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متكني �ملر�أة من �أجل 

�لتنمية



�أهد�ف  »ج�سر �لتنمية«

و�سع �سريحة من �أفر�د  �إن �إتاحة �أكرب قدر من �ملعلومات و�ملعارف لأ

�ملجتمع، يعترب �سرطًا �أ�سا�سيًا جلعل �لتنمية ق�سية وطنية ي�سارك 

�لنخبة فقط.  �أو  �لدولة  ولي�س  �ملجتمع  و�سر�ئح  �أفر�د  كافة  فيها 

وخا�سعًا  و�ل�سفافية  �مل�ساركة  على  قائمًا  ن�ساطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�ساءلة.

�لعربي  �ملعهد  حر�س  �سياق  يف  �لتنمية«  »ج�سر  �سل�سلة  وتاأتي 

للتخطيط  بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر �مل�ستطاع للق�سايا 

ي�ساعد  مبا  حتليلها  و�أدو�ت  ونظرياتها  �لتنمية  ب�سيا�سات  �ملتعلقة 

تلك  حول  �إثارته  �لو�جب  �حلو�ر  يف  �مل�ساركني  د�ئرة  تو�سيع  على 

�لتنمية  خطط  و�سع  يف  �مل�ساركة  �أن  �ملعهد  يرى  حيث  �لق�سايا 

�ملجتمع  وهيئات  �خلا�س  �لقطاع  قبل  من  وتقييمها  وتنفيذها 

عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا  دورً�  تلعب  �ملختلفة،  �ملدين 

و�ساع �لقت�سادية و�لجتماعية  للتنمية ي�ستند �إىل خ�سو�سية �لأ

�لتوجهات  من  د�ئمًا  �ل�ستفادة  مع  �لعربية،  و�ملوؤ�س�سية  و�لثقافية 

خرين. �لدولية وجتارب �لآ

متنا العربية،،، زدهار لأ واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإ

   
                  �ملدير �لعام
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لعله من �ملفيد يف �لبد�ية �لتاأكيد على 

�أي  بناء  يف  �ملر�أة  مل�ساهمة  �لق�سوى  همية  �لأ

جمتمع معا�سر �إىل درجة �أن م�ساركتها �أ�سبحت 

للتنمية  ومقيا�سا  �لجتماعي  للرقي  موؤ�سر� 

ل  باأنه  �لتذكري  �أي�سا  �ملهم  ومن  �لقت�سادية. 

�مل�ساو�ة  قيم  ت�سوده  جمتمع  �إقامة  �إىل  �سبيل 

�سيا�سات  باعتماد  �إل  �لجتماعي  �لعدل  و 

�ملر�أة  منزلة  وعمليا  ثقافيا  تدعم  جريئة 

مبا  و�جتماعيا،  و�قت�ساديا  و�سيا�سيا  �أ�سريا 

ي�سمن تو�سيع م�ساركتها يف م�سرية �لتنمية، على 

�أ�سا�س �أحقيتها يف فر�س متكافئة ومت�ساوية مع 

�لرجل دون تفرقة �إل مبعيار �لكفاءة. وتتاأكد 

جمتمعاتنا  و�أن  خ�سو�سًا  �ليوم،  �حلقيقة  هذه 

�ستى  بتحديات  مثقال  ع�سر�  تعي�س  �لعربية 

عادلة  تنمية  �أجل  من  �جلهود  تعبئة  تقت�سي 

و�ساملة لكل �سر�ئح �ملجتمع وفئاته. 

�حلو�ر  فهم  يف  �مل�ساهمة  منطلق  ومن 

�ملعنيني  و  �لكلي  �لقت�ساد  خرب�ء  بني  �جلاري 

��ستجابة  �أكرث  وجعلها  �ل�سيا�سات  بو�سع 

لحتياجات �لتنمية �لب�سرية، ياأتي هذ� �لعدد 

�لبحثية  �لتطور�ت  لتو�سيح  �لتنمية  ج�سر  من 

يف  �لجتماعي  �لنوع  �إدماج  يف  �ساهمت  �لتي 

�إىل  �سارة  �لإ مع  �لقت�سادي،  �لتفكري  �أ�سلوب 

متكني �ملر�أة من �أجل �لتنمية

�إعد�د :د. ريا�س بن جليلي

يف �أوًل: مقدمة وتقييمها  �ل�سيا�سات  ب�سياغة  تتعلق  جو�نب 

ظل �لعتبار�ت �لنوعية.

