�شلبية على اأ�شرهم.. وغريها(، خماطر اأخرى اقت�شادية تندرج يف هذا الت�شنيف اأبرزها 

كبرية من  �شرائح  قدرات  يفوق  كبري  ب�شكل  وارتفاع االأ�سعار  الت�شخم  ركود الأ�شواق،  املال،  �شوق  انهيار 

الطبقة املتو�شطة والدنيا.

خماطر برزت يف اإطار 

ظاهرة العوملة

الفقر، والتهمي�س، وال�شتبعاد االجتماعي.

البطالة والتقلب يف اأمناط العمالة.

�شعوبة التنبوؤ باحتياجات �شوق العمل )اأزمة بطالة اخلريجني(.

خماطر العنف املتزايد.

تزايد الفجوة بني من ميلكون وال ميلكون، غياب العدالة االجتماعية.

تقلبات يف القيم، وانح�شار التقاليد، واهتزاز الهوية.

التفكك الأ�شري، واملخاطر التي يتعر�س لها الأطفال.

نزعات قوية للهروب من الواقع واإدمان املخدرات.

خماطر مرتبطة ب�شعف 

املوؤ�ش�شات وعدم قدرتها 

على خدمة املجتمع

 تدين نوعية التعليم، ونوعية اخلدمات ال�شحية، وغياب امل�شاركة ال�سيا�سية واالجتماعية من جانب 

املواطنني، وتدين م�شتوى اخلدمات العامة ب�شكل عام.
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املراجع العربية

التقرير ال�شنوي احلادي ع�شر للمنظمات الأهلية العربية »املنظمات الأهلية يف مواجهة املخاطر التي 

تهدد الأ�شر العربية«، ال�شبكة العربية للمنظمات الأهلية بالتعاون مع معهد الدوحة لالأ�شرة، القاهرة، 

�سنة 2013.

لندوة  مقدمة  بحثية  ورقة  الجتماعية«،  ال�شيا�شات  يف  املخاطر  اإدارة  لآليات  »التخطيط  زايد،  اأحمد 

اإدارة املخاطر الجتماعية يف ال�شيا�شات الجتماعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي، اأبوظبي، مايو 2013. 

الدرا�شات  �شل�شلة  اخلليجي«،  التعاون  جمل�س  دول  يف  الجتماعية  املخاطر  »اإدارة  قنديل،  اأماين 

الجتماعية، العدد )75(، املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�شوؤون الجتماعية لدول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي، املنامة، �شنة 2003.

علي ليله واأماين قنديل، »الإدارة الر�شيدة للحكم«، ال�شبكة العربية للمنظمات الأهلية، القاهرة، �شنة 2008. 

قاعدة بيانات البنك الدويل، الأعوام خمتلفة.

قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية للعام 2013.

التطبيق  مع  الكويت  دولة  يف  الفقر  مكافحة  يف  الجتماعي  الأمان  �شبكات  دور  »تقييم  املناور،  في�شل 

اأطروحة دكتوراة غري من�شورة، جامعة القاهرة، كلية   ، اأداء وزارة ال�شئون الإجتماعية والعمل«  على 

القت�شاد والعلوم ال�شيا�شية، ق�شم الإدارة العامة، 2013.

في�شل املناور، »املخاطر الجتماعية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي«، احللقة النقا�شية حول الرعاية 

الجتماعية يف دول جمل�س التعاون، املنامة، 2015.

حممود جاد اهلل، »اإدارة الأزمات«، دار اأ�شامة للن�شر، عمان، �شنة 2008.

املراجع الإجنليزية

Beck Ulrich, Risk Society, Towards a Ne Modernity, London, Sage, 1992.
Paul Siegel and other, Appling the Social Risk Management (SRM) Framework: Towards an Action 
plan for the proposed Andhra Pradesh Rural Poverty Reduction Project (APRPRP) Prepared for 
Society for Elimination of Rural Poverty (SERP) Hyderabad, Andhra Pradesh, India, 2002.
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قائمة اإ�شدارات  )) ج�شر التنمية ((

