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بل مواجهتهااملخاطر االجتماعية يف الدول العربية وس

  *أ.د. فيصل املناور

 

 النقاط الرئيسية 

 على مستوى األفراد والجماعات الذين   ▪
ً
حدث ضررا

ُ
املخاطر االجتماعية املرتبطة في البناء االجتماعي يمكن لها أن ت

يعيشون في كنف هذا البناء، كاإلضرار بالعالقات االجتماعية وتفش ي بعض الظواهر االجتماعية التي قد تؤثر على  

 املسيرة التنموية للمجتمع.

لسلة من املخاطر التي أدت بدورها إلى حالة من التأزيم االجتماعي والسياس ي التي قد تدفع  أصبح عالم اليوم أمام س ▪

 تجاه تفكك مؤسساتها، مالم تواجه تلك املخاطر بأساليب ومنهجيات  
ً
باملجتمعات نحو االنهيار، وتدفع الدولة أيضا

 ذات كفاءة وفعالية في إدارتها.

التي تواجه مختلف   ▪ السكانية، وتهميش بعض  هناك عديد من املخاطر  التركيبة  في اختالل  تتمثل  البلدان العربية 

الفئات االجتماعية، واختالل البناء األسري، وضعف إدماج الشباب في املجتمع، باإلضافة إلى تفش ي ظاهرة الفقر  

 وارتفاع معدالت البطالة.

 

 مة.  املقد1

تنااماخ خالل العقود الثالثاة املااضااااااااااااياة االهتمااماات  

الا امااااااايااااااة  تاوفايار  مان خاالل  األمان االجاتاماااااااعاي،  باقضااااااااااااااااااايااااااا 

 رومة في دول االجتماعية، خاصااااااااااااة للفئات املهمشااااااااااااة وامل

العالم بما فيها الدول العربية، وذلك نتيجة اآلثار الساالبية  

التي أفرزتها ساااياساااات إعادة هيكلة عديد من اقت ااااديات  

تلك الدول التي أوصااخ اها مختلف املنظمات االقت ااادية 

العاملية "ك ااااااندود النقد والبنك الدوليين، وذلك ب ر  

سااااااااااامالي العامل ،  دمج اقت ااااااااااااداتها في إطار االقت ااااااااااااد الرأ

وإسااااااااااااقاا  جميع القيود ال ماادياة التي تحول دون تحقي   

 ذلك الهدف. 

   
 إل اآلراء الواردة في هذا ا   faisal@api.org.kw العرب  للتخطيطاملعهد  –مستشار * 

ُ
 . عبر عن رأي املؤلف وليس املعهدصدار ت

 

تتعر    العربية  الدول  تزال  ال  السياد،  هذا  وفي 

مختلف   محاوالت  نتيجة  ومت اعدة  مكثفة  لض و  

الرأسمالية   بالسود  اقت اداتها  إل اد  إلى  البلدان 

متطلباتها،  مع  للتعامل  مجتمعاتها  وإعداد  العاملية، 

مواجهة بذلك عديد من التحديات الجديدة التي من بينها  

االجتماعية   للمخاطر  املت يرة  الطبيعة  مع  التكّيف 

على  امل افظة  االجتماعي،  التفاوت  البطالة،  "كالفقر، 

أمنها   وضمان  املجتمعات  ل ماية  الالزمة  املوارد  توفير 

وأداء   تكاليف  من حيث  الفعالية  تحسين  مع  االجتماعي، 

املوارد  وشفافية   إطار  في  العامة  املؤسسات  مختلف 

 امل دودة، وغيرها".   

 

 

 

 ز السياساتـــموج
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 يتناول هذا املوجز: 

املخاطر   تناول  أهمية  تحدد  التي  االعتبارات   :
ً
أوال

 االجتماعية في الدول العربية. 

: املخاطر االجتماعية في الدول العربية. 
ً
 ثانيا

املخاطر   مختلف  ملواجهة  مقترحة  سياسات   :
ً
ثالثا

 ي الدول العربية. االجتماعية ف

أوالً: االعتبارات التي حتدد أهمية تناول 
 املخاطر االجتماعية يف الدول العربية

أهمية   االجتماعية  املخاطر  تحليل  مجال  اكتسب 

اف  حول األمن   كبيرة في السنوات األخيرة من منظور التو

حيث   الثالثة،  األلفية  مطلع  في  واالجتماعي  اإلنسان  

اول موضوع صدرت وثيقة عاملية من قبل األمم املتحدة تتن

والتهديدات   العوملة"،  ع ر  في  العامل   املخاطر  "مجتمع 

املتنوعة التي تحيط بالعالم ككل جعل من الضروري بناء  

األطراف   وبين  العالم،  دول  مختلف  بين  فاعلة  شراكات 

التي   السياسات  ووضع  ملواجهتها  دولة  كل  في  الشريكة 

ب عليها. 
ّ
 تهدف إلى تجاوزها والت ل

ف ذلك،  ضوء  إبراز  وفي  الضرورة  من  ي بح  إنه 

أهمية موضوع "املخاطر االجتماعية"، التي تجد ما يبررها  

العامل  من جهة، وفي السياد املعرفي واإلقليمي   في اإلطار 

 من جهة أخرى، وذلك على النحو التالي:  

 اعتبارات ترتبط بظاهرة العوملة: ▪

مطلع  مع  وضوح  بكل  تبلورت  التي  "العوملة"  إن 

في تجلياتها   –بإيجاز  –من األلفية الثالثة تعنيالعقد األول  

العالم،   دول  بين  ال دود  على  القيود  كسر  االقت ادية 

السياسية   تجلياتها  في  وتعني  عاملية حرة،  لتجارة  وفتحها 

إقرار الديمقراطية وقبولها واحترام حقود اإلنسان، وتعني  

  في تجلياتها الثقافية عوملة مبادئ المركزية، تؤكد ال ريات 

إفرازاته، وحقود   التنوع الثقافي و وقبول اآلخر، واحترام 

املواطنة. إن العوملة اهذا املعنى تبرز مبادئ وثقافات عابرة  

ثقافات   تعايش  إمكانيات  من  ذلك  يعنيه  بما  لل دود، 

 من االغتراب  
ً
مختلفة )وفي نفس املجتمع(. وبما يعنيه أيضا

)وفي نفس    الثقافي واالجتماعي لبعض الفئات أو القطاعات

املخاطر   مع  تعاملنا   من منظور 
ً
املهم جدا املجتمع(، ومن 

االجتماعية، إبراز ارتبا  العوملة بالتطورات التكنولوجية  

تطور   من  وما صاحبه  اإلنسان ،  التاريخ  في  املسبوقة  غير 

استنبا    ُيمكن  كما  االت ال،  تكنولوجيا  في  متسارع 

 من خالل اآلت :   العالقة بين العوملة واملخاطر االجتماعية

فتح ال دود للتجارة العاملية يتضمن إمكانية ت دير   -

إلى  قارة  ومن  آخر،  إلى  بلد  من  واألزمات"  "املخاطر 

العاملية   املالية  كاألزمة  جادحة    2008أخرى،  وأزمة 

 .2019 -كوفيد

ارتبطخ العوملة بتهميش قطاعات كبيرة من العمالة،   -

ث ومن  تنافسية،  قدرات  دولها  تمتلك  يتم  لم  لم  م 

إعداد قطاعات واسعة من الشباب خاصة، للتسلح  

إلى   باإلضافة  حديثة،  وتكنولوجية  فنية  بمهارات 

ارتفاع   إلى  أدى  مما  التعليم؛  منظومة  ضعف 

الفقر   ظاهرة  وتفش ي  الهيكلية  البطالة  معدالت 

 والتهميش.  

امتدت مخاطر العوملة إلى الثقافة والقيم والهوية،   -

ير القوميات، والع بيات،  بل إنها تالمسخ مع تفج 

مع اإلقرار    –والطوادف الدينية، وامتدت مخاطرها  

للعوملة   متعددة  ذاتها،   –بإيجابيات  األسرة  إلى 

 فحدث انشقاد وفجوة بين األجيال.    

اعتبارات ترتبط بت اعد االهتمام األكاديمي واملعرفي  ▪

 لدراسة املخاطر االجتماعية: 

نشا    العوملة،  صاحب  فقد  آخر،  جانب  على 

فرص   وزيادة  املخاطر  بإدارة  يتعل   مهم  ومعرفي  أكاديمي 

 آخر  
ً
اقبتها ومحاولة السيطرة عليها، وهو ما يمثل جانبا مر

ألهمية تناول موضوع "املخاطر االجتماعية" التي تتعر   

العاملية   املؤشرات  أهم  وتتمثل  العربية،  البلدان  لها 

 اديمي أو املعرفي في تحليل املخاطر بما يلي:  للت اعد األك 
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"الواليات   - في  املخاطر  وتحليل  إدارة  مراكز  تأسيس 

املتحدة األمريكية، كندا، اليابان، وعديد من الدول  

 األوروبية".  

علماء   - تضم  معرفية،  ومنتديات  تجمعات  تأسيس 

على  تحرص  االجتماعية  باملخاطر  معنيين  وخبراء 

من   لل د  مهمة   
ً
أعماال وت در  الدادمة  اقبة  املر

 املخاطر.  

املتخ  ة   - البحثية  اقبة  املر وحدات  تأسيس 

لرصد   الشركات  في  االجتماعية  املخاطر  بموضوع 

انعكاسات يبرز  ما  وهو  االجتماعية  األخيرة    املخاطر 

على قطاع األعمال واستقراره من جهة، وإمكانيات 

 تأثيره من جهة أخرى على بيئة العمل.  

املخاطر   - مجال  في  متخ  ة  وثاد   عدة  إصدار 

االجتماعية )وثيقة األمن اإلنسان ، وثيقة األهداف  

 اإلنمادية، أجندة التنمية املستدامة، وغير ذلك(.  

 )العرب (:  اعتبارات ترتبط بالسياد اإلقليمي ▪

التفاعالت على   ثالث هناك عديد من  وعلى جانب 

موضوع   على  التركيز  املهم  من  جعلخ  اإلقليمي  املستوى 

العرب "،   الربيع  ثورات   " أبرزها  كان  االجتماعية  املخاطر 

، وغير  19-وعدم استقرار املنطقة العربية، وجادحة كوفيد

 ذلك، والتي نتج عنها ما يلي: 

ومت - ال كومات  نقلة  مبادرة  إلحداث  القرار،  خذي 

 نوعية في مجال رصد وإدارة املخاطر االجتماعية. 

جهة،   - من  وتنوعها  املخاطر  م ادر  أن  على  التنبيه 

تتطلب   أخرى،  جهة  من  تتضمنها  التي  والتهديدات 

إنشاء شراكات قوية وحقيقية بين مختلف األطراف  

القطاع   املدن ،  املجتمع  "ال كومات،  الفاعلة 

 الخاص".  

التنمية  إبرا - ومسار  جهود  تهدد  التي  املخاطر  ز 

في  االجتماعي  والتماسك  وتهدد االستقرار  البشرية، 

البلدان العربية؛ ذلك ألن م ادر املخاطر ذاتها لن  

تقت ر على قطاع دون آخر أو شريحة سكانية دون  

القيام   ال دد  هذا  في  الضروري  ومن  أخرى، 

لبحث   وذلك  املجتمع  لخريطة  نقدية  بمراجعة 

جهد  ال إطار  في  الكلي،  األداء  مستوى  على  ث رات 

 جماعي يستهدف تفعيل أدوار مختلف األطراف.  

واالقت ادي،   - السياس ي  باإلصالح  املطالبات  تنام  

ودون الدخول في تفاصيل تداعيات تلك املطالبات  

وآثارها على املنطقة، فإنها في مح لتها أبرزت عديد  

ا حالة  إضعاف  أبرزها  كان  املظاهر،  الستقرار  من 

االجتماعية،   وال راعات  والتوترات،  السياس ي، 

 والسياسية.  

كوفيد  - جادحة  تداعيات  وآثرها    19-لعبخ  السلبية 

واالجتماعية   االقت ادية  القطاعات  مختلف  على 

الدول   في  االجتماعية  املخاطر  تفاقم  في   
ً
مهما  

ً
دورا

والبطالة،   الفقر  معدالت  "زيادة  مثل  العربية 

ية للشرادح الضعيفة، وغير  وضعف الت طية الص 

 ذلك".   

 ثانيًا: املخاطر االجتماعية يف الدول العربية
الظواهر   تفاقم  عن  االجتماعية  املخاطر  ّعبر 

ُ
ت

ل  
ّ
االجتماعية ذات الطبيعة السلبية، بحيث أصبحخ تشك

خطورة تهدد كيان املجتمع، وإذا كانخ املشكلة االجتماعية  

إلى   تتحول  التي  الفردية  باملشكلة  تبدأ  مراحل،  بعدة  تمّر 

أفراد   من  عدد  لتأثيرها  يخضع  حينما  اجتماعية  مشكلة 

تنتج    املجتمع. حينما  بنادية،  مشكلة  إلى  تتحول  ثم 

مشكالت ذات آثار سلبية على بناء املجتمع، فإن هذه اآلثار  

 تراكمخ، لتشكل خطورة عليه، تعود حركته وانطالقه.  

الطابع  ذات  املخاطر  هذه  مثل  تنتشر  حينما 

يواجه   قد  فإنه  ما،  مجتمع  في  واالقت ادي  االجتماعي 

الثقافية، ومنظومة قيمه االجتماعية.  خطورة تآكل هويته  

إذا تضافر ذلك مع ترد في أوضاع األسرة وال ياة املعيشية  

االجتماعية،   التنشئة  على  القادمة  واملؤسسات  للناس 

ذلك   فإن  والتربوية،  التعليمية  املؤسسة  أدوار  في  وتراجع 

إلى سياقات اجتماعية خطرة، تهدد حال   النهاية  في  ُيؤدي 
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سلبياتها للمجتمع    اتساع  االجتماعي  باألمن  اإلخالل  إلى 

 وحالة استقراره. 

البلدان   اقع مجتمعات  لو املتأنية  القراءات  شير 
ُ
وت

العربية إلى أن هناك نوعان من املخاطر االجتماعية ظاهرة  

للعيان، وهي معنية اهذه املجتمعات على وجه الخ وص  

واملعيشية   االجتماعية  وال ياة  االقت اد  لطبيعة   
ً
نظرا

التأثير  مل ذات  االجتماعية  املخاطر  األول؛  املنطقة.  واطني 

واالنعكاس االقت ادي "كالفقر، والبطالة. كما هو مبين  

 ( رقم  الجدول  و) 1في  العمل،  2(  سود  في  واختالالت   ،)

النمط   وسيادة  االجتماعي،  واإلق اء  والتهميش، 

باملخاطر   يسمى  ما  فهو  الثان ؛  النوع  أما  االستهالك ". 

الوظيف   االجتماعي البناء  اآلثار واالنعكاسات على  ة ذات 

املرأة(، والتي    -الطفولة    -لألسرة بجميع مكوناتها )الشباب

يمكن ح ر أهمها في ثالثة جوانب أساسية. هي؛ اختالل  

األدوار الرديسية لألسرة، زيادة حاالت الطالد بين شريحة  

تحديات   فر   الذي  األمر  السن،  كبار  وشريحة  الشباب 

احتياجات    تنموية تلبية  في  الدولة  دور  في  جديدة، ق ور 

اف  العامة   ومتطلبات املواطنين، وتردي في الخدمات واملر

ومطالبات   ال ياة  جودة  على  ينعكس  مما  للدولة، 

 املواطنين بتحسين أوضاعهم.  

املخاطر   توسعخ  فقد  املت يرات،  هذه  على  وبناء 

وأصبح واألسري،  االقت ادي  بعديها  في  خ  االجتماعية 

 مخاطر ذات عالقة بمخرجات العوملة والتقدم  
ً
تضم أيضا

التكنولوجي، حيث بدأت أشكال جديدة من هذه املخاطر  

املجتمعات   على  بل  األفراد،  على  مركبة  تحديات  تطرح 

مخاطر منها   للشبكة املسبود  غير االستخدام بأكملها. 

حيث   الخ وص وجه وعلى  اإللكترونية، الشباب،  لدى 

األجيال،   وفجوة الثقافي، االغتراب في  مخاطرها بدت

الناتجة   وتهديد املخاطر  عن   
ً
فضال واألخالقيات،  القيم، 

وباخت ار  وغيرها.  املفر   واالستهالك  البيئة  تلوث  عن 

 نتجخ االجتماعية، املخاطر من سلسلة نشهد نحن

 
ً
التنمية"، والتي شكلخ املزيد من التأزم   عن "إخفاد جزديا

وال  االجتماعي  للناس  واإلخفاد  تعر   قد  والتي  سياس ي، 

 التقاليد، وانحسار القيم، في  واملجتمع بأسره إلى تقلبات

التفكك  واهتزاز  إلى  إضافة  واالستقرار   األسري،  الهوية. 

يدفع   حيث  املجتمع،  مكونات  بين  االجتماعي  والتماسك 

املجتمع   اتجاه في  الدولة وتدفع  التراجع، ككل نحو ذلك 

 ضعف املؤسسات. 

 

 (: مؤشر الفقر متعدد األبعاد بحسب مناط  العالم1الجدول رقم ) 

 املناطق النامية 
 )قسم اإلحصاءات في األمم املتحدة( 

مؤشر الفقر 
متعدد األبعاد  

(MPI) 

نسبة عدد 
 السكان 

 (H) 

 الشدة 
  (A) 

 عدد الفقراء 
 )مليون( 

التغطية السكانية حسب 
متعدد مؤشر الفقر 

 (MPI) األبعاد

 % 85 65.7 % 50.8 % 19.2 0.098 الدول العربية 

 % 94 117.7 % 43.1 % 5.9 0.025 شرق آسيا واملحيط الهادئ 

 % 43 3.5 % 38.3 % 2.4 0.009 شرق أوروبا ووسط آسيا 

 % 81 52.3 % 41.8 % 10.1 0.042 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

 % 95 545.9 % 45.8 % 31.3 0.143 جنوب آسيا 

 % 99 559.6 % 54.9 % 57.8 0.317 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

 (. 2018امل در: برنامج األمم املتحدة اإلنمائ  )
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 2021 -2011(: تطور معدل البطالة في الدول العربية والعالم لسنوات مختارة للفترة 2الجدول رقم ) 
 الدولة 2011 2013 2015 2017 2019 2020 2021

 الجزادر  10.0 9.8 11.2 10.3 10.5 12.6 12.7

 البحرين 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 1.9

 جيبوت  26.9 26.6 26.3 26.1 26.4 28.4 28.4

 م ر 11.9 13.1 13.1 11.7 7.8 9.2 9.3

 العراد 8.1 9.3 10.7 13.0 12.9 14.1 14.2

 االردن 12.9 12.6 13.1 18.1 16.8 19.0 19.3

 الكويخ  2.0 2.6 2.2 2.2 2.2 3.5 3.7

 لبنان 7.4 8.3 9.3 10.3 11.4 13.3 14.5

 ليبيا 19.4 19.5 19.5 19.4 19.7 20.1 19.6

 موريتانيا  9.9 10.0 10.1 10.3 10.4 11.3 11.5

 امل رب  8.9 9.2 9.5 9.2 9.3 11.5 11.5

 عمان  3.9 3.6 3.4 2.6 1.8 2.9 3.1

 قطر 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3

 السعودية  5.8 5.6 5.6 5.9 5.7 7.4 7.4

 ال ومال  19.0 19.0 18.9 18.9 18.8 19.7 19.9

 السودان  17.4 17.4 17.5 17.5 17.7 19.6 19.8

 سوريا  8.7 8.8 8.7 8.8 8.8 10.3 10.6

 تونس  18.3 15.9 15.2 15.3 15.1 16.6 16.8

 االمارات 2.3 2.0 1.8 2.5 2.2 3.2 3.4

 فلسطين 17.6 19.9 23.0 25.7 25.3 25.9 24.9

 اليمن 13.2 13.3 13.8 13.3 13.1 13.4 13.6

 . (2022)  امل در: قاعدة بيانات البنك الدولي

  

عن   الناتجة  الجديدة  املخاطر  تؤدي  وقد  هذا، 

السياسات   فشل  إلى  الجديدة  العامل   االقت اد  ترتيبات 

األوضاع   هشاشة  لتبعات  الت دي  في  التقليدية 

والبطالة   الفقر  معدالت  ثبات  )بدليل  االقت ادية 

االجتماعية   واآلفات  الجنسين  بين  االجتماعية  والفوارد 

تحخ الوقوع  ثم  ومن  اإلصالحات    املختلفة(،  وطأة 

التقشفية العميقة التي تمس الدعم والتحويالت وغيرها.  

في   األخرى  املت يرات  بعض  ساهمخ  ذلك  إلى  باإلضافة 

عملية تعزيز وتفش ي مختلف املخاطر االجتماعية في الدول  

مواءمة   وضعف  التعليم  نوعية  ضعف  منها؛  العربية. 

ضعف   مخرجاته مع متطلبات االقت اد اإلنتاجي املعرفي،

املساهمة املجتمعية في برامج ال ماية االجتماعية خاصة  

ضعف   الخاص،  للقطاع  االجتماعية  املسؤولية  ضعف 

املؤسسات وحوكمة اإلدارة العامة، تزايد يقظة الشباب  

املتعلم والعاطل عن العمل، والذي يمثل شريحة كبيرة في  

 مختلف املجتمعات العربية. 

امله من  فإنه  سب ،  ما  على  مع  بناء  التعامل  م 

وتحديد   لها،  رشيدة  وإدارة  بعناية  االجتماعية  املخاطر 

م ادر الخطر والوعي بإمكانية تفاعل أحد م ادر الخطر  

أو   كثافة  مدى  على  التعرف  وكذلك  أخرى،  مخاطر  مع 

 ضعف هذه املخاطر.  

ومنذ   التنموي  الفكر  تبنى  املخاطر  هذه  ملواجهة 

يعرف  ما  املاض ي  القرن  سبعينيات  "منطلقات    بداية  بااا 

السياسات االجتماعية والتي   بتطوير  تعنى  التي  التنمية"، 

الناس   بمشاركة  أي  أسفل،  من  املجتمع  تنمية  في  تبدأ 

تلك   وعي  تطوير  أجل  من  االجتماعية  شرادحهم  بكافة 

الشرادح وأن ما يقدم من تنمية وهو ل ال ها في األساس،  

 في هذ 
ً
 بارزا

ً
ا الشأن كجزء  حيث يلعب املجتمع املدن  دورا

من مسؤوليته االجتماعية، من أجل ح ار سياقات هذه  
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وفي   مساحتها.  تضيي   على  والعمل  االجتماعية،  املخاطر 

تطوير   في  ون يب  أساس ي  دور  لل كومة  فإن  آخر  جانب 

 وتمويل وتنفيذ هذه السياسات 

ثالثًا: سياسات مقرتحة ملواجهة املخاطر 
 االجتماعية يف الدول العربية

ناقشته، يمكن إطالد مجموعة من  ما تم مُ بناء على  

االجتماعية   املخاطر  مواجهة  اهدف  املقترحة  السياسات 

 التي تعان  منها الدول العربية، وذلك على النحو التالي: 

 مكافحة الفقر:  (1)

التركيز على إطالد حزمة من السياسيات التي تلعب   -

 في مكافحة الفقر، وال رص على تنفيذها  
ً
 مهما

ً
دورا

منها؛   املنشودة،  أهدافها  لتحقي   وفعالية  بكفاءة 

وتمكين   للفقراء،  املنحاز  االقت ادي  النمو  حفز 

وتنمية   انتاجية،  أصول  على  ال  ول  من  الفقراء 

االقت ادي   االستقرار  وتحقي   البشرية،  القدرات 

والوقاية من التضخم، وتطوير نظم إغاثة ومساعدة  

 الفقراء. 

ال - البرامج  من  مجموعة  لإلصالح  تبني  هادفة 

ضرورة   على  مجملها  في  ترتكز  والتي  االقت ادي، 

معدالت   وتحقي   للموارد،  األمثل  التخ يص 

التوزيع   عدالة  وضمان  االقت ادي،  للنمو  مرتفعة 

 )الدخل(. 

مكافحة   تعزيز دور شبكات األمان االجتماعي في مجال  -

كفاءة  ورفع  مخ  اتها،  زيادة  خالل  من  الفقر، 

الشبك  أداء  االستهداف،  وفعالية  دقة  مجال  في  ات 

مفهوم   على  فلسفتها  في  ترتكز  التي  البرامج  وتنويع 

 من رعايتهم. 
ً
 تمكين الفقراء بدال

املشروعات    - مجال  في  االستثمار  أطر  وتعزيز  دعم 

املشروعات   تلك  وربط  ال  ر،  ومتناهية  ال  يرة 

املشروعات   تلك  منتجات  لتوريد  حكومية  بعقود 

ة، مما يسهم في عملية  ملختلف القطاعات ال كومي

تلك   إطار  في  للعمل  الفقراء  استقطاب  أو  جذب 

 املشروعات. 

 مكافحة البطالة: (2)

صياغة مجموعة من السياسات الهادفة إلى إصالح   -

واملهارات   املعروضة  الفرص  بين  التوادم  ضعف 

املطلوبة، والتي تتركز حول "التش يل الديناميك "،  

مليات إعادة  والذي يعتمد على إعادة اإلدماج عبر ع

 التدريب والتأهيل. 

إلى   - الهادفة  البرامج واألنشطة  من  إطالد مجموعة 

عمل   فرص  توفير  خالل  من  وذلك  املنهي،  اإلدماج 

التوظيف   على  الخاص  القطاع  وتشجيع  مؤقتة 

افز   ال و بعض  الشركات  منح  خالل  من  والتعيين 

الضريبية التي من شأنها أن تساعد على اإلدماج في 

و  العمل،  قليلي  سود  الشباب  فئة  بين   
ً
خ وصا

فئة   تشجع  قد  اإلدماج  برامج  أن  كما  الخبرة، 

مؤهالت   لديهم  الذين  املثال،  سبيل  على  الشباب 

عبر   العمل"  سود  في  "االندماج  فني  وتدريب 

مساعدتهم في عملية تأسيس مشروعات ص يرة عبر  

تأسيس   وكذلك  ال ر ،  لهذا  قرو   منحهم 

امل ا االستثمار  تمويل  من صنادي   ومتابعتهم  مر، 

نجاح   حظوظ  لتدعيم  املخت ة  الجهات  قبل 

 مشروعاتهم. 

الفني   - التدريب  وإعطاء  التعليمي  النظام  إصالح 

التطوير   مجاالت  في  كبيرين  واعتبار  أهمية  واملنهي 

والتحسين، ملا لهما من دور مهم في عملية رفع كفاءة 

الداخلين الجدد لسود العمل، واملساهمة في توفير 

 ت الالزمة لل  ول على فرص العمل. املهارا

 تطوير السياسات االجتماعية:  (3)

االقت ادية   - التنمية  بين  النسبي  التوازن  إيجاد 

واالجتماعية، وتعزيز العدالة االجتماعية والتماسك  

الخدمات   من  االستفادة  وإتاحة  االجتماعي، 

 االجتماعية وضمان سهولة الوصول إليها. 
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لألسر بشكل عام، وفي  ضمان أمن الدخل بالنسبة   -

أمن   وضمان  خاص،  بشكل  املعيل  فقدان  حالة 

بمختلف   والعناية  العمل،  عن  للعاطلين  الدخل 

لكافة   االجتماعية  وال ماية  األمان  وبرامج  أنشطة 

الشرادح الضعيفة، وبخاصة لشرادح "كبار السن،  

 واألمومة، والطفولة". 

 االستثمار  تشجع  التي للتدخالت األولويات تحديد -

توسيع  املال  رأس في  خالل  من   نطاد البشري، 

بالنجاح،   املشروطة النقدية التحويالت برامج

ال الية ت ميم وتعديل   أكثر لجعلها  البرامج 

 
ً
وتعزيز لألطفال  مالدمة  االستهداف  والنساء، 

يمكن والفئات للفقراء حيث   لتحسين  الضعيفة، 

املساواة، التكاليف،  احتواء االستهداف  وضمان 

 كجهة بالعمل االجتماعي  األمان والسماح لشبكات

 الفعالية.  وزيادة تأمين،

الوقخ، في  ومرنة موثوقة تحتية  بنية  إنشاء -  ذات 

 العادية األوقات في  استخدامها يمكن  بحيث

 شبكات لنظام أوقات األزمات، ويمكن إلى  باإلضافة

أن   االجتماعي  األمان وفعالية  بكفاءة  يتمتع  الذي 

 ال دمات  آثار على  الت لب  على  املواطنين  يساعد 

إعداد خالل  من  الهيكلية،   سجالت االستثنادية 

للمنتفعين وحدةمُ   مكن يُ  بحيث مرقمنة 

 واستخدام  برامج،  عدة  استهداف في  استخدامها

 الخدمات.  لتقديم فعالة آليات
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ُمؤسسة عربية إقليمية   املعهد العربي للتخطيط

تأسسخ   الكويخ،  ُمستقلة غير ربحية، مقرها دولة 

االقت ادية  1980عام   التنمية  دعم  إلى  وتهدف   ،

العربي الدول  في  بناء  واالجتماعية  خالل  من  ة 

وتقديم   البحوث  وإعداد  الوطنية  القدرات 

وعقد   املؤسس ي  والدعم  االستشارية  الخدمات 

 اللقاءات التنموية والنشر.  

The Arab Planning Institute is a regional 

independent non-profit organization 

established in 1980 and located in the 

State of Kuwait. The Institute aims at 

supporting socio-economic development 

in Arab countries through capacity 

building, consultancy, research, holding 

conferences and publication.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