ثانيًا: تعريف �لنوع �لجتماعي

خمتلف  �لجتماعي  �لنوع  مفهوم  يعني 

للن�ساء  �لر�جعة  و�مل�سوؤوليات  و�حلقوق  دو�ر  �لأ

و�لرجال و�لعالقات �لقائمة بينهم. ول يقت�سر 

و�إمنا  فح�سب،  و�لرجال  �لن�ساء  على  �ملفهوم 

خ�سائ�سهم  بها  تتحدد  �لتي  �لطريقة  ي�سمل 

و�سلوكياتهم من خالل م�سار �لتعاي�س �لجتماعي. 

بحالت  عموما  �لجتماعي  �لنوع  ويرتبط 

�ل�ستفادة  �إمكانية  ويف  �لّنفوذ  يف  �لالم�ساو�ة 

�ملختلفة  �ملو�قع  وتتاأثر  و�ملو�رد.  �خليار�ت  من 

للن�ساء و�لرجال باحلقائق �لتاريخية و�لدينية 

و�لقت�سادية و�لثقافية. 

�لّن�ساء  يتقا�سمها  �لتي  �لعالقات  ت�سّكل 

و�لّرجال ما ي�سّمى عالقات �لّنوع �لجتماعي، �لتي 

�سرة  حتددها جمموعة متنّوعة من �ملوؤ�ّس�سات مثل �لأ

عالقات  تتمثل  كما  �ل�سوق.  و  �لقانونية  و�لّنظم 

بني  تر�تبية  قوى  عالقات  يف  �لجتماعي  �لنوع 

�لن�ساء و�لرجال متيل �إىل تكري�س دونية �لن�ساء. 

�أنها  �لرت�تبية على  �لعالقات  ُتقبل تلك  ما  وغالبا 

�إجتماعيا  حمّددة  �أنها  من  بالرغم  وذلك  طبيعية، 

ومتوطنة ثقافيا وقابلة للتغري عرب �لزمن.
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ثالثًا: �لنوع �لجتماعي يف 

            �لتحليل �لقت�سادي

�لقت�ساد  خرب�ء  تطرق  من  �لرغم  على 

�لقوى  يف  ناث  و�لإ �لذكور  م�ساركة  م�سائل  �إىل 

�لنوع  �أن  �إل  �ملا�سي،  �لقرن  �أو�ئل  منذ  �لعاملة 

�لجتماعي بحد ذ�ته مل ي�ستخدم كفئة للتحليل، 

فاملعاجلات �ملبكرة ن�سبيا مل�ساركة �لن�ساء يف �لقوة 

و�لن�ساء  �لرجال  �أجور  بني  و�لتمييز  �لعاملة 

�أ�سا�س  على  يعمل  �سوق  ديناميكية  على  �عتمدت 

�لرجال و�لن�ساء، بدًل من �لدور �لذي يلعبه �لنوع 

�سا�سية  �لأ �ل�سوق  عمل  طريقة  يف  �لجتماعي 

)بينرييا 1995(. 

مع  بيكر  طّور  �ملا�سي،  �لقرن  �ستينات  يف 

�ملال  ر�أ�س  نظرية  �إطار  يف  �خلرب�ء  من  جمموعة 

�سر �ملعي�سية �جلديد”،  �لب�سري مفهوم “�قت�ساد �لأ

وىل مناهج ومناذج �ل�سوق يف  �لذي طّبق للمرة �لأ

و�سلوك  �ملعي�سية  �سر  �لأ �إنتاج  حتليل  و  تو�سيف 

دو�ت  �لأ هذه  ��ستخدمت  وقد  �لوقت.  تخ�سي�س 

�جلديدة لتو�سيح م�ساألة تق�سيم �لعمل على �أ�سا�س 

�سرة �ملعي�سية  �لنوع �لجتماعي و�سلوك �أفر�د �لأ

ناث يف هذ� �خل�سو�س.  و �لفو�رق بني �لذكور و�لإ

ويف �ل�سبعينات و�لثمانينات من �لقرن �ملا�سي، مت 

تطبيق هذه �ملفاهيم يف حتليل �لتمييز �لقائم يف 

�سر �ملعي�سية،  �أ�سو�ق �لعمل ومناذج �لتفاو�س يف �لأ

و�لتي �سمحت باإدماج �أبعاد �لقوة و�ل�سر�ع يف �سنع 

�سرة. �لقر�ر د�خل �لأ

�لثالث  �لعامل  مديونية  �أزمات  �أدت  لقد 

و�سل�سة  �لع�سرين  �لقرن  وثمانينات  �سبعينات  يف 

�لجتماعي  �لنوع  عالقات  ت�سكل  كما 

نف�س  يف  و�لتعاون  بال�سر�ع  تتميز  ديناميكية 

�لعتبار�ت  من  �أخرى  حماور  وتتخللها  �لوقت، 

�أو  �لطبقة  �أو  �لطائفة  ت�سمل  �لتي  �ملرت�كمة 

د�خل  �ملوقع  �أو  �لجتماعية  �حلالة  �أو  �لعمر 

�أدو�ر  �لديناميكية  هذه  عن  ينتج  �سرة.  �لأ

و  نثى.  و�لأ �لذكر  من  لكل  �إجتماعيا  حمددة 

مبرور  وتتغري  بالتعلم،  دو�ر  �لأ هذه  ُتكت�سب 

�لزمن كما تتباين تباينا �سا�سعا د�خل �لثقافة 

�لو�حدة ومن ثقافة �إىل �أخرى.

أدوار النوع االجتماعي هي األدوار التي 
تشكلها  والتي  اجلنسان  بها  يقوم 
واالقتصادية  االجتماعية  الظروف 

والثقافية.

 تكمن الغاية األساسية من تفعيل 
إعادة  في  االجتماعي  النوع  قضايا 
في  املرأة  و  الرجل  بني  األدوار  توزيع 
املتكافئة  الفرصة  وإتاحة  اجملتمع 
مفهوم  منطلق  من  منهما  لكل 

املشاركة.

تفعيل  من  �سا�سية  �لأ �لغاية  تكمن 

دو�ر  ق�سايا �لنوع �لجتماعي يف �إعادة توزيع �لأ

بني �لرجل و �ملر�أة يف �ملجتمع و�إتاحة �لفر�سة 

�ملتكافئة لكل منهما من منطلق مفهوم �مل�ساركة. 
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�عتمادها  مت  �لتي  �لهيكلي  �سالح  �لإ بر�مج 

عدة  عقد  �إىل  �لنامية  �لدول  من  �لعديد  يف 

هذه  عن  �لناجمة  ثار  لالآ تقييمية  جولت 

بع�س  تهمي�س  �إىل  بدورها  �أدت  �لتي  �لرب�مج، 

�لفئات �لجتماعية مبا يف ذلك �لن�ساء كاإحدى 

لتدهور  �أكرث  �ملعر�سة  �ل�سعيفة  �ملجموعات 

فالفرت��سات  �لرب�مج.  هذه  جر�ء  من  �لـرفاه 

يف  يكمن  �لـرفاه  تدهور  م�سدر  باأن  �لقائلة 

ت�سميم �لرب�مج ولي�س فقط يف �آثارها �جلانبية 

�ملحاولت  ت�سجيع  يف  �ساهمت  �ملتوقعة،  غري 

يف  �أكرب  بجهٍد  �لجتماعي  �لنوع  لدمج  �لر�مية 

�لتحليل �لكلي لالقت�ساد.

يف  كولري  بول  �إقرتح  �ل�سياق،  هذ�  يف 

ور�ق �لبحثية �أعدها للبنك �لدويل  �سل�سلة من �لأ

)كولري 1988، 1990، 1993، 1994( ت�سنيف �لدخل 

�لجتماعي  �لنوع  �أ�سا�س  على  �لنفقات  وبيانات 

بر�مج  تطبيق  يف  �ملحرز  �لتقدم  تقييم  عند 

 )1996 �لهيكلي. كما طور دميري )عام  �سالح  �لإ

منهجا لتحليل موؤ�سر�ت حدوث �لفو�ئد �مل�سنفة 

وفقا للنوع �لجتماعي يف �لنفقات �لعامة.

بحاث  يكمن �أحد �لركائز �ملحورية يف �لأ

�سحة  مدى  يف  �لجتماعي  بالنوع  �ملعنية 

�لفرت��س �لقائل بوجود مرونة عالية ن�سبيا يف 

عمل �لن�ساء باملقارنة مع عمل �لرجال كرد فعل 

�لتحيز  �آخر،  مبعنى  �أو،  �لقت�سادية  لل�سدمات 

�سالح  �لإ و  �لتكيف  لنماذج  �ملالزم  �جلن�ساين 

لهذ�  �سا�سية  �لأ �ملعاجلة  جاءت  وقد  �لهيكلي. 

ي�ستتبع  �لذي  �ملق�سود،  غري  �جلن�ساين  �لتحيز 

على  �لكّلية،  لالقت�ساديات  مزعومة  حيادية 

“�لتحيز  كتاب  يف   1991 عام  يف  �ل�سون  ل�سان 

�سالح  �لإ حالة  �لكّلي:  �لقت�ساد  يف  �لذكوري 

قبل  من  حتريرها  مت  خمتار�ت  يف  �لهيكلي” 

�لذكوري يف  “�لتحيز  نف�سه حتت عنو�ن  �ملوؤلف 

�سريورة �لتنمية”– �لطبعة �لثانية عام 1995. 

باإدماج  �ملعنية  بحاث  �لأ جانب  �إىل 

بر�مج  وتعديل  تقييم  يف  �لجتماعي  �لنوع  ُبعد 

�سالح �لهيكلي، فقد قام �لعديد من �لباحثني  �لإ

منو  على  �لبعد  هذ�  �إدر�ج  تد�عيات  بدر��سة 

)جوكيز  و�لعوملة  و�لتجارة  �لعاملية  �ل�سناعة 

1989 وعام  1995، �ستاندنخ عام  1987 وعام  عام 

�لعاملية)1(  �لتنمية  جملة  يف  وجند   .)1999

)�لعدد 27:3( �ل�سادرة يف عام 1999 ق�سما خا�سا 

بحاث  �لأ يلخ�س  و�لعوملة،  و�لعمل  �لن�ساء  عن 

�جلارية يف هذ� �مل�سمار.

�لنظرية  بحاث  �لأ تغطية  متت  لقد 

و�لتطبيقية يف جمال �لنوع �لجتماعي و�لقت�ساد 

�لدورية  �ملجالت  من  جمموعة  �سمن  و�لتنمية 

�سارة �إىل  وخ�سو�سا �لتنمية �لعاملية. ويجدر �لإ

�ملجال  �أبحاثا يف هذ�  �لتي تن�سر  بع�س �ملجالت 

في  احملورية  الركائز  أحد  يكمن   
االجتماعي  بالنوع  املعنية  األبحاث 
القائل  االفتراض  صحة  مدى  في 
بوجود مرونة عالية نسبيا في عمل 
النساء باملقارنة مع عمل الرجال كرد 
فعل للصدمات االقتصادية أو، مبعنى 
آخر، التحيز اجلنساني املالزم لنماذج 

التكيف و اإلصالح الهيكلي.
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مثل: �لتنمية و�لتغيري)2(، ون�سرة )IDS )3، وجملة 

�لدولية)5(  �لتنمية  وجملة  �لتنمية)4(،  �قت�ساد 

لالقت�ساد  �أك�سفورد  ن�سرة  �إىل  �سافة  بالإ

لالقت�ساد)7(.  كامربيدج  وجملة  ح�ساء)6(  و�لإ

ومنذ عام 1995 ت�سدر جملة خا�سة متخ�س�سة 

من  عدد  على  وحتتوي  �لن�سوي)8(  �لقت�ساد  يف 

�ملقالت �ملتعلقة بالقت�ساديات �لنامية �إ�سافة 

�إىل �لقت�ساديات �ملتطورة.

ر�بعًا: مناذج �لتفاو�س يف �قت�ساديات 

�سرة �ملعي�سية             �لأ

�لنظري  طار  �لإ �لنماذج  هذه  حُتدد 

�لقر�ر  �سنع  يتم من خالله حتليل مقومات  �لذي 

مع  �ملعي�سية  �سرة  �لأ م�ستوى  على  �لقت�سادي 

ومو�رد  وم�سالح  خ�سائ�س  بالعتبار  خذ  �لأ

�ل�سلة  ذ�ت  �لوظائف  خمتلف  وبالتايل  خمتلفة 

�سرة.  فر�د �لأ باملنفعة )د�لة �ملنفعة( بالن�سبة لأ

�أنها  على  �لتفاو�س  مناذج  �إىل  ي�سار  ما  وعادة 

منهجية بديلة للفكرة �لكال�سيكية �جلديدة �لتي 

يقدمها بيكر و�لتي ترتكز على �فرت��س �أن �سلوك 

�سرة �ملعي�سية ميكن حتفيزه ب�سورة رئي�سية من  �لأ

خالل �لهتمام �جلماعي بالكفاءة �لقت�سادية.

يف  �جلديدة  �لكال�سيكية  �أن�سار  ينطلق 

�سرة �ملعي�سية  �لو�قع من �فرت��س �أن �أف�سليات �لأ

حمددة  م�سرتكة(  منفعة  ذ�ت  )وظائف  موحدة 

�سرة وثابتة على مر �لزمن، و�إذ�  من خارج �إطار �لأ

ما تغريت فاإن تغريها يكون ع�سو�ئيًا من �أ�سرة �إىل 

�سر�حة  �لتعبري  عدم  من  �لرغم  على  و  �أخرى. 

�أنها  �إل  بحاث،  عن هذه �لفرت��سات يف معظم �لأ

تربز  �لتي  و  عادة  �ملعتمدة  �لنماذج  يف  جوهرية 

�سرة )مثل حتديد �أي من �لزوجني  �أن خيار�ت �لأ

ولد ومن يح�سل على تعليم  يعمل، ومن يهتم بالأ

�أكرث( هي مبثابة خمرجات ر�سيدة وحتمية لهذه 

�لوظائف ذ�ت �ملنفعة �مل�سرتكة.

 1984 عام  يف  فولرب  نان�سي  قدمت  وقد 

بيانات  ت�سمنت  �لفيليبني،  من  تطبيقية  �إثباتات 

م�سنفة على �أ�سا�س �لنوع حول �لعمل ووقت �لفر�غ 

ما  عك�س  على  �أو�سحت  نفاق،  و�لإ و�ل�ستهالك 

تفرت�سه �لنظرية �لكال�سيكية �جلديدة �أن ح�س�س 

�سرة �ملعي�سية تتحدد  فر�د من �إجمايل دخل �لأ �لأ

د�خل  �لفردية  �مل�ساومة  قوة  خالل  من  جزئيًا 

�لن�سبية  �مل�ساومة  قوة  و�أن  �ملعي�سية،  �سرة  �لأ

�لقت�سادية.  �لتنمية  م�سرية  خالل  تتغري  قد 

يف  تغيري�ت  �إىل  �لتغري�ت  هذه  مثل  توؤدي  وقد 

�سرة  �لأ نطاق  �سمن  �لفر�غ  و�أوقات  �ل�سلع  توزيع 

من  �لكثري  دعمت  �حلني،  ذلك  ومنذ  �ملعي�سية. 

�لدر��سات �لتطبيقية فكرة فولرب.

كل  يقوم  �لتفاو�س،  لنموذج  وفقًا 

�سرة( بالتفاو�س من �أجل حتقيق  وكيل)فرد من �لأ

�سرة �ملعي�سية بخ�سو�س حتديد  م�ساومة د�خل �لأ

ويف  �ل�ستهالكية.  و�ل�سلع  و�لفر�غ  �لعمل  �أوقات 

التفاوض  مناذج  إلى  يشار  ما  عادة   
للفكرة  بديلة  منهجية  أنها  على 
يقدمها  التي  اجلديدة  الكالسيكية 
أن  افتراض  على  ترتكز  والتي  بيكر 
سلوك األسرة املعيشية ميكن حتفيزه 
االهتمام  خالل  من  رئيسية  بصورة 

اجلماعي بالكفاءة االقتصادية.



�

خام�سًا: �لنماذج �لقت�سادية 

جتماعي                  و�لنوع �لإ

�سورة  �لقت�سادي  �لنموذج  ُيعطي 

من  تربز  �لقت�سادي،  للو�قع  مب�سطة  نظرية 

متغري�ت  بني  �لد�خلية  �لعالقة  طبيعة  خاللها 

�إقت�سادية خمتارة. ويف �لقت�ساد �لكّلي وحتى 

�سوى  تقم  مل  �ملا�سي  �لقرن  ت�سعينيات  نهاية 

يف  و  �لنوعي.  �لبعد  باإدماج  �لنماذج  من  قّلة 

حماولة  كوليري  بول  عمل  يعترب  �ل�سياق،  هذ� 

�لنمو  على  �ملفرو�سة  �لقيود  ل�سياغة  مبتكرة 

�لقت�سادي من خالل ثو�بت ر��سخة ت�ستند �إىل 

�لنوع �لجتماعي يف �لقت�ساد �ملدرو�س. 

مت  مقاربات  ثالثة  �إىل  كاجتي  وي�سري 

يف  كفئة  �لجتماعي  �لنوع  دماج  لإ �عتمادها 

طار �لتحليلي هي:  �لإ

نف  ت�سّ �لتي  �لنوعي:  �لت�سنيف  طريقة   .1

�لكّلي،  �لقت�ساد  يف  �لتقليدية  �ملتغري�ت 

دخار و�ل�سلوك �ل�ستهالكي ح�سب  مثل �لإ

�لنوع �لجتماعي بال�ستناد �إىل فر�سية 

�سلوكا  ي�سلكون  و�لن�ساء  �لرجال  �أن 

 ،1993 خمتلفا يف هذه �ملجالت ) كوليري 

.)1994

يف  جن�سانية  متغري�ت  دمج  طريقة   .2

على  تعتمد  �لتي  و  �لكّلي:  �لقت�ساد 

ل�سياغة  جديدة  هيكلية  متغري�ت  �إدماج 

درجة  مثل  �لجتماعي،  �لنوع  عالقات 

�لعمل  �أ�سو�ق  يف  �لنوعية  �مل�ساو�ة  عدم 

�سر  �لأ يف  �لقر�ر  �سنع  �أو  و�لئتمان 

�إىل �تفاق ين�ساأ �لنز�ع. و  حالة عدم �لتو�سل 

طار �إىل نقطة �خلطر باعتبارها  ي�سار يف هذ� �لإ

فر�د عن �لوحدة  �لتي يتخلى فيها �لأ �لنقطة 

�إطار  يف  �لطالق  قر�ر  )مثل  �إليها  ينتمون  �لتي 

وحدة �لزو�ج( ويتحدد وزن كل فرد يف �لوحدة 

من حيث �ملوقف �لذي ي�ستند �إليه، و�لذي يعك�س 

قوة  وترتبط  �سرة.  �لأ يف  �لتفاو�سية  قدرته 

�ملحدد  �لبديل  جر  بالأ �سا�س  �لأ يف  �مل�ساومة 

ح�سب �ل�سوق.

 ميكن لبرامج اإلصالح االقتصادي أن 
تؤثر في قوة املساومة عند الرجال أو 
النساء وذلك عن طريق فتح أو إغالق 
فرص الكسب أو تغيير سبل الوصول 
في  الثانوية  أو  األولية  املطالب  إلى 

العالقة بني اجلنسني.

لرب�مج  ميكن  �ملثال،  �سبيل  فعلى 

�سالح �لقت�سادي �أن توؤثر يف قوة �مل�ساومة  �لإ

فتح  طريق  وذلك عن  �لن�ساء،  �أو  �لرجال  عند 

�أو تغيري �سبل �لو�سول  �أو �إغالق فر�س �لك�سب 

ولية �أو �لثانوية يف �لعالقة بني  �إىل �ملطالب �لأ

�لقر�ر  �سنع  نظرية  ت�سنف  وبينما  �جلن�سني. 

فان �لختالف  �لقت�ساد �جلزئي،  نطاق  �سمن 

�حل�سول  و�سبل  �لتفاو�س  على  �لقدرة  يف 

تد�عيات  لها  �سرة  �لأ نطاق  يف  �ملو�رد  على 

من  متكن  نها  لأ �لكّلي  �لقت�ساد  على  هامة 

�سيا�سات  عن  �لناجمة  �ملختلفة  ثار  �لآ �إدر�ك 

�لتكيف �لقت�سادي و �لتعديالت �لناجمة عن 

�لختالف �لنوعي. 



�

)�ل�سون  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  ويف 

 .)1995

�ملزدوج:  �لنظام  �أو  �لقطاع  طريقة   .3

عبارة  �أنه  على  �لنموذج  حتدد  و�لتي 

�أحدهما  ي�سمل  متفاعلني،  قطاعني  عن 

�لتقليدي،  �لكّلي  �لقت�ساد  متغري�ت 

مثال  �ملعي�سية  �سر  �لأ خر  �لآ وي�سمل 

يت�سمن  �لذي  نتاج  �لإ �إعادة  قطاع  �أو 

�أو �أكرث من متغري�ت �لنوع  جمال و�حد� 

�لجتماعي )�يفرز و�لرتز)1999(؛ و�لرتز 

 .))1995(

على  �حلديثة  �لبحثية  ور�ق  �لأ تعمل 

�جلن�سانية  �لعالقات  بني  �لتفاعل  �سياغة 

و�لقت�ساد �لكّلي و هي ت�سمل على �سبيل �ملثال 

�أعمال �سيجونيو )1998( حول �أثر توزيع �لدخل 

وعدم �مل�ساو�ة �لنوعية يف �لدخل على عينة من 

 )1988( فونتانا  وعمل  �ل�سناعية؛  �سبه  �لدول 

جور �ملماثلة وعالقتها بالنفتاح  حول ق�سايا  �لأ

وعمل  �ملنخف�س  �لدخل  ذ�ت  �لدول  يف  �لتجاري 

فلورو ودمي�سكي )2000( حول �إ�سالح �لقطاع �ملايل  

يف  �لن�ساء  مب�ساهمة  وعالقتهما  �ملالية  زمة  و�لأ

نتاجي  و�لقدرة على  �لقوة �لعاملة ويف �لقطاع �لإ

�مل�ساو�ة ) �لقوة �لتفاو�سية (.

�ساد�سًا: مالحظات ختامية

�أبرزت �لتطور�ت �لبحثية �ل�سابق ذكرها 

�لجتماعي  �لنوع  مر�عاة  �سرورة  بل  �أهمية 

�لتنموية.  �خلطط  و  �ل�سيا�سات  �سياغة  عند 

�لتنموية  �لولويات  و  �لحتياجات  فباختالف 

�لقيود  تنوع  و  وباختالف  و�لرجل  �ملر�أة  من  لكل 

�لتنموية �ملفرو�سة على كل منهما، يتحدد للرجال 

وللن�ساء �أدو�ر وم�سئوليات �إقت�سادية و�إجتماعية 

د�ء  و�سيا�سية متباينة توؤثر تاأثري� مبا�سر� على �لأ

يوؤثر هذ�  �لرفاه �لجتماعي. كما  و  �لقت�سادي 

�إز�ء �ل�سدمات  �لتباين على منط رد فعل �ملجتمع 

�لقت�سادية.
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قائمة �إ�سد�ر�ت  )) ج�سر �لتنمية ((

�لعنو�ن
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

رقام القيا�شية موؤ�شرات الأ

 تنمية امل�شاريع ال�شغرية

جداول املخالت املخرجات

نظام احل�شابات القومية

إدارة امل�شاريع ا

ال�شالح ال�شريبي

 اأ�شاليب التنبوؤ

دوات املالية الأ

موؤ�شرات �شوق العمل

�شالح امل�شريف الإ

خ�شخ�شة البنى التحتية

رقام القيا�شية الأ

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

�شواق املالية حتليل الأ

�شيا�شات التنظيم واملناف�شة

زمات املالية الأ

إدارة الديون اخلارجية ا

الت�شحيح الهيكلي

B.O.Tنظم البناء والت�شغيل والتحويل

جنبي املبا�شر: تعاريف ال�شتثمار الأ

جنبي املبا�شر حمددات ال�شتثمار الأ

منذجة التوازن العام

النظام اجلديد للتجارة العاملية

إن�شاوؤها واآلية عملها منظمة التجارة العاملية: ا

تفاقيات  منظمة التجارة العاملية: اأهم الإ

منظمة التجارة العاملية: اآفاق امل�شتقبل

قت�شادية الكلية النمذجة الإ

تقييم امل�شروعات ال�شناعية

�ص�صات والتنمية موؤ

التقييم البيئي للم�شاريع

ئتمانية موؤ�شرات اجلدارة الإ

�ملوؤلف
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

مام د. عماد الإ

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوين

رقم �لعدد
ول الأ

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

ربعون الأ

ربعون الواحد الأ

ربعون الثاين الأ

ربعون الثالث الأ

ربعون الرابع الأ



11

الدمج امل�شريف

اتخاذ القرارات 

رتباط والنحدار الب�شيط الإ

�شالمي اأدوات امل�شرف الإ

البيئة والتجارة والتناف�شية

�شاليب احلديثة لتنمية ال�شادرات الأ

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

داء التنموي حتليل الأ

اأ�شواق النفط العاملية

حتليل البطالة

املحا�شبة القومية اخل�شراء

موؤ�شرات قيا�س املوؤ�ش�شات 

نتاجية وقيا�شها الإ

داء التنموي نوعية املوؤ�ش�شات والأ

عجز املوازنة: امل�شكالت واحللول

تقييم برامج ال�شالح القت�شادي

لفية منائية لالأ هداف الإ ح�شاب فجوة الأ

نفاق  موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع الإ

ال�شتهالكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات واملحددات

اقت�شاديات التعليم 

�شواق وتدخل الدولة اإخفاق اآلية الأ

داري موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإ

ال�شيا�شات التنموية

بعاد التنموية متكني املراأة: املوؤ�شرات والأ

التجارة اخلارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحّول الهيكلي

املوؤ�شرات املركبة

التطورات احلديثة يف الفكر 

القت�شادي التنموي

�شالح املوؤ�ش�شي برامج الإ

امل�شاعدات اخلارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

�شهم العربية خ�شائ�س اأ�شواق الأ

التجارة اخلارجية والتكامل 

قليمي القت�شادي الإ

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

إبراهيم اأونور د.ا

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

إبراهيم اأونور د. ا

د. وليد عبد موله

ربعون اخلام�س الأ

ربعون ال�شاد�س الأ

ربعون ال�شابع الأ

ربعون الثامن الأ

ربعون التا�شع الأ

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

�شهم العربية فعالية اأ�شواق الأ

امل�شئولية الجتماعية لل�شركات

وراق املالية �شواق الأ البنية اجلزئية لأ

مناطق التجارة احلرة

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

اخل�شائ�س والتحديات

وراق املالية تذبذب اأ�شواق الأ

مكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي الإ

موؤ�شرات النظم التعليمية

مناذج اجلاذبية لتف�شري تدفقات التجارة

إ�شكالية البطالة يف الدول العربية حول �شياغة ا

متكني �ملر�أة من �أجل �لتنمية

�لعدد �ملقبل

�سهم �لعربية �سو�ق �لأ طر �لرقابية لأ �لأ

 

د. بلقا�شم العبا�س

إبراهيم اأونور د. ا

�شرج  د. ح�شني الأ

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

إبراهيم اأونور د. ا

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. �إبر�هيم �أونور

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

�لتا�سع و�لت�سعون

�ملائة

لكرتوين التايل:  عداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإ لالطالع على الأ

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