العنوان
مفهوم التنمية

موؤ�شرات  التنمية

ال�صيا�صات ال�صناعية

الفقر: موؤ�شرات القيا�س وال�شيا�شات

املوارد الطبيعية  واقت�شادات  نفاذها

ا�شتهداف الت�شخم وال�شيا�شة النقدية

طرق املعاينة

موؤ�شرات الأرقام القيا�شية

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

اإدارة امل�شاريع

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

الأدوات املالية

موؤ�شرات �شوق العمل

الإ�شالح امل�شريف

خ�شخ�شة البنى التحتية

الأرقام القيا�شية

التحليل الكمي

ال�شيا�شات الزراعية

اقت�شاديات ال�شحة

�شيا�شات اأ�شعار ال�شرف

القدرة التناف�شية وقيا�شها

ال�شيا�شات البيئية

اقت�شاديات البيئة

حتليل الأ�شواق املالية

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

الأزمات املالية

اإدارة الديون اخلارجية

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر: تعاريف

حمددات ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

منظمة التجارة العاملية: اإن�شاوؤها واآلية عملها

منظمة التجارة العاملية: اأهم الإتفاقيات 

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

النمذجة الإقت�شادية الكلية

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

موؤ�ص�صات والتنمية

التقييم البيئي للم�شاريع

موؤ�شرات اجلدارة الإئتمانية

املوؤلف
د. حممد عدنان وديع

د. حممد عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. اأحمد الكواز

د. اأحمد الكواز

اأ. جمال حامد

د. ناجي التوين

اأ. جمال حامد

د. ريا�س دهال

اأ. ح�شن احلاج

د. ناجي التوين

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

د. علي عبدالقادر علي

د. بلقا�شم العبا�س

د. حممد عدنان وديع

د. م�شطفى بابكر

اأ. ح�شن احلاج

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. م�شطفى بابكر

د. ناجي التوين

د. بلقا�شم العبا�س

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. عادل حممد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم العدد
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

احلادي ع�شر

الثاين ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

اخلام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاين والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

اخلام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثالثون

الواحد والثالثون

الثاين والثالثون

الثالث والثالثون

الرابع والثالثون

اخلام�س الثالثون

ال�شاد�س الثالثون

ال�شابع والثالثون

الثامن والثالثون

التا�شع والثالثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاين الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون
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الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات امل�شرف الإ�شالمي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدويل 

م�شفوفة احل�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العاملية: من الدوحة 

اإىل هوجن كوجن

حتليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية املوؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإمنائية لالألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإنفاق 

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

متكني املراأة: املوؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شالح املوؤ�ش�شي

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة اخلارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي املحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي يف التنمية

تطور اأ�شواق املال والتنمية

بطالة ال�شباب

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن احلاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�ّشان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�ّشان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن احلاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

اخلام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

اخلم�شون

الواحد واخلم�شون

الثاين واخلم�شون

الثالث واخلم�شون

الرابع واخلم�شون 

اخلام�س واخلم�شون 

ال�شاد�س واخلم�شون

ال�شابع واخلم�شون

الثامن واخلم�شون

التا�شع واخلم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاين وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

اخلام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاين وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

اخلام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاين والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

اخلام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون
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ال�شتثمارات البينية العربية

فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية اجلزئية لأ�شواق الأوراق املالية

مناطق التجارة احلرة

تناف�شية املن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة:

اخل�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق املالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة يف الدول العربية

متكني املراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام احل�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى يف الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة املخاطر يف الأ�شواق املالية

ال�شيا�شات املالية املحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

جمل�س  دول  يف  التنموي  التخطيط  خربات 

التعاون اخلليجي

حتديات النمو القت�شادي يف الدول اخلليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية يف ظل العوملة

البنوك  ومركزية  ا�شتقاللية  حول  مالحظات 

املركزية

التخطيط والتنمية يف الدول العربية

التخطيط ال�شرتاتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  يف  الدولية  املوؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  املوؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بني الواقعية واملبالغة

�شراكة القطاعني العام واخلا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

الالمركزية واإدارة املحليات: جتادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية يف القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك املهني

املخاطر الجتماعية

د. بلقا�شم العبا�س

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شني الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. حممد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شني الطالفحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. حممد اأمني لزعر

اأ. بالل حموري

د. اأحمد الكواز 

د. حممد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. حممد اأمني لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد املناور

الثامن والثمانون

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاين والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

اخلام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

املائة

املائة وواحد

املائة واثنان

املائة وثالثة

املائة واأربعة

املائة وخم�شة 

املائة و�شتة

املائة و�شبعة

املائة وثمانية

املائة وت�شعة

املائة وع�شرة

املائة واحلادي ع�شر

املائة والثاين ع�شر

املائة والثالث ع�شر

املائة والرابع ع�شر

املائة واخلام�س ع�شر

املائة وال�شاد�س ع�شر

املائة وال�شابع ع�شر

املائة والثامن ع�شر

املائة والتا�شع ع�شر

املائة والع�شرون

املائة والواحد والع�شرون

املائة والثاين والع�شرون

املائة والثالث والع�شرون

املائة والرابع والع�شرون

لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm




