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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  على توفري مادة مب�شطة قدر امل�شتطاع للق�شايا املتعلقة 

ب�شيا�شات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�شاعد على تو�شيع 

دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب اإثارته حول تلك الق�شايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�شاركة يف و�شع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�شو�شية  اإىل  ي�شتند  للتنمية  عربي  ومنهج  منوذج  بلورة  يف  مهمًا 

الأو�شاع القت�شادية والجتماعية والثقافية واملوؤ�ش�شية العربية، 

مع ال�شتفادة دائمًا من التوجهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط

الآراء الواردة يف هذا الإ�شدار تعرب عن راأي املوؤلف ولي�س عن راأي املعهد
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زمن  منذ  تتوا�شل  اجلهود  تزال  ل 

الب�شرية  التنمية  مفهوم  لربط  ببعيد  لي�س 

جت�شيدًا  اأكرث  ومعايري  باأبعاد  الإن�شانية  اأو 

وال�شيا�شية  القت�شادية  واحلريات  للحقوق 

من  عدد  وتطوير  ابتكار  مت  وقد  واملدنية. 

املنجز  لربط  الهادفة  والأدلة  املقايي�س 

يكت�شبها  التي  احلريات  مبقدار  التنموي 

من  التحرر  على  قدرته  ومبدى  الإن�شان، 

القت�شادي  والتهمي�س  والتمييز  الفاقة 

وال�شيا�شي. ولعل اأهم ما ا�شتهدفته املحاولت 

هو  الب�شرية،  التنمية  لتحديث  املعا�شرة 

اأكرث  م�شامني  التنموية  العملية  اإك�شاب 

الق�شاء  نحو  للتوجه  توؤهلها  وعمقًا  �شموًل 

تتعر�س  التي  وال�شتبعاد  العنف  مناذج  على 

النماذج  وهي  وا�شعة،  اإجتماعية  �شرائح  لها 

واأ�شرار  اإن�شانية  معاناة  عليها  ترتتب  التي 

دائرة  خارج  ذلك  مع  وتظل  كبرية،  تنموية 

الهتمام والتغيري.

وحريات  حقوق  اأن  بخاٍف  ولي�س 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  العربية  املراأة 

كان  وقد  وامل�شادرة.  القيود  بع�س  من  تعاين 

التنمية  تقرير  تركيز  اأ�شباب  اأهم  من  ذلك 

البعد  على   2002 للعام  العربية  الإن�شانية 

املوؤ�ش�شاتي للتنمية الب�شرية، ومطالبته فتح 

قيا�س  اأدلة  وحت�شني  لتدقيق  الجتهاد  باب 

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

مقدمة

         اإعداد  د. في�شل املناور

العربي،  امل�شتوى  على  الإن�شانية  التنمية 

وذلك باإدماج مقيا�س احلرية ومقيا�س متكني 

النوع الجتماعي �شمن املقايي�س التي يجرى 

تطويرها وا�شتحداثها لهذا الغر�س.

للتنمية  الدولية  الورقة  توؤكد  كما 

لعدم  الكمي  القيا�س  اإمكانية  الب�شرية، 

وذلك  اجلن�س،  بنوع  املرتبطة  امل�شاواة 

للتمكني،  اأ�شا�شية  اأبعاد  ثالثة  با�شتخدام 

ال�شيا�شي،  القرار  �شنع  يف  امل�شاركة  وهي 

ثم  القت�شادي  القرار  �شنع  يف  وامل�شاركة 

هذه  اإدراج  اأن  كما  املوارد.  على  ال�شيطرة 

املعتمدة  الأخرى  املوؤ�شرات  �شمن  الأبعاد 

م�شداقية  اأكرث  �شيجعلها  التنمية  لقيا�س 

التنموي  الواقع  خ�شو�شيات  عن  التعبري  يف 

العربي. 

الدرا�شات  من  العديد  فاإن  كذلك 

توؤكد على اأن من بني موؤ�شرات تقدم املجتمع 

الن�شاطات  يف  الن�شائية  امل�شاهمة  هو 

من  وهناك  والقت�شادية،  الجتماعية 

يرى اأن اأي خطة تنموية لبد اأن تعتمد يف 

الرجل،  املراأة بجانب  م�شاركة  جهودها على 

املجتمع.  يف  الب�شرية  القوى  ن�شف  بو�شفها 

يرجع  العربي  جمتمعنا  تراجع  فاإن  لذلك 

يف  اقت�شاره  اأبرزها  كان  عوامل  عدة  اإىل 

جمهوداته التنموية على قوى الرجل ب�شكل 

املراأة وم�شتبعدًا لأهمية  ن�شبي، مهم�شًا لدور 

اأهم  اأحد  فاإن  املنطلق،  الدور. ومن هذا  هذا 

اأ�شباب معوقات التنمية يف البلدان العربية، 

الإن�شانية  التنمية  تقرير  اإليه  اأ�شار  كما 

يف  عام  ب�شكل  يكمن   ،2002 للعام  العربية 

العملية  يف  ودورها  املراأة  ق�شية  تهمي�س 

احلرية  نق�س  اإىل  بالإ�شافة  التنموية، 

ونق�س املعرفـة.

هذا وقد مت تق�شيم حماور هذا العدد   

من �شل�شلة ج�شر التنمية اإىل خم�شة اأق�شام، 

التنمية  مفهوم  منها  الأول  الق�شم  يتناول 

واأهم اأبعاده ومدى ارتباطة مبفهوم التمكني، 

التمكني  مفهوم  الثاين  الق�شم  يناق�س  بينما 

وي�شتعر�س  املراأة،  حالة  على  بالرتكيز 

وفقًا  العربية  املراأة  اأو�شاع  الثالث  الق�شم 

بينما  العاملية،  املراأة  متكني  بيئة  ملوؤ�شرات 

ناق�س الق�شم الرابع اأهم املعوقات التي حتد 

لإ�شكالية  وفقًا  العربية  املراأة  م�شاهمة  من 

اجلزء  خ�ش�س  بينما  الجتماعي،  النوع 

تتناول  والتي  للخامتة  والأخري  اخلام�س 

وادماج  املراأة  لتمكني  الإجراءات  جمموعة 

احتياجاتها يف العملية التنموية.

اأوًل: حول مفهوم التنمية

متكاملة  عملية  هي  التنمية  اإن 

بالعن�شر  لالرتقاء  تهدف  الأ�شا�س،  يف 

لذلك  فئاته.  بني  متييز  دون  الب�شري 

فئات  كل  خططها  يف  ت�شتوعب  اأن  ينبغي 

�شورة  حمو  �شاأنه  من  القيم  فن�شق  املجتمع، 

واجتماعيًا  ثقافيًا  املهم�شة  ال�شلبية،  املراأة 

املراأة  �شورة  واإحالل  و�شيا�شيًا،  واقت�شاديًا 

يف  امل�شاركة  الإيجابية،  الواعية  املثقفة 

خمتلف احلركات التنموية.  كما اأنه باملزيد 

من الوعي املجتمعي، يت�شح الإطار الجتماعي 

للفرد،  الجتماعي  والدور  والإنتاجية،  للعمل 

ال�شيا�شات  اأهداف  حتقيق  بذلك  في�شهل 

القدرات  توظيف  يف  تفريق  دومنا  التنموية، 

الب�شرية جلميع فئات املجتمع.

هي  اجلوهر،  يف  املجتمعية  فالتنمية 

للب�شر،  الإن�شانية  احلالة  لرتقية  دائم  نزوع 

جماعات واأفراد، رجال ون�شاء، من اأو�شاع تعّد 

غري مقبولة يف �شياق ح�شاري معني، اإىل حالت 

اإىل  بدورها  توؤدي  الب�شري،  الوجود  من  اأرقى 

ارتقاء منظومة اإكت�شاب املعرفة. 

هي  اجلوهر،  في  اجملتمعية  التنمية 
اإلنسانية  احلالة  لترقية  دائم  نزوع 
للبشر، جماعات وأفراد، رجال ونساء، 
من أوضاع تعّد غير مقبولة في سياق 
من  أرقى  حاالت  إلى  معني،  حضاري 
إلى  بدورها  تؤدي  البشري،  الوجود 

ارتقاء منظومة إكتساب املعرفة. 

واملق�شود بالتنمية املجتمعية هي تلك 

وتتم  املحلي،  املجتمع  ت�شتهدف  التي  التنمية 

فيه، وتوظفه كاأداة فاعلة يف حتقيق اأهدافها، 

من  اأخرى  اأنواعًا  تت�شمن  فهي  وبالتايل 

التنمية، من حيث مو�شوعها اأو من حيث القطاع 

الجتماعية،  كالتنمية  اإطاره،  يف  تتم  الذي 

والتنمية القت�شادية، وتنمية املراأة والطفل 

من  جزء  ذاته  الوقت  يف  وهي  وال�شباب، 

اأو  املجتمع،  م�شتوى  على  اأكرب  تنمية  عملية 

الدولة، وتت�شمن التنمية املجتمعية العنا�شر 

االأ�سا�سية التالية:

	 ،جوهرها: تنمية حترتم حقوق الإن�شان

بداية  حترتمها  املدين،  املجتمع  واأ�ش�س 
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ال�شعوب  ومتتع  �شّفاف،  موؤ�ش�شاتي 

وحقوق  والدميقراطية  باحلرية 

الإن�شان.

	 اإىل املجتمع  يف  ومكانتها  املراأة  دور 

يف  مكانتها  مبعنى  الرجل،  جانب 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  احلياة 

ومدى  والثقافية،  والجتماعية 

غري  كاملة  وحقوقها  بحريتها  متتعها 

منقو�شة.

امل�شاركة  عملية  ت�شرتط  كما 

الن�شائية يف حركة التنمية وتوجيهها ب�شفة 

التمكني،  اأو  القوة  من  معينة  درجًة  عامة 

عامل  هو  اليومية  احلياة  يف  امل�شارك  اأن  اإذ 

لديه القدرة على الفعل والختيار، وحتقيق 

الأو�شاع والأهداف التي يرغبها، ومن ثم فاإن 

درجة  وتفرت�س  تعني  احلقيقية  امل�شاركة 

املراأة  وقدرة  حتققها،  و�شروط  الفاعلية 

على حتقيق اإرادتها وتطلعاتها على ال�شعيد 

الجتماعي، على اأ�شا�س اأن ال�شعي نحو القوة 

وهو  الجتماعي،  الفعل  يف  كامن  عن�شر 

م�شدر اأ�شا�شي ملقاومة التنظيمات واملوؤ�ش�شات 

الجتماعية ال�شاغطة.

يف  التمكني  مفهوم  ويرتبط 

مبفهومني  احلديثة  الجتماعية  الدرا�شات 

الذات،  ح�شور  اأو  الذات  حتقيق  اآخرين؛ 

وهو املفهوم الذي ي�شري اإىل الوعي واملعرفة 

واخلربة، اأو القابلية لمتالك تلك العنا�شر 

ال�شغوط  ومقاومة  للم�شاركة،  ال�شرورية 

الجتماعية. وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�شدد 

العربية  واملراأة  عامة،  ب�شفة  املراأة  اأن  اإىل 

من  الكثري  ت�شت�شعر  زالت  ل  خا�شة،  ب�شفة 

بنية  مع  يتداخل  ب�شكل  بها  بالإقرار 

تت�شمنها  التي  والأن�شطة  الربامج 

يف  خمرجاتها  وت�شاهم  التنمية،  هذه 

تر�شيخ هذه احلقوق والأ�ش�س، حمولة 

اإياها اإىل واقع يف حياة النا�س، ويعرب 

التنمية  هذه  باعتماد  عادة  ذلك  عن 

على عن�شري امل�شاركة والتمكني.

	 اإليها ينظر  اإذ  املزدوجة:  طبيعتها 

كعملية وكمخرجات ناجتة عن حتقيق 

كعملية  فالتنمية  براجمها،  اأهداف 

تهدف اإىل توعية النا�س، وحفزهم نحو 

حملية  قيادة  وتطوير  الذاتي،  العون 

الدميقراطية  القيم  وتر�شخ  م�شئولة، 

فتمتد  براجمها  خمرجات  اأما  بينهم، 

اإىل جوانب حياة النا�س املختلفة، ويف 

بحياة  املرتبطة  الأ�شا�شية  النواحي 

املجتمع املحلي املعني.

	 يعاب والكلية:  اجلزئية  بني  التوازن 

باأنها  املجتمعية  التنمية  على  اأحيانًا 

تاأثريها  امتداد  متنع  النزعة،  حملية 

اأي  الوطني،  امل�شتوى  اإىل  كعملية 

اخلدمة  بني  الفجوة  بازدياد  ت�شاهم 

الجتماعي.  والتغري  الجتماعية، 

اأن  بالطبع،  يعني  ل  ذلك  اأن  غري 

الإمكانية غري واردة لإيجاد توازن بني 

املجتمعية،  التنمية  البعدين يف  هذين 

املجتمعية  التنمية  بالربط بني  وذلك 

تغري  لإحداث  الوطنية،  والتنمية 

زمن  و�شمن  مالئم،  مبعدل  اجتماعي 

ال�شياق  العتبار  بعني  اآخذًا  معقول، 

الذي حتدث فيه التنمية املجتمعية.

	 العمل اأداة  املجتمعية،  املنظومة 

املجتمعية:  التنمية  يف  الأ�شا�شية 

اإطارًا  املجتمعية  املنظومة  ت�شكل 

يوحد بني عملية التنظيم الجتماعي 

عالقات  من  ي�شمله  وما  للم�شاركني، 

والربامج  خارجية،  وعالقات  داخلية 

تنفيذها.  على  �شيقومون  التي 

بوظيفته  الإطار  هذا  يقوم  وحتى 

ينبغي  فاإنه  فّعالة،  كاأداة  املطلوبة 

النجاح  �شمانات  من  جمموعة  توفري 

�شروط  يف  ترتكز  الأ�شا�شية، 

هذا  يتمتع  اأن  وينبغي  التاأ�شي�س، 

يف  جيدة  تنظيمية  ب�شحة  الإطار 

اأدائه لرباجمه، بالإ�شافة اإىل توفري 

�شروط ال�شتمرار.

املعايري  كرثة  اإىل  الإ�شارة  وجتدر       

الذي  املوقع  على  التعرف  يف  تعتمد  التي 

الب�شرية،  املجتمعات  من  اأي  يف  املراأة  حتتله 

ومن خاللها ميكن التعرف على واقع وم�شتوى 

تلك املجتمعات. وميكن يف هذا ال�شدد اإيراد 

حمطات  تعترب  جوهرية،  معايري  ثالثة 

يف  ومكانتها  املراأة  موقع  لختبار  مركزية 

املجتمعات العربية، وهي:

	 ،ال�شائدة الإنتاج  عالقات  طبيعة 

يف  املنتجة  القوى  تطور  م�شتوى  اأي 

مبا  والب�شرية،  منها  املادية  املجتمع، 

واملهارة  التعليم  م�شتوى تطور  يف ذلك 

واحلياة  العلوم  وتطور  الفنية، 

اليوم  عليه  يطلق  ما  اأو  الثقافية، 

بالتطور الب�شري اأو الإن�شاين.

	 مدى الدميقراطية،  احلياة  م�شتوى 

واإطار  دميقراطي  د�شتور  �شيادة 

تعوق  التي  الجتماعية،  املوؤ�ش�شية  ال�شغوط 

م�شاركتها يف حركة التنمية و�شنع القرار.

ثانيًا: حول مفهوم متكني املراأة

العربية  الرتجمة  هو  ”التمكني“   

اأحد   ،Empowerment ملفهوم  الدارجة 

املراأة،  درا�شات  حقل  يف  ال�شائعة  املفاهيم 

املفاهيم  منظومة  اأركان  اأحد  ي�شكل  والذي 

التنموية اجلديدة التي تبنتها الأمم املتحدة 

وبالرغم  املا�شي،  القرن  من  الأخري  الربع  يف 

من ذيوعة وتبنيه من قبل احلركات الن�شائية 

اإىل  يفتقر  اأنه  اإل  الدولية،  اجلهات  وبع�س 

اأدبيات  يف  حتى  حمدد  وا�شح  تعريف  وجود 

الأمم  �شندوق  لتعريف  ووفقًا  املتحدة  الأمم 

يعني  )اليونيفيم(،  للمراأة  الإمنائي  املتحدة 

التمكني؛ العمل اجلماعي يف اجلماعات املقهورة 

التغلب  اأو  مواجهة  اأو  لتخطي  امل�شطهدة  اأو 

من  تقلل  التي  التمايز  واأوجه  العقبات  على 

اأو�شاعهم اأو ت�شلبهم حقوقهم.

كما يعرف البنك الدويل التمكني باأنه   

امل�شاركة  يف  الأفراد  واإمكانات  قدرات  تو�شيع 

والتاأثري والتحكم والتعامل مع املوؤ�ش�شات التي 

اإمكانية  اإىل متلك  اإ�شافة  تتحكم يف حياتهم، 

حما�شبة هذه املوؤ�ش�شات. وهناك اأي�شًا من يرى 

الو�شائل  توفري  تت�شمن  كعملية  التمكني  اأن 

يتمكن  حتى  الهادفة  والتعليمية  الثقافية 

القرارات  اتخاذ  يف  امل�شاركة  من  الأفراد 

والتحكم يف املوارد التي حتت اأيديهم. 
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واإدارية،  )ت�شريعية،  اختالفها  على 

تعرقل  التي  وغريها(  واجتماعية، 

املجالت  خمتلف  يف  الن�شاء  م�شاركة 

التنموية.

	 الت�شهيالت تقدمي  يف  يتمثل  والثاين؛ 

واتخاذ الإجراءات ال�شيا�شية والربامج 

وفر�شها  املراأة  م�شاركة  تدعم  التي 

اأو  القدرات  ت�شكيل  �شعيد  على  �شواء 

ا�شتخدام وتوظيف تلك القدرات.

جمالت  اأهم  حتديد  ميكن  وبذلك   

متكني املراأة من خالل اجلدول رقم )1(، واأهم 

املوؤ�شرات التي تقي�س مدى التقدم والرتاجع 

يف كل جمال من تلك املجالت.

من  العديد  اأو�شحت  وقد  هذا،   

الدولية  واملواثيق  والإتفاقيات  الأدبيات 

اأهم  والتي متثل كذلك  املراأة،  اأهداف متكني 

تلك  اأهم  ومن  لها،  التنموية  الحتياجات 

الأهداف ما يلي:  

	 اإمراأة يف جمال التعليم: الو�شول اإىل 

متعلمة ذات كفاءة ومهارات تخ�ش�شية 

امل�شتمر  التعلم  موا�شلة  على  وقادرة 

ميولها  به  ي�شمح  حد  اأق�شى  اإىل 

وقدراتها ورغباتها يف جميع مراحلها 

املهني  النمو  لتحقيق  العمرية، 

بناء  يف  الفعالة  للم�شاركة  امل�شتدام 

امل�شتدامة،  التنمية  وحتقيق  املجتمع 

متطور  تربوي  نظام  خالل  من  وذلك 

ملا  التعليم  مراحل  جلميع  بالن�شبة 

والثانوي  والبتدائي  البتدائي  قبل 

وجاذبة  حمفزة  عالية  وبنوعية 

مراحلها  جميع  يف  للمراأة  للتعلم 

اإدارة  حقول  خمتلف  يف  ومتنامي  فاعل 

ال�سيا�سات  البيئة،  قطاع  وحماية 

الوطنية  والقرارات  وال�شرتاتيجيات 

تراعي  املناخي  بالتغري  املت�شلة 

احتياجات املراأة . 

ثالثًا: اأو�شاع املراأة العربية وفقًا ملوؤ�شرات 

بيئة متكني املراأة العاملية

يف  الدرا�شة  من  اجلزء  هذا  ي�شتعر�س   

اأهم  العربية  املراأة  اأو�شاع  على  الوقوف  اإطار 

بهدف  املراأة،  متكني  جمال  يف  الدولية  املوؤ�شرات 

لها،  التنموية  الحتياجات  اأهم  عن  الك�شف 

اإدماج  اإىل  الهادفة  املقرتحات  و�شياغة عدد من 

العام  التنموي  الإطار  يف  الحتياجات  تلك 

ملختلف الدول العربية، وذلك على النحو التايل:

)اأ( دليل التنمية الب�شرية:

قام برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، يف   

الذي  العامل  يف  الب�شرية  التنمية  تقرير  اإطار 

1990، بتطوير موؤ�شر للتنمية  اإ�شداره عام  بداأ 

الب�شرية مرتبط بنوع اجلن�س، وموؤ�شر التمكني 

التنمية  موؤ�شر  ي�شتخدم   .1995 عام  اجلندري 

املتغريات  نف�س  اجلن�س  بنوع  املرتبط  الب�شرية 

وهي  الب�شرية  التنمية  دليل  يف  ت�شتخدم  التي 

وامل�شتوى  ال�شحي،  وامل�شتوى  املعي�شة،  “م�شتوى 
اأما بالن�شبة اإىل الختالف بينهما  التعليمي”. 

وفقًا  بلد  كل  اإجناز  متو�شط  تعديل  يف  فيكمن 

والرجل  املراأة  الإجناز بني  التفاوت يف  لدرجة 

درجة  عن  تعرب  ترجيحية  �شيغة  با�شتخدام 

امل�شاواة،  انعدام  عن  الإجناز  متو�شط  ابتعاد 

وذلك بافرتا�س معامل لتجنب عدم امل�شاواة بني 

النوعني يف املجتمع. اأما موؤ�شر التمكني اجلندري 

بربامج  ملتحقات  الإناث  العمرية، 

تخ�ش�شاته  بكافة  العايل  التعليم 

النوع  فجوة  فيها  تت�شح  التي  خا�شة 

التعليم  متزايدة،  بن�شب  الجتماعي 

ومتوفر  متنوع  املهني  والتدريب 

وفقًا  اجلن�شني  بني  متكافئة  بفر�س 

ملتطلبات �شوق العمل.

	 اإىل الو�شول  املراأة:  عنف  جمال  يف 

العنف  من  باحلماية  متمتعة  اإمراأة 

القائم على اأ�شا�س النوع الجتماعي، 

والعمل  الأ�شرة  يف  وم�شتقرة  اآمنة 

من  فاعلة  مب�شاهمة  واملجتمع، 

باعتبار  كافة،  املعنية  القطاعات 

م�شوؤولية  املراأة  �شد  العنف  مناه�شة 

خالل  من  وذلك  ت�شاركية،  وطنية 

النف�شية  باحلماية  متمتعة  اإمراأة 

والجتماعية والت�شريعية من العنف 

النوع الجتماعي  اأ�شا�س  القائم على 

يف الأ�شرة والعمل واملجتمع؛ يف جميع 

الإدارات  نهج  العمرية،  مراحلها 

املعنية  وال�شبكات  واملنظمات 

قائم  املراأة؛  �شد  العنف  مبناه�شة 

املنحى  وفق  الإن�شان  حقوق  على 

)م�شوؤولية  ذلك  باعتبار  الت�شاركي 

وطنية ت�شاركية(.

	 :املناخي والتغري  البيئة  جمال  يف 

ومتمكنة  فاعلة  اإمراأة  اإىل  الو�شول 

وتنمية  البيئة  على  املحافظة  من 

معارف  خالل  من  وذلك  مواردها، 

املدر�شة  يف  ال�شابة  املراأة  ومهارات 

على  للحفاظ  متنامية  واجلامعة 

ب�شكل  م�شاركة  اإمراأة  البيئة،  �شالمة 

املتحدة  الأمم  ُعنيت  وقد  هذا،   

والقابلة  الكمية  املوؤ�شرات  من  عدد  بو�شع 

قيا�س  ميكن  حتى  التمكني،  مفهوم  لقيا�س 

املجتمعات،  خمتلف  يف  املراأة  متكني  مدى 

وهي متثل يف الوقت نف�شه اأهم الحتياجات 

التنموية للمراأة، ومن اأهم هذه املوؤ�شرات:

	.م�شاركة الن�شاء يف املواقع القيادية

	 واملواقع اللجان  يف  الن�شاء  م�شاركة 

العامة.

	 التعليم والتدريب غري اإتاحة فر�س 

التقليدية اأمام الن�شاء.

	 شنع� عملية  يف  الن�شاء  م�شاركة 

واتخاذ القرارات.

	 ومقدرات مهارات  الن�شاء  اكت�شاب 

جمموعات  لإن�شاء  تنظيمية 

للمطالبة بحقوقهن.

”الدعم  من  نوع  التمكني  يعد  كما   

�شيا�شات  �شورة  يف  ممثاًل  اخلارجي“ 

م�شاركة  دعم  ت�شتهدف  واإجراءات  عامة 

والقت�شادية  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الن�شاء 

و�شعية  جتاوز  اأجل  من  والجتماعية 

ويتجلى  ال�شائدة.  والتهمي�س  ال�شت�شعاف 

التمكني يف ذلك بعاملني، هما:

	 املعوقات اإزالة  على  العمل  الأول؛ 

البنك  بحسب   – التمكني  يعتبر 
وإمكانات  قدرات  توسيع  الدولي– 
والتأثير  املشاركة  في  األفراد 
املؤسسات  مع  والتعامل  والتحكم 
إضافة  حياتهم،  في  تتحكم  التي 
هذه  محاسبة  إمكانية  متلك  إلى 

املؤسسات. 
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بامل�شاركة  مرتبطة  متغريات  في�شتخدم 

ال�شيا�شية والقت�شادية والدخل. 

موؤ�شر  اإن�شاء  تزامن  وقد  هذا،   

وموؤ�شر  اجلن�س  بنوع  املرتبط  التنمية 

الدويل  العرتاف  مع  اجلندري  التمكني 

يف  املحرز  التقدم  ر�شد  باأهمية  املتزايد 

يف  اجلن�شني  بني  الفجوة  على  الق�شاء 

هذه  اأ�شهمت  حيث  احلياة،  نواحي  كل 

لكن  النقا�س،  يف  كبريًا  اإ�شهامًا  املوؤ�شرات 

القيود املفاهيمية واملنهجية دعت يف 2010 

موؤ�شر جديد هو )موؤ�شر عدم  اإىل اعتماد 

العدالة بني اجلن�شني(  لالأ�شباب التالية: 

	 املرتبط الب�شرية  التنمية  موؤ�شر  اأن 

تعديل  احلقيقة  يف  هو  اجلن�س  بنوع 

ياأخذ  الب�شرية  التنمية  موؤ�شر  على 

يف  اجلن�شني  بني  التفاوت  بالعتبار 

ميكن  ل  والتي  الأ�شا�شية،  مكوناته 

التنمية  موؤ�شر  عن  مبعزل  تف�شريها 

الب�شرية، بالإ�شافة اإىل اإن الفرق بني 

لأن  �شغرية  تبدو  املوؤ�شرين  م�شتويات 

التفاوتات يف املكونات الثالث �شعيفة، 

اخلا�س بــــــ »معدل مواليد املراهقات )لكل 

ذلك  ويعود  �شنة(«،   19-15 بني  امراة   1000

لعملية تاأخر �شن الزواج يف تلك الدول، حيث 

على   9.5 و   4.6 و   2.5 الدول  تلك  قيم  بلغت 

التوايل، اأما بالن�شبة للموؤ�شر الفرعي اخلا�س 

الربملان«،  املقاعد يف  املراأة من  بــــــ »ح�شة 

املوؤ�شر  هذا  يف  عام  انخفا�س  هناك  باأن  جند 

والعراق  واجلزائر  تون�س  من  كل  ت�شدر  حيث 

بن�شب 26.7 و 25.8 و 25.5 على التوايل، اأما فيما 

بالتعليم  التحقوا  الذين  ال�شكان  ن�شبة  يخ�س 

الإناث،  من  فوق(  فما  �شنة    25( البتدائي 

متفاوته،  العربية  الدول  اأو�شاع  باأن  جند 

 %74.4 البحرين نحو   الن�شبة يف  بلغت  حيث 

الن�شبة  تنخف�س  بينما   %73.1 واالمارات  

ب�شكل كبري يف اليمن لت�شل اإىل  7.6% مقابل 

24.4%  للذكور، ويف موريتانيا 8% مقابل %20.8 

املراأة يف قوة  م�شاهمة  اأو�شاع  اأن  للذكور. كما 

)ن�شبة  الأخرى  هي  منخف�شة  تعد  العمل 

فوق(  فما  �شنة   15 العمل  قوة  يف  امل�شاهمة 

وبذلك ميكننا مناق�شة اأو�شاع املراأة   

العربية يف جمال عدم امل�شاواة بني اجلن�شني 

اجلن�شني  بني  العدالة  عدم  ملوؤ�شر  وفقًا 

 ،)2( رقم  اجلدول  خالل  من  وذلك   ،)GII(

وفقًا لبيانات عام 2014.

باأن   ،)2( رقم  اجلدول  من  يت�شح   

املوؤ�شر  لهذا  وفقًا  العربية  الدول  ترتيب 

مما  لليمن،   152 و  لليبيا   40 بني  ما  يرتاوح 

على  العربية  الدول  تفاوت  على  يدلل 

اجلدول  يو�شح  كما  املوؤ�شر.  هذا  م�شتوى 

اأي�شًا ت�شدر كل من قطر والإمارات والكويت 

املوؤ�شر الفرعي اخلا�س بـــــ »ن�شبة وفيات 

األف مولود حي« حيث   100 الأمهات عن كل 

حققت تلك الدول معدلت وفيات منخف�شة 

ال�شحة  خدمات  م�شتوى  تطور  نتيجة 

لتلك  املوؤ�شر  بلغ  حيث  فيها،  الجنابية 

الدول 7 و12 و 14 على التوايل، بينما ت�شدر 

الفرعي  املوؤ�شر  وقطر  وتون�س  ليبيا  من  كل 

مما يعطي انطباعًا م�شلاًل باأن الفجوة بني 

اجلن�شني لي�شت ذات �شلة. 

	 الدخل فجوة  فاإن  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 

 ، بني اجلن�شني تقّدر، يف حالت عديدة 

غري  بطريقة  البيانات،  يف  لق�شور  نظرًا 

تقّدر  فجوة  احت�شاب  خالل  من  واقعية 

بـــ  25 % من دخل الذكور. 

	 يف الدخل  مكون  على  العتماد  اأن  كما 

التنمية  وموؤ�شر  الب�شرية  التنمية  موؤ�شر 

ي�شبب  اجلن�س  بنوع  املرتبط  الب�شرية 

قد  مما  الدخل،  املرتفعة  للدول  حتّيزها 

الدول منخف�شة الدخل حتى  اإىل  ي�شيء 

مع درجة عالية من امل�شاواة بني اجلن�شني. 

	 بني العدالة  عدم  موؤ�شر  جاء  هنا  من 

منهجية  اعتماد  اأجل  من  اجلن�شني 

ومكونات خمتلفة تعك�س اأكرث الفجوة بني 

النفا�شية  ال�شحة  جمال  وهي  اجلن�شني 

وامل�شاركة يف �شوق العمل والتمكني. 

اأعاله    الفروقات  تلك  تو�شيح  وميكن   

من خالل الأ�شكال التالية:

�شكل رقم )1(: مكونات دليل التنمية الب�شرية

  امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دليل التنمية الب�شرية، 2014.

�شكل رقم )2(: موؤ�شر عدم العدالة بني اجلن�شني

    امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دليل التنمية الب�شرية، 2014.
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 % 50 حيث كانت اأعلى ن�شبة يف قطر بــ 

 46.6 95.6 % للذكور، ويف المارات  مقابل 

% مقابل 91 % للذكور، ويف الكويت 43.4 

هذه  وتنخف�س  للذكور،   82.8 مقابل   %

والعراق  �شوريا  يف  كبرية  ملعدلت  الن�شبة 

والردن وال�شعودية على التوايل. ويت�شح 

من اجلدول رقم )3( متو�شط معدل الدول 

املوؤ�شرات  خمتلف  م�شتوى  على  العربية 

الفرعية ملوؤ�شر عدم امل�شاواة بني اجلن�شني 

.)GII(

ب�شكل  العربية  الدول  حققت   

خمتلف  م�شتوى  على  مرتاجعة  نتائج  عام 

امل�شاواة  عدم  ملوؤ�شر  الفرعية  املوؤ�شرات 

على  حققت  حيث   ،)GII( اجلن�شني  بني 

اجلن�شني  بني  امل�شاواة  عدم  موؤ�شر  م�شتوى 

 ،0.546 بلغت  نتيجة  عام  ب�شكل   )2014(

العاملي )كلما قلت  للمتو�شط   0.450 مقابل 

بينما  اأف�شل(،  امل�شتوى  كان  كلما  القيمة 

بلغ معدل وفيات الأمهات عند الولدة 164 

كان  بينما  حي،  مولود  األف   100 كل  عن 

معدل  بالن�شبة  اأما   ،145 العاملي  املتو�سط 

الدول  يف   45.4 بلغ  املراهقات  خ�شوبة 

 19  -  15 بني  امراة   1000 )لكل  العربية  

�شنة(، يف مقابل 47.4 على امل�شتوى العاملي، 

الربملانات  يف  املقاعد  عدد  اإىل  وبالنظر 

فقد  العربية  للمراأة  بالن�شبة  الوطنية 

21.1 % على  13.8 %، مقابل  بلغ املتو�شط 

ال�شكان  ن�شبة  كانت  كما  العامل،  م�شتوى 

 25( البتدائي  بالتعليم  التحقوا  الذين 

 32.9% العربية  بالدول  فوق(  فما  �شنة  

لالإناث و  46.4% للذكور، مقابل  %54.1 

امل�شتوى  على  للذكور  و%62.2  لالإناث 

قوة  يف  امل�شاركة  ملعدل  وبالن�شبة  العاملي، 

 %24.7 كانت   العربية  الدول  يف  العمل 

 %50.6 مقابل   للذكور،   %73.2 و   لالإناث 

العامل،  م�شتوى  على  للذكور   76.7 و  لالإناث 

ويو�شح اجلدول رقم )4( مقارنة نتائج الدول 

العربية باأقاليم اأخرى على م�شتوى خمتلف 

بني  امل�شاواة  عدم  ملوؤ�شر  الفرعية  املوؤ�شرات 

.)GII( اجلن�شني

للمنتدى  اجلن�شني  بني  الفجوة  موؤ�شر  )ب( 

القت�شادي العاملي:

امل�شاركة  ُبعد  يخ�س  وفيما 

رقم  ال�شكل  من  يت�شح  )كما  القت�شادية 

عربيًا  الأوىل  املرتبة  قطر  احتلت  فقد   )4

حت�شلت  حني  يف   ،0.6197 بـ  قدرت  بقيمة 

  ،0.2975 بـ  الأخرية  املرتبة  على  �شوريا 

ويعود هذا الرتدي يف امل�شتوى اإىل �شعف معدل 

م�شاهمة املراأة يف قوة العمل والتي  بلغت نحو  

يف  املراأة  م�شاركة  معدل  �شعف  واإىل   ،%24.7

ووظائف  )الربملانية(،  الت�شريعية  الوظائف 

كبار امل�شوؤولني واملديرين.

ال�شكل رقم )3(: موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني )املوؤ�شر الإجمايل( لبع�س الدول العربية مقارنة بدول اأخرى

امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�سنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني.

كشفت نتائج التقرير العاملي للفجوة 
تقارب  عن   ،2014 لعام  اجلنسني  بني 
كبير بني مختلف الدول العربية، حيث 
عربياً  األولى  املرتبة  الكويت  احتلت 
بقيمة تساوي0.646 ، في حني احتلت 
مستوى  على  األخيرة  املرتبة  اليمن 

الدول العربية بقيمة تساوي0.515 .

بشكل  العربية  الدول  حققت 
مستوى  على  متراجعة  نتائج  عام 
ملؤشر  الفرعية  املؤشرات  مختلف 
 ،)GII( اجلنسني  بني  املساواة  عدم 
مؤشر  مستوى  على  حققت  حيث 
للعام  اجلنسني  بني  املساواة  عدم 
بلغت  نتيجة  عام  بشكل   2014
للمتوسط   0.450 مقابل   ،0.546
كلما  القيمة  قلت  )كلما  العاملي 

كان املستوى أفضل(.

حجم  قيا�س  اإىل  املوؤ�شر  هذا  يهدف 

النوع  م�شتوى  على  القائم  التفاوت  ونطاق 

حترزه  الذي  التقدم  وتتبع  الجتماعي، 

من  وذلك  التفاوت،  هذا  حماربة  يف  الدول 

»التعليم،  هي  فرعية  موؤ�شرات  اأربعة  خالل 

ال�شيا�شي،  والتمكني  القت�شادية،  وامل�شاركة 

اأي�شًا  املوؤ�شر  هذا  يهدف  كما  وال�شحة«، 

التحديات  نحو  الدول  بني  اأكرب  وعي  خللق 

والذكور،  الإناث  بني  بالفجوة  تتعلق  التي 

و�شيا�شات  تدابري  ت�شميم  على  وامل�شاعدة 

فعالة ل�شد هذه الفجوة.

التقرير  نتائج  ك�شفت  وقد  هذا، 

العاملي للفجوة بني اجلن�شني لعام 2014، عن 

العربية،  الدول  خمتلف  بني  كبري  تقارب 

حيث احتلت الكويت املرتبة الأوىل عربيًا 

بقيمة ت�شاوي 0.646، يف حني احتلت اليمن 

املرتبة الأخرية على م�شتوى الدول العربية 

رقم  ال�شكل  ويو�شح   .0.515 ت�شاوي  بقيمة 

اجلن�شني  بني  الفجوة  موؤ�شر  نتائج   )3(
العربية  الدول  لبع�س  الإجمايل(  )املوؤ�شر 

مقارنة بدول اأخرى.
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تقاربًا  التعليم  موؤ�شر  يظهر  كما 

تقدر  بقيمة  العربية  الدول  بني  كبريًا 

بــــ 0.9401. وقد اإحتلت الأردن املرتبة 

اأن  غري   ،0.9906 بقيمة  عربيًا  الأوىل 

اليمن  عليها  حت�شلت  الأخرية  املرتبة 

الرتفاع  هذا  ويعود   ،0.7068 ت�شاوي  بقيمة 

العربية  الدول  اهتمام  اإىل  التعليم  مبوؤ�شر 

اإلزامية  قوانني  �شن  خالل  من  املجال  بهذا 

وحمو  الكبار  لتعليم  برامج  واإر�شاء  التعليم، 

االأمية.

اأما يف جمال ال�شحة بني الدول العربية 

حت�شلت �شوريا على اأعلى ن�شبة للموؤ�شر بقيمة 

ت�شاوي 0.9791، يف حني حت�شلت قطر على اأقل 

ن�شبة بقيمة قدرت بـــــ 0.9522، ويعود هذا 

ال�شكل رقم )4(: موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني يف امل�شاركة القت�شادية لبع�س الدول العربية مقارنة بدول اأخرى

امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�سنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني.

ال�شكل رقم )5(: موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني يف التعليم لبع�س الدول العربية مقارنة بدول اأخرى

   امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�سنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني.

�شحة  اإىل  اأهمية  اإعطاء  اإىل  باملوؤ�شر  الرتفاع 

املراأة وابتعادها عن خماطر احلياة. مما اأدى اإىل 

ارتفاع معدل احلياة ال�شحية املتوقع لدى الن�شاء 

مقارنة بالرجال.

ال�شكل رقم )6(: موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني يف ال�شحة لبع�س الدول العربية مقارنة بدول اخرى

امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�سنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني.

ال�شيا�شي  التمكني  جمال  يف  اأما 

م�شاهمة  يف  ملحوظًا  �شعفًا  البيانات  تظهر 

املراأة يف احلياة ال�شيا�شية، )علمًا باأن معظم 

حقوقها  املراأة  اأعطت  قد  العربية  الدول 

يف  النتخاب  اأو  بالرت�شيح  �شواء  ال�شيا�شية 

فيما  الأمر  واقع  ولكن  الربملانية،  املنا�شب 

اإىل  يعود  املوؤ�شر  قيمة  بانخفا�س  يتعلق 

تف�شيل  يف  تكمن  التي  املجتمعية  الثقافة 

املنا�شب  الن�شاء يف تقلد  عن�شر الرجال عن 

ال�شيا�شية العليا، ما يدلل على اإغفال املوؤ�شر 

للعن�شر الثقايف يف م�شاألة القيا�س(، وخا�شة 

يف تقلدها للمنا�شب الوزارية ورئا�شة الدولة. 

ال�شيا�شي  التمكني  موؤ�شر  متو�شط  بلغ  عربيًا 

الفجوة  هذه  وتعود   ،0.0734 بقيمة  للمراأة 

باخل�شو�س اإىل الثقافة ال�شائدة لدى املجتمع 

القدوة  باإعطاء   – اأ�شلفنا  كما   – العربي 

للرجال من جهة، واإىل الأعراف والت�شريعات 

تقلد  من  الدول  بع�س  يف  املراأة  حترم  التي 

هذا  اأخرى،  جهة  من  الدولة  رئا�شة  من�شب 

عربيًا  الأوىل  املرتبة  اجلزائر  احتلت  وقد 

0.1772 يف حني حت�شلت لبنان   بقيمة ت�شاوي 

على املرتبة الأخرية بقيمة بلغت 0.01.
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رقم  ال�شابقة  الأ�شكال  من  يتبني   

عالقة  على  يدل  عام  اجتاه  وجود   )9،8(

اجلن�شني  بني  الفجوة  موؤ�شر  بني  موجبة 

وكل من موؤ�شر التناف�شية العاملي ومتو�شط 

العالقة  هذه  يف  البحث  اأن  )اإل  الدخل، 

يحتاج  بطبيعة احلال اإىل مزيد من الدرا�شة 

ب�شكل  لثباتها  اأدق  نتائج  لأخذ  القيا�شية 

اإح�شائي( وهو يتفق مع اأدلة متزايدة على 

اأن متكني املراأة يعني ا�شتخدام اأكرث كفاءة 

م�شتوى  من  يعزز  ما  الب�شري  املال  للراأ�س 

الإنتاجية والنمو  القت�شادي؛ مبعنى اآخر 

زيادة القدرة التناف�شية للبلد تعتمد من بني 

اأمور اأخرى، على كيفية ال�شتثمار يف تعليم 

الأبناء وتهياأتهم ومدى م�شاركتهم الفعلية 

وال�شياحية  القت�شادية  املجالت  يف 

ال�شكلني  من  كذلك  ويتبني  والقيادية، 

من  جمموعات  اأربعة  هناك  باأن  ال�شابقني 

الدول، وهي: 

	 الفجوة �شد  من  متكنت  التي  الدول 

التعليمية وامل�شاركة القت�شادية.

	 الفجوة �شد  من  متكنت  التي  الدول 

التعليمية وبقيت امل�شاركة القت�شادية 

فيها �شعيفة.

	 فجوة من  تعاين  تزال  ل  التي  الدول 

اقت�شادية  وم�شاركة  عري�شة  تعليمية 

عري�شة.

	 فجوة من  ت�شكو  تزال  ل  التي  الدول 

تعليمية عري�شة ولكن تتمتع مب�شتويات 

القت�شادية  امل�شاركة  من  مرموقة 

للمراأة. 

لالأو�شاع  وفقًا  ذلك  من  ويت�شح   

والتجربة العاملية، الآتي:

ا�شتثمارات  حققت  الأوىل  املجموعة   

هامة يف جمال ال�شحة والتعليم للمراأة، ونرى 

م�شتوى  يف  ال�شتثمار  هذا  على  العائد  عمومًا 

وال�شيا�شة.  العمل  يف  م�شاركتهن  من  عايل 

والوليات  ال�شمالية  اأوروبا  دول  وت�شمل 

املتحدة والفلبني وكندا وا�شرتاليا ونيوزلندا. 

بع�س  من  الدول  ت�شكو هذه  تزال  ذلك ل   مع 

ال�شكل رقم )7(: موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني يف املجال ال�شيا�شي لبع�س الدول العربية مقارنة بدول اخرى

      امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�سنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني.

والأداء  اجلن�شني  بني  الفجوة  )ج( 

القت�شادي:

اأ�شا�شًا  الدول  تناف�شية  تقوم   

تعليمه  وم�شتوى   – الب�شري  العامل  على 

ن�شف  ت�شكل  املراأة  اأن  ومبا  واإنتاجيته 

املراأة  بني  الفجوة  �شد  فاإن  العمل  قوة 

والرجل هي م�شاألة كفاءة اقت�شادية قبل 

اأن تكون م�شاألة حقوقية. ويظهر من خالل 

العالقة   ،)9( رقم  وال�شكل   ،)8( رقم  ال�شكل 

موؤ�شر  مع  اجلن�شني  بني  الفجوة  موؤ�شر  بني 

ومع   ،)2014/2013( لعام  العاملية  التناف�شية 

الناجت املحلي الإجمايل للفرد وجود ترابط 

والأداء  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  م�شتوى  بني 

القت�شادي والب�شري. 

�شكل رقم )8(: العالقة بني موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني وموؤ�شر التناف�شية العاملي

    امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�سنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني.

�شكل رقم )9(: العالقة بني موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني ومتو�سط  الدخل 

   امل�شدر: تقرير املنتدى القت�شادي العاملي ل�سنة 2014 حول موؤ�شر الفجوة بني اجلن�شني. 
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الالآتي ي�شغلن منا�شب يف احلكومات املحلية 

احللية  للمجتمعات  اأف�شل  نتائج  حققوا 

امليزانية،  يف  بالت�شرف  يتعلق  فيما  خا�شة 

من  مزيد  على  احل�شول  اإىل  بالإ�شافة 

املوارد. 

التي  الدول  اأن  كذلك  ويتبني   

الدول  هي  ال�شكان  �شيخوخة  من  تعاين 

اقت�شادية  مب�شاركة  الأكرث  تتمتع  التي 

الدول  بع�س  يف  يبدو  باملقابل  للن�شاء، 

مب�شاركة  ت�شمح  ترتيبات  وجدت  اإذا  اإنه 

معدلت  فاإن  والإجناب  العمل  يف  الن�شاء 

تبدو  واخل�شوبة  القت�شادية  امل�شاركة 

يف  اأي�شًا  الرتتيبات  هذه  وتبدو  عالية، 

املرتتبة  امل�شاكل  ملجابهة  الأهمية  غاية 

على �شيخوخة ال�شكان.

وتفا�شيل  عمق  اأن  يتبني  عمومًا   

نتيجة  هي  والرجال  الن�شاء  بني  الفجوة 

الجتماعية  املتغريات  من  للعديد 

الوقت  نف�س  والثقافية، ويف  والقت�شادية 

يرتبط مدى هذه الفجوة باإطار ال�شيا�شات 

والرتتيبات املتبعة. من هنا تظهر احلاجة 

الفعالة  ال�شيا�شات  لفهم  بدرا�شات  للقيام 

واإمكانية تطويعها ملختلف الدول العربية. 

رابعًا: املعوقات التي حتد من م�شاهمة 

اإطار  يف  التنموية  العملية  يف  املراأة 

اإ�شكالية النوع الجتماعي

الجتماعي  النوع  مفهوم  يعني 

وامل�شوؤوليات  واحلقوق  الأدوار  خمتلف 

والعالقات  والرجال  للن�شاء  تعود  التي 

على  املفهوم  يقت�شر  ول  بينهم.  القائمة 

التي  الطريقة  ي�شمل  واإمنا  والرجال،  الن�شاء 

خالل  من  و�شلوكياتهم  خ�شائ�شهم  بها  حتدد 

النوع  ويرتبط  الجتماعي.  التعاي�س  م�شار 

يف  الالم�شاواة  بحالت  عموما  الجتماعي 

اخليارات  من  ال�شتفادة  اإمكانية  ويف  الّنفوذ 

للن�شاء  املختلفة  املواقع  وتتاأثر  واملوارد. 

والدينية  التاريخية  باحلقائق  والرجال 

والقت�شادية والثقافية.

ويتم تعريف عالقات الّن�شاء والّرجال 

املجتمعات.  اختالف  ح�شب  خمتلفة  بطرق 

الّن�شاء  يتقا�شمها  التي  العالقات  هذه  وت�شّكل 

الّنوع الجتماعي  والّرجال ما ي�شّمى عالقات 

املوؤ�ّش�شات  من  متنّوعة  جمموعة  ت�شّكلها  التي 

وال�شوق.  القانونية  والّنظم  الأ�شرة  مثل 

وتتمثل عالقات النوع الجتماعي يف عالقات 

اإىل  والرجال متيل  الن�شاء  قوى تراتبية بني 

تلك  ُتقبل  ما  وغالبا  الن�شاء.  دونية  تكري�س 

العالقات الرتاتبية على اأنها طبيعية بالرغم 

ثقافيًا  ومتوطنة  اجتماعيًا  حمّددة  اأنها  من 

عالقات  وت�شكل  الزمن.  عرب  للتغري  وقابلة 

بال�شراع  تتميز  ديناميكية  الجتماعي  النوع 

والتعاون يف نف�س الوقت وتتخللها حماور اأخرى 

من العتبارات املرتاكمة التي ت�شمل الطائفة 

والطبقة والعمر واحلالة الجتماعية واملوقع 

داخل الأ�شرة.

اأي  فان  ذكره،  �شبق  ما  وباعتبار 

يعني  الجتماعي  النوع  ملتطلبات  مراع  حتليل 

الطريقة املنهجية يف تناول تاأثريات التنمية 

املختلفة على الن�شاء والرجال. كما يتطلب اأي 

ف�شل  الجتماعي  النوع  ملتطلبات  مراع  حتليل 

تق�شيم  كيفية  وفهم  اجلن�س  ح�شب  البيانات 

42 و46 مليار دولر �شنويًا، كما تظهر  ما بني 

يف  احلواجز  اأن  الدويل  للبنك  اأخرى  درا�شة 

وجه حت�شني م�شاركة الن�شاء يف العمل حتول 

الهائلة  ال�شتثمارات  من  ال�شتفادة  دون 

يف  البنات  تعليم  يف  املا�شية  العقود  خالل 

منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.  كما 

املراأة  م�شاركة  زيادة  اأن  اأخرى  درا�شة  تظهر 

املتو�شطة،  الطبقة  بتو�شع  يرتبط  العمل  يف 

و�شلوك اإنفاقي خمتلف لدى املراأة يوؤدي اإىل 

زيادة معدلت الدخار وحتول منط النفاق 

تدريجيًا  ا�شتعدادًا  ي�شتدعي  قد  ما  الأ�شري 

والرعاية  كالأغذية  ال�شناعات  لبع�س 

ال�شحية والتعليم ورعاية الأطفال واملالب�س 

وغريها.

والرابعة  الثالثة  املجموعتني  ويف   

ال�شحة  يف  الأ�شا�شية  ال�شتثمارات  تزال  ل 

والتعليم دون امل�شتوى، بالإ�شافة اإىل احلقوق 

الأ�شا�شية مبا يف ذلك الأطر القانونية حول 

املرياث واحلقوق الإجنابية ومكافحة العنف 

باأنواعه. 

وحتتوي املجموعة الثالثة على دول   

وبنغالدي�س،  والهند،  وباك�شتان،  »كاليمن، 

الرابعة  املجموعة  حتتوي  حني  يف  ونيبال«. 

على املالوي وموزمبيق وبرندي وغانا ولو�س 

والتي ت�شكو من فجوة تعليمية هائلة، وتتمتع 

ولكن  بها  يعتد  بالعمل  ن�شائية  مب�شاركة 

تتمتع  وكذلك  املهارات،  متدنية  اأعمال  يف 

للملكية والدخل واتخاذ  اأعلى  الن�شاء بنفاذ 

الدول  هذه  يف  الن�شاء  اأن  ويبدو  القرارات. 

ي�شتثمرن اأكرث من الرجال يف تعليم الأبناء. 

الن�شاء  اأن  اإىل  ت�شري  الهند  من  اأدلة  وهناك 

الأجور  مثل  عدة  م�شتويات  يف  الثغرات 

�شاعدت  وقد  العليا،  القيادية  واملنا�شب 

املرتفعة  امل�شاركة القت�شادية  م�شتويات 

من  النمو  دفع  على  الدول  هذه  يف  لالإناث 

اجلديدة  والأفكار  البتكار  دفع   خالل 

بالإ�شافة  متنوعة  بيئة  يف  تزدهر  التي 

املن�شبط  ال�شلوك  من  ال�شتفادة  اإىل 

خماطرة  والأقل  الواعية  والقرارات 

الو�شطى  القيادة  هياكل  يف  للن�شاء 

يف  يتبني  كما  العليا.  املنا�شب  وبع�س 

اأعداد  زيادة   مع  املتقدمة  الدول  بع�س 

اجلامعات،هنا  من  املتخرجات  الن�شاء 

تربز اإ�شكالية املفا�شلة بني امل�شرية املهنية 

اإيجاد  اإىل  ما يدعو  ومتطلباتها والأ�شرة 

التي  احلواجز  اإزالة  ت�شمن  �شيا�شات 

حتول دون دخول املراأة العمل والرتقاء 

و�شع  اإىل  بالإ�شافة  الوظيفي.  ال�شلم  يف 

�شيا�شات ت�شع حدًا للممار�شات التي تخل 

باإعطاء فر�س متكافئة للجن�شني لعتالء 

املنا�شب القيادية.

فبالرغم  الثانية  املجموعة  اأما   

ال�شحة  يف  الهامة  ا�شتثماراتها  من 

عائدًا  نرى  فال  املراأة  ل�شالح  والتعليم 

الخفاق  ب�شبب  ال�شتثمارات  هذه  على 

زيادة  دون  حتول  التي  العوائق  اإزالة  يف 

هامة يف م�شتوى م�شاركة الإناث يف العمل، 

�شد  اأن  الدرا�شات  بع�س  اأظهرت  وقد 

 % 16 بـ  النمو  معدل  تزيد  الفجوة  هذه 

كما  املثال.  �شبيل  على  اليابان  حالة  يف 

الأمم  من  ال�شادرة  التقارير  بع�س  تبني 

الن�شاء  عمل  فر�س  تقييد  اأن  املتحدة 

الهادي  املحيط  ودول  اآ�شيا  اإقليم  يكلف 
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العمل ومكافاأته. ويتعني اأن يتم التحليل 

يف  الجتماعي  النوع  ملتطلبات  املراعي 

كافة مراحل عملية التنمية، بذلك ميكن 

اإتخاذ  كيفية  حول  هام  ت�شاوؤل  طرح 

تهم�س  اأو  متيز  التي  واخلطط  القرارات 

اأدوار الن�شاء يف العملية التنموية.

منذ  العامل  �شهد  وقد  هذا، 

حتولت  املا�شي  القرن  ت�شعينيات  بداية 

النوع  مبحور  الهتمام  حيث  من  كربى، 

اإىل  ينظر  وكان  والتنمية.  الجتماعي 

يف  املك�شيك  موؤمتر  خالل  من  املحور  هذا 

عام  يف  كوبنهاجن  وموؤمتر   1975 عام 

على   1985 عام  يف  نريوبي  وموؤمتر   1980

بحاجة  )املراأة(  �شعيفة  فئة  مو�شوع  اأنه 

كل  توحدت  وقد  اجتماعي.  دعم  اإىل 

على  تركيزها  عدم  يف  املوؤمترات  هذه 

للمراأة  القت�شادية  امل�شاركة  اإ�شكالية 

ومع  املتكاملة.  التنموية  قدراتها  وبناء 

لالقت�شاد  الهيكلي  التكيف  برامج  تطبيق 

من  كبري  عدد  يف  الثمانينات  عقد  يف 

الدول العربية، وما �شاحبته من حتديات 

اإقت�شادية، تطورت منهجية درا�شة ق�شايا 

ق�شايا  على  الرتكيز  اإىل  واجتهت  املراأة، 

هذا  وبرز  ال�شمويل.  مبفهومها  التنمية 

من  املا�شي  القرن  ت�شعينات  يف  التوجه 

خالل املوؤمترات الدولية التي تعر�شت اإىل 

منها:  بالذكر  نخ�س  التي  املراأة،  ق�شايا 

ريوديجانريو  يف  والتنمية  البيئة  موؤمتر 

بفينا  الإن�شان  حقوق  موؤمتر   ،1992 عام 

والتنمية  ال�شكان  موؤمتر   ،1993 عام 

القمة  موؤمتر   ،  1994 عام  القاهرة  يف 

الجتماعية بكوبنهاجن عام 1995 بلوغًا 

وغريها  اأي�شًا،   1995 عام  بكني  موؤمتر  اإىل 

الأخري  املوؤمتر  ويف  وفعاليات.  موؤمترات  من 

على  املنعقدة  الور�س  كل  اأجمعت  )بكني( 

اأهمية عدد من املوا�شيع التي تخ�س الأو�شاع 

والبطالة  الفقر  وتاأنيث  للمراأة  القت�شادية 

وق�شايا امللكية. تطرح ورقة عمل بكني الذي 

خرج بها املوؤمتر خطة متكاملة لتمكني املراأة، 

حيث تدعو احلكومات وكافة اجلهات املوؤثرة 

ووا�شحة  فعالة  �شيا�شة  اعتماد  ت�شجيع  اإىل 

جميع  يف  الجتماعي  النوع  اإدماج  اإىل  ترمي 

اتخاذ  ي�شبق  بحيث  والربامج،  ال�شيا�شات 

املراأة  من  كل  على  لآثارها  حتليل  القرارات 

اأكرث  وافقت  ذلك،  اإىل  بالإ�شافة  والرجل. 

186 دولة على ميثاق الأمم املتحدة حول  من 

الق�شاء على كل اأنواع التمييز �شد املراأة.

نوعيًا  حتوًل  بكني  موؤمتر  مثل  وقد 

ودعم  القت�شادية  املراأة  ق�شايا  معاجلة  يف 

الجتماعي  النوع  وعالقات  املراأة  روؤية 

يف  القوى  عالقات  توزيع  باإعادة  املنادية 

لتحقيق  متنوعة  لآليات  واملقرتحة  املجتمع 

اأجندة  مرة  ولأول  طرح  كما  الهدف.  هذا 

بذلك  موؤكدًا  وجنوبًا،  �شماًل  للمراأة  موحدة 

على اأن الق�شايا اخل�شو�شية للمراأة ل تغيب 

تفاوتها  رغم  املجتمعات  من  جمتمع  اأي  يف 

الكبري يف درجة النمو والأهمية.

الجتماعي  النوع  اإ�شكالية  وارتبطت 

ناحية  من  املراأة  ق�شيتي  بطرح  والتنمية 

تطرح  فاملراأة  اأخرى.  ناحية  من  والتنمية 

ق�شايا الإن�شان عامة، كما تطرح ق�شايا نوعية 

و�شروط  احلياة  ورفاهية  الجتماعي  التطور 

والجتماعي  القت�شادي  الذاتي  التجدد 

ال�شتغالل  من  الإن�شان  وحترير  وال�شيا�شي 

ترتبط  اأنها  كما  والأمية،  واملر�س  والفقر 

واملتنوع  العام  مبفهومه  الجتماعي  بالفعل 

املجتمع  داخل  الب�شرية  بالقوى  واملتعلق 

لذلك  القرار.  اتخاذ  عملية  يف  وم�شاهمتها 

ال�شمويل  املنظور  بهذا  املراأة  موقع  فان 

يطرح مراجعة جذرية لنظام تق�شيم العمل 

التقليدي بني الرجل واملراأة داخل املجتمع، 

املجتمعي  للتوازن  جمددة  روؤية  ي�شمن  كما 

مبنية على التكامل وال�شراكة. 

بناء  اإ�شكالية  فتطرح  التنمية  اأما 

تدفع  بطريقة  والنظم  والهياكل  القدرات 

الدول من حالة الرتاجع اإىل حالة التقدم، 

اأن تطرح ب�شفة  التنمية  ول ميكن لق�شايا 

وامراأة  رجال  الإن�شان  و�شع  دون  �شمولية، 

يف �شدارة الهتمام كقوة لتحقيق التنمية 

ح�شب  نتائجها  لقت�شام  موؤهل  وكطرف 

اآليات توزيع عادلة. فالتنمية بهذه الروؤية، 

جتعل من اأهدافها الأ�شا�شية حت�شني اأو�شاع 

مع  لهم  املتكافئة  الفر�س  وتوفري  الن�شاء 

كما  القت�شادية،  امل�شاركة  يف  الرجال 

توفر فر�شًا متكافئة للرجال مع الن�شاء يف 

امل�شاركة الجتماعية ويكون التكامل �شمن 

التوازن.

ال�شمولية  الروؤية  خالل  ومن 

مل�شاركة املراأة يف التنمية، فاإنه ميكن الإ�شارة 

دون  تقف  التي  الأ�شا�شية  املعوقات  اإىل 

مبفهومها  التنمية  يف  للمراأة  الكاملة  امل�شاركة 

، وهي:  
)1(

ال�شامل

	 :الجتماعية التن�شئة  حتديات 

الجتماعية  التن�شئة  عملية  اإن 

العمليات  اأهم  من   )Socialization(

تاأثريًا على الأفراد يف خمتلف مراحلهم 

العمرية، ملا لها من دور اأ�شا�شي يف ت�شكيل 

اإحدى  وهي  وتكاملها،  �شخ�شياتهم 

عمليات التعلم التي عن طريقها يكت�شب 

والجتاهات  والتقاليد  العادات  الأفراد 

الجتماعية  بيئتهم  يف  ال�شائدة  والقيم 

التي يعي�شون فيها، وتتم عملية التن�شئة 

متعددة،  و�شائط  الجتماعية من خالل 

الو�شائط،  هذه  اأهم  الأ�شرة  وتعد 

املهارات  خمتلف  عنها  يتلقون  فالأفراد 

الرقيب  مبثابة  وتعد  الأولية  واملعارف 

ووفقا  التن�شئة الأخرى.  و�شائط  على 

التن�شئة  معوقات  فاإن  التعريف،  لهذا 

الجتماعية ترتبط باملخلفات الثقافية 

اعتربت  التي  احل�شارات  من  لعديد 

النظرة  هذه  وبرزت  دونيًا.  كائنًا  املراأة 

الآية  خالل  من  خملفاتها  تركت  التي 

ب�شر  »واإذا  تعاىل  قال  حيث  الكرمية، 

وهو  م�شوًدا  وجهه  ظل  بالأنثى  اأحدهم 

كظيم يتوارى من القوم من �شوء ما ب�شر 

به اأمي�شكه على هون اأم يد�شه يف الرتاب 

النحل(.  )�شورة  يحكمون«  ما  �شاء  األ 

واإن نظرة احلزم التي عالج بها الإ�شالم 

)1( تعرف التنمية مبفهومها ال�شامل على اأنها »عملية لتو�شيع احلريات احلقيقية التي يتمتع بها الب�شر ليعي�شوا احلياة التي يرغبون 
يف حتقيقها«، ولأغرا�س فهم الواقع امل�شاهد وحتليله مت ا�شتنباط خم�س حريات و�شائلية ذات عالقة بال�شيا�شات املالئمة لأغرا�س 
التنمية ت�شتمل على احلريات ال�شيا�شية، والت�شهيالت القت�شادية، والرتتيبات الجتماعية، و�شمانات ال�شفافية، والأمان الجتماعي. 
ودون الدخول يف تفا�شيل فل�شفية يهمنا مالحظة اأن هذه احلريات الو�شائلية تكمل وتع�شد بع�شها البع�س بحيث يعني اإحراز التقدم يف 
اأي منها حت�شني حالة احلريات الأخرى؛ مما يعني بالتايل الرتقاء برفاه الإن�شان. ملزيد من التفا�شيل اأنظر، علي عبدالقادر، القت�شاد 

ال�شيا�شي لعدم امل�شاواة يف الدول العربية، �شل�شلة اإجتماعات اخلرباء، العدد رقم 34، 2010.
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ق�شايا املراأة تتطلب عماًل متوا�شاًل 

جعل  على  قادرة  متجددة  واآليات 

اعتزاز  م�شدر  الأ�شرة  يف  الفتاة 

منذ  اإعدادها  فيتم  توازن،  وعن�شر 

للدورين  املبكرة  طفولتها  مراحل 

ب�شفة  والقت�شادي  الجتماعي 

ل�شمان  الرجل  اأدوار  مع  متكاملة 

ال�شراكة والتكامل.

	 الإ�شالحات اإنعكا�شات  حتديات 

املراأة:  م�شاركة  على  القت�شادية 

ثمانينات  فرتة  يف  طرحت  لقد 

اإقت�شادية  القرن املا�شي مراجعات 

الهيكلي  التكييف  اأجل  من  هامة 

برامج  بعدها  وطرحت  لالقت�شاد، 

القت�شادية  املنظومات  اإعداد 

اخلارجي،  العامل  على  لالنفتاح 

الأ�شواق  ق�شايا  اليوم  وتطرح 

التجارية  والف�شاءات  املفتوحة 

وما  احلرة  واملبادلت  امل�شرتكة 

التنمية  اأفق  تنوع  من  ي�شاحبها 

وتو�شع جمالتها وتعدد فر�شها من 

من  اأي�شًا  عنها  ينعك�س  وما  ناحية، 

للقوى  وتهمي�س  �شديدة  مناف�شة 

املحدودة،  القدرات  ذات  الب�شرية 

غري  الفقرية  للمناطق  واإق�شاء 

القت�شادي  الندماج  على  القادرة 

والإقليمية  الوطنية  املنظومة  يف 

و  اأخرى.   ناحية  من  والدولية 

اأربعة  ذكر  ميكن  ال�شدد،  هذا  يف 

عن  نتجت  اأ�شا�شية  معوقات 

تهيئة  لعدم  ال�شلبية  النعكا�شات 

لالإ�شالح  الن�شوية  الب�شرية  القوى 

وذلك  القطاعية،  الإ�شالح 

خ�شو�شية  منظومات  باإقرار 

التاأهيل  واإعادة  التدريب  يف 

للمراأة  الجتماعي  والدعم 

�شمن هذه الربامج، وذلك حتى 

ال�شروري  الإ�شالح  ينعك�س  ل 

على  الإنتاجية  للقطاعات 

امل�شاركة القت�شادية للمراأة.

	 تطلبت برامج التكييف الهيكلي

اإعادة  القت�شادي  والإ�شالح 

توزيع امليزانيات وال�شغط على 

النفقات العمومية، مما اأدى يف 

تعر�س  اإىل  الأحيان  من  كثري 

والتعليم  ال�شحة  نفقات 

احلماية  اأو  والإحاطة 

الجتماعية اإىل ال�شغط، وهي 

كبري  ب�شكل  موؤثرة  قطاعات 

ناحية  من  املراأة  ت�شغيل  على 

اأو�شاعها  على  اأكرث  ومنعك�شة 

الجتماعية من ناحية اأخرى، 

وبالتايل فقد تقل�شت اإمكانيات 

اإدماج املراأة يف القطاع العام يف 

م�شاهمتها  فيه  تزايدت  ظرف 

يف الأنظمة التعليمية وخا�شة 

وبالتايل  اجلامعات،  داخل 

اندماجها  حظوظ  كانت  فقد 

حظوظ  من  اأقل  الجتماعي 

القدرات.  بنف�س  الرجل 

اأن كل  ونالحظ يف هذا الإطار 

اليوم  تعي�س  العربية  الدول 

حتديات الندماج يف القت�شاد 

اإتفاقيات  وتطبيق  الدويل 

القت�شادي:

	 املنظومة تعر�شت  لقد 

تغيريات  اإىل  القت�شادية 

اأ�شا�شية جعلت القدرات الذاتية 

املهنية تتطور ب�شفة  والكفاءات 

املتطلبات  مع  لتتكيف  كبرية، 

القت�شادية اجلديدة يف م�شتوى 

العمل،  ومراكز  واآليات  منظومة 

الب�شرية  القوى  جعل  ما  وهو 

املهددة  القوى  هي  تكوينًا  الأقل 

ويف  والبطالة،  بالتهمي�س  اأكرث 

اإىل  املراأة  تعر�شت  الإطار  هذا 

اأكرث من ذلك.

	 الإ�شالح برامج  طرحت 

قطاعية  مراجعة  القت�شادي 

ملنظومة الإنتاج من اأجل خيارات 

الدولية،  املناف�شة  جديدة �شمن 

الإطار  هذا  يف  تعر�شت  وقد 

قطاعات الن�شيج واملالب�س وبع�س 

املعتمدة  الإلكرتونية  املنتوجات 

الآيل  الإنتاج  منظومة  على 

الغذائية  ال�شناعات  وبع�س 

ملواجهة  جذرية  تغيريات  اإىل 

املناف�شة اإىل اإعادة هيكلة القوى 

العاملة باعتماد القدرات العالية 

واإق�شاء القدرات ال�شعيفة. وقد 

وجدت قوى الإنتاج الن�شائية يف 

كبرية  �شعوبات  القطاعات  هذه 

اجلديدة،  الأو�شاع  مع  للتاأقلم 

العمالة  انح�شار  اإىل  اأدى  مما 

الو�شع  هذا  يطرح  و  فيها. 

برامج  �شمن  املراأة  مواقع  دعم 

تعرث  مع  العاملية  التجارة  منظمة 

التفاعل  على  الإقليمي  املحيط 

دعم  املو�شوع  هذا  ويطرح  معها. 

الربامج اخل�شو�شية لإدماج املراأة 

حتى  العمل،  اأ�شواق  يف  العربية 

املنظومات  يف  م�شاهمتها  تتنا�شب 

التعليمية وخا�شة منها اجلامعية 

الن�شاء    ن�شبة  فيها  تتعدى  التي 

50 %، مع م�شاهمتها يف املنظومات 

املنظمة  القطاعات  يف  خا�شة 

والواعدة مثل قطاع اخلدمات.

	 الإ�شالح برامج  تتطلب 

للقطاعات  دعمًا  القت�شادي 

املحتوى  ذات  وخا�شة  املتجددة، 

اخلدمات  جمال  ودعم  التقني 

والتدريبية  والدرا�شية  امل�شرفية 

تتطلب  قطاعات  وكلها  وغريها، 

ورغم  متطورة.  ذاتية  قدرات 

اجلامعي  للتعليم  املراأة  اكت�شاح 

وب�شفة  العربية  الدول  معظم  يف 

ناجحة، فهي مازالت جتد معوقات 

هذه  �شمن  لالندماج  كبرية 

القطاعات.

	 الجتماعية الأو�شاع  �شعوبة  حتديات 

الدول  داخل  املراأة  على  وانعكا�شاتها 

معدلت  ت�شاعد  مثل  لقد  العربية: 

البطالة و�شعًا اإجتماعيًا �شعبًا يف معظم 

الق�شية  تعترب  وهي  العربية،  الدول 

الأوىل املطروحة اأمام الرجال والن�شاء 

الق�شية  اأنها  كما  املجتمعات،  هذه  يف 

الأ�شا�شية ل�شمان ال�شراكة الفاعلة بني 

املراأة والرجل يف املجتمعات العربية .
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	 الإدارة �شفافية  نق�س  حتديات 

الر�سيد  واحلكم  القت�شادية 

اإن  القرار:  اأخذ  يف  وامل�شاركة 

تنظيم احلياة القت�شادية وتي�شري 

ي�شاهم  اآلياتها  و�شفافية  اإدارتها 

املنظومة  داخل  املراأة  متوقع  يف 

القت�شادية، لأنه بقدر ما تتقل�س 

طرق العمل الهام�شية وغري املعلنة 

املراأة  جتد  ما  بقدر  املقننة  وغري 

مدخاًل للم�شاركة، وبقدر ما تتطور 

وخا�شة  القت�شادية،  املعلومة 

واملالية،  التجارية  املنظومة  حول 

فيها  املعامالت  اأ�ش�س  وتتو�شح 

امل�شاركة  للمراأة  يتي�شر  ما  بقدر 

حت�شني  فان  ولهذا  فيها.  الفاعلة 

و�شمان  القت�شادي  الأداء  طرق 

اأ�ش�س  وتوفري  املعامالت  �شفافية 

احلكم الر�شيد، مينح ال�شالم لراأ�س 

للمنظومة  ال�شتقرار  ويوفر  املال، 

القت�شادية وميكن املراأة من فر�س 

م�شاركة اأكرب.

خام�شًا: اخلامتة

املجتمع  فئات  جميع  م�شاركة  اإن    

يف  العمل  يف  الجتماعي(   النوع  )منظور 

املوؤ�ش�شات  خالل  من  التنموية  املنظومة 

عملية  جناح  عوامل  اأهم  اأحد  يعترب  العامة 

العملية  يف  احتياجاتها  وادماج  املراأة  متكني 

التنموية، وهو ما يوؤكد يف الوقت نف�شه على 

عملية  يف  وموؤثر  فعال  ك�شريك  املراأة  دور 

�شنع القرار التنموي.

خمتلف  بت�شميم  القيام  وعند  هذا،   

لتمكني  الداعمة  والجراءات  ال�شيا�شات 

العملية  يف  احتياجاتها  وادماج  املراأة 

الأمور  من  عدد  بالعتبار  الأخذ  التنموية، 

وذلك  ال�شيا�شات،  تلك  جناح  ل�شمان  الهامة 

على النحو التايل:

	  :املجتمع يف  ال�شائدة  الأيديولوجية 

واملعتقدات  الأفكار  جمموعة  وهي 

والجتماعية  وال�شيا�شة  الدينية 

واحل�شاري  الثقايف  الرتاث  متثل  التي 

الفل�شفة  مبثابة  وتعترب  للمجتمع، 

اأفراد  ل�شلوك  واملوجهة  املحددة 

وقطاعاته  فئاته  بكافة  املجتمع 

الجتماعية  وتنظيماته  واأجهزة 

والقت�شادية وال�شيا�شية. 

	 :الأهداف ال�شرتاتيجية بعيدة املدى

وغايات  واأحالم  اآمال  متثل  والتي 

ونتائج يكون من املطلوب الو�شول اإليها 

وذلك  البعيد،  املدى  على  وحتقيقها 

بهدف زيادة معدل الرفاه الجتماعي 

من خالل خدمات وبرامج وم�شروعات 

والقت�شادية،  الجتماعية  التنمية 

اأهداف  حتقيق  اأجل  من  وذلك 

كتحقيق  حمددة  ا�شرتاتيجية 

الإقليمي  امل�شتوى  بني  التوازن 

درجات  اأعلى  وحتقيق  واملحلي، 

امل�شئولة  الأجهزة  بني  التن�شيق 

للت�شارب،  منعًا  التخطيط  عن 

حاجات  من  ممكن  قدر  اأكرب  واإ�شباع 

منو  وحتقيق  املجتمع،  يف  الأفراد 

الن�شاط  قطاعات  كافة  بني  متوازن 

والثقايف  والقت�شادي  الجتماعي 

وحتقيق  املجتمع،  يف  واملادي 

العدالة الجتماعية )عدالة توزيع 

الفر�س(، وال�شتقرار ال�شيا�شي. 

	 :الن�شاط وقطاعات  العمل  جمالت 

حتدد  التي  املجالت  تلك  وهي 

الجتماعية  وامل�شروعات  للربامج 

املواطنني  فئات  والقت�شادية 

)امل�شتفيدين( الذين ت�شتهدفهم تلك 

الربامج وامل�شروعات وكذلك حتديد 

العمل  يتم من خاللها  التي  الأجهزة 

على تخطيط وتنفيذ هذه الربامج. 

	 :العامة واملبادئ  الجتاهات 

العمل  وتوجه  تلزم  التي  وهي 

وحتدد  وتنظم  وتو�شح  الجتماعي 

والتنفيذ  الأداء  واأ�شاليب  طريق 

تلزم  وكذلك  والتقييم،  واملتابعة 

برامج  وتوجه  الجتاهات  هذه 

)قواعد  التنمية  وم�شروعات 

العمل(. 

اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  وقد  هذا،   

املراأة  متكني  ب�شاأن  النتائج  من   عدد 

املراأة  ادماج احتياجات  اآليات  كاأحد 

كان  الب�شرية،  التنمية  جمال  يف 

اأبرزها:

	 تو�شح خمتلف املوؤ�شرات الدولية ب�شاأن

هناك  باأن  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  عدم 

العربية،  الدول  خمتلف  بني  تفاوت 

م�شتوى  على  اآخر  تفاوت  على  يدل  مما 

املعنية  ال�شيا�شات  اأداء  وفعالية  كفاءة 

بتحقيق امل�شاواة بني اجلن�شني.

	 ببعد املتعلقة  املوؤ�شرات  من  يتبني  كما 

باأن هناك فجوة  امل�شاركة القت�شادية 

اأخرى  ودول  العربية  الدول  بني  كبرية 

�شعف  على  يدل  مما  تقدمًا،  اأكرث 

العملية  يف  وادماجهم  الن�شاء  م�شاركة 

التنموية.

	 هناك تراجع ملحوظ يف جمال التمكني

اأخر  و�شعف  العربية،  للمراأة  ال�شيا�شي 

يف جمال م�شاهمتها يف احلياة ال�شيا�شة 

اإىل  الفجوة  هذه  وتعود  عام،  ب�شكل 

العربي  املجتمع  لدى  العامة  الثقافة 

باإعطاء القيادة للرجال من جهة، واإىل 

الأعراف والت�شريعات التي حترم املراأة 

يف بع�س الدول من تقلد من�شب عليا من 

جهة اأخرى.

	 تقدمًا العربية  الدول  اأحرزت  كما 

التعليم  موؤ�شرات  م�شتوى  على  ملحوظًا 

وال�شحة، وحتقيق قدر كبري من امل�شاواة 

الرتفاع  هذا  ويعود  اجلن�شني،  بني 

اهتمام  اإىل  التعليم  ملوؤ�شرات  بالن�شبة 

خالل  من  املجال  بهذا  العربية  الدول 

واإر�شاء  التعليم،  اإلزامية  قوانني  �شن 

اأما  الأمية.  وحمو  الكبار  لتعليم  برامج 

الرتفاع  هذا  فيعود  ال�شحة  جمال  يف 

�شحة  اإىل  اأهمية  اإعطاء  اإىل  باملوؤ�شر 

املعوقات  من  العديد  هناك 
في  املرأة  مساهمة  من  حتد  التي 
هو  ما  منها  التنموية،  العملية 
االجتماعية،  بالتنشئة  مرتبط 
وأخرى كانت كإنعكاسات سلبية 
على  االقتصادي  اإلصالح  لبرامج 
ومعوقات  العربية،  املرأة  أوضاع 
األوضاع  صعوبة  على  مترتبة 
تعيشها  التي  االجتماعية 
ومعوقات  العربية،  املنطقة 
اإلدارة  شفافية  نقص  عن  ناجتة 

االقتصادية واحلكم الرشيد.
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خماطر  عن  وابتعادها  املراأة 

احلياة. مما اأدى اإىل ارتفاع معدل 

لدى  املتوقع  ال�شحية  احلياة 

الن�شاء مقارنة بالرجال.

ويف اإطار مناق�شة اأهم الجراءات   

املراأة  متكني  اإىل  الهادفة  وال�شيا�شات 

وادماج احتياجاتها يف العملية التنموية، 

يقرتح الباحث التو�شيات التالية:

تدعيم  ال�شيا�شي:  امل�شتوى  على  )اأ( 

الأحزاب  هياكل  يف  املراأة  م�شاركة 

والعمل  الوطنية،  واحلركات  ال�شيا�شية 

املراأة يف  ت�شغلها  التي  املقاعد  زيادة  على 

املجال�س املحلية والبلديات، وتاأهيل املراأة 

وتدعيم  برملانية،  منا�شب  ل�شغل  مهنيًا 

احلكومية  املنا�شب  يف  املراأة  متثيل 

وت�شجيع  التنفيذية(،  )ال�شلطة  العليا 

م�شاركة املراأة يف النتخابات الت�شريعية 

التم�شك  وعلى  والرت�شح(،  )الت�شويت، 

للمنا�شب  والرت�شح  الرت�شيح  يف  بحقها 

ال�شيا�شية والإدارية على اأ�شا�س الكفاءة، 

وتدعيم م�شاركتها يف مواقع �شنع القرار 

امل�شاواة  حتقيق  يف  وامل�شاهمة  ال�شيا�شي، 

وتوعية  الختيار،  وحرية  ال�شيا�شية 

املجتمع،  يف  ال�شيا�شية  بواجباتها  املراأة 

جمال  يف  القانوين  التنوير  على  والعمل 

املطالبة باحلقوق، وغريها.

)ب( على امل�شتوى التعليمي: اك�شاب املراأة 

القدرات  الذاتي، وتطوير  التعلم  مهارات 

التطوير  على  والعمل  لديها،  العلمية 

تقلي�س  وعلى  اخلا�شة،  للحالت  العلمي 

وت�شهيل  التعليم،  من  ت�شربها  معدلت 

اخلارجية،  والبعثات  املنح  على  ح�شولها 

وتوجيهها نحو التخ�ش�شات العلمية واملهنية، 

املجتمع،  يف  التعليمية  حقوقها  وتدعيم 

من  الكبار  وتعليم  الأمية  مبحو  والهتمام 

الن�شاء، وت�شجيعها على اقتحام فروع معرفية 

كانت حكرًا على الذكور، وغريها.

)ج( على امل�شتوى القت�شادي: توعية املراأة 

ال�شاري،  القانون  ح�شب  العمل  يف  بحقوقها 

ال�شلبية نحو  املجتمعية  وتعديل الجتاهات 

وتعريفها  الإرث،  من  ن�شيبها  املراأة  اإعطاء 

باأحكام ا�شتقالليتها يف الذمة املالية، وحثها 

على تر�شيد ال�شتهالك يف املوارد الطبيعية، 

للحد  اإمراأة  تعولها  التي  بالأ�شر  والهتمام 

الأجور بني  التمييز يف  من فقرها، وحماربة 

الرجل واملراأة لنف�س الوظيفة، وتدريبها على 

قدرتها  وزيادة  ال�شغرية،  امل�شروعات  اإدارة 

اخلا�شة  القت�شادية  القرارات  اتخاذ  على 

م�شتوى  حت�شني  يف  وامل�شاهمة  بالأ�شرة، 

معي�شتها من خالل امل�شاريع ال�شغرية، وتر�شيخ 

اأمام  العمل  فر�س  منح  يف  العدالة  اجتاهات 

املراأة، والعمل على تقلي�س معدلت البطالة 

بني الن�شاء وغريها.

املراأة  اإك�شاب  امل�شتوى الجتماعي:  )د( على 

)الإدارة  الأ�شرة  جمال  يف  اإدارية  مهارات 

املهارات  من  جملة  واإك�شابها  الأ�شرية(، 

والتخطيط  الذات  اإدارة  ومهارات  احلياتية، 

�شعورها  م�شتوى  وحت�شني  للم�شتقبل، 

حريتها  وزيادة  لنف�شها،  واحرتامها  بذاتها 

مفهوم  وتنمية  وعملها،  مهنتها  اختيار  يف 

املراأة،  لدى  الزوجية  وال�شراكة  الإيجابية 

وتدعيم  الزوجية،  بحقوقها  وعيها  وزيادة 

داخل  القرارات  و�شنع  اتخاذ  يف  م�شاركتها 

التن�شئة  اأ�شاليب  على  وتدريبها  الأ�شرة، 

وال�شليمة،  ال�شحيحة  الجتماعية 

يف  الإيجابي  الندماج  مهارات  واإك�شابها 

اأدوار  وتعزيز  البّناء،  والتكيف  املجتمع 

الن�شاء يف خدمة املجتمع والعمل التطوعي، 

وتوعيتها مبوقعها يف الت�شريعات والقوانني 

الجتماعية  وبامل�شكالت  الوطنية، 

�شلبية  �شلوكيات  التكنولوجيا،  )خماطر 

يف  ال�شلبية  وبالأمناط  الأمني(،  املجال  يف 

الق�شاء  يف  وامل�شاهمة  املجتمعية،  الثقافة 

على كافة اأ�شكال التمييز �شدها، وامل�شاهمة 

يف حت�شني �شورتها يف الإعالم، وغريها.

)هــ( على امل�شتوى ال�شحي: تعريف املراأة 

تواجهها  التي  ال�شحية  امل�شكالت  باأهم 

معها،  التعامل  يف  الطرق  اأن�شب  واختيار 

وامل�شاهمة  البيئي،  وعيها  زيادة  على  والعمل 

احلمل  لأ�شباب  الأمهات  بوفيات  التعريف  يف 

املتوازن،  الغذاء  باأهمية  وتب�شريها  والولدة، 

الإجنابية  ال�شحة  حول  املراأة  وعي  وزيادة 

وتنظيم الأ�شرة، وتزويدها باملعلومات الالزمة 

الأ�شرة،  اأفراد  جلميع  النف�شية  ال�شحة  حول 

اأمناط  نحو  الإيجابية  الجتاهات  وتنمية 

احلياة ال�شحية لديها، وت�شهيل ح�شولها على 

اخلدمات ال�شحية ما قبل الولدة، وامل�شاهمة 

يف  للمراأة  الأولية  ال�شحية  الرعاية  دعم  يف 

توفري  يف  وامل�شاهمة  العمرية،  مراحلها  جميع 

واإعانة  وتدعيم  للحوامل،  ال�شحية  الرعاية 

بالرعاية  اخلا�شة  للمرافق  للو�شول  املراأة 

ال�شحية املالئمة، وغريها.
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املالحق

جدول رقم )1(: اأ�شكال متكني املراأة

املوؤ�شراتاملجالتقطاع التمكني

ال�سيا�سي

بعدد  اإليه،  الداعني  راأي  بح�شب  ال�شيا�شي  التمكني  يقا�س 

املقاعد الربملانية املتاحة للرجال مقارنة بالن�شاء، واأي�شًا 

كالأحزاب،  املدين؛  املجتمع  منظمات  يف  الن�شاء  م�شاركة 

يف  العليا  املنا�شب  وتقلد  الأهلية،  واملنظمات  والنقابات، 

اجلهاز الإداري للدولة وغريها.

ن�شبة الن�شاء يف املجال�س املحلية ومراكز اتخاذ 

ن�شبة  املدنية،  اخلدمة  يف  الن�شاء  ن�شبة  القرار، 

والنتخاب،  للت�شويت  �شجلن  اللواتي  الن�شاء 

من  الت�شويت  لهن  يحق  اللواتي  الن�شاء  ن�شبة 

النواب  جمال�س  يف  الن�شاء  ن�شبة  اجلن�شني، 

والأعيان.

القت�شادي

يعني التمكني القت�شادي للمراأة التوزيع الن�شبي لكل من 

الرجل واملراأة يف الوظائف الإدارية والتنظيمية واملهنية، 

ال�شكان  بوا�شطة  املكت�شب  للدخل  الن�شبي  والتوزيع 

الن�شبية  والأجور  اجلن�شيني،  من  ا  اقت�شاديًّ الن�شطني 

لالإناث مقارنة بالذكور.

يف  الفرق  التوظيف،  معدلت  ن�شبة  يف  التغري 

املرتبات والأجور بني الن�شاء والرجال، الن�شبة 

للم�شروفات  املئوية  الن�شبة  للملكية،  املئوية 

للفر�س  املئوية  الن�شبة  والتعليم،  ال�شحة  على 

التقنية  قدراتها  لتطوير  للمراأة  املتوفرة 

اأو  احلكومة  قبل  من  املقدمة  الفنية  كاخلدمات 

امل�شادر غري احلكومية.

الجتماعي

يعني التمكني الجتماعي اأن متار�س املراأة كل �شالحياتها 

وقدراتها يف �شبيل بناء ثقافة اجتماعية حتد من تهمي�س 

والق�شاء الذي تعاين منه.

عدد الن�شاء يف منظمات املجتمع املدين، مقارنة 

بالعدد  القرار  اتخاذ  مواقع  يف  اللواتي  الن�شاء 

الر�شمية  والدوائر  امل�شاريع  لالأفراد،  الكلي 

وغري الر�شمية، حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق 

وخارجًيا  داخلًيا  احلركة  حرية  بالإجناب، 

باملقارنة مع الرجال.

    امل�شدر: جدول مت اعداده بناء على م�شادر عده.

)GII( موؤ�شر عدم امل�شاواة بني اجلن�شني :)جدول رقم )2

الرتتيب 
ح�شب 
موؤ�شر 

التنمية 
الب�شرية

البلد

موؤ�شر عدم امل�شاواة 
بني اجلن�شني

ن�شبة 
وفيات 

الأمهات 
عن كل 
 100000

مولود حي

معدل 
مواليد 

املراهقات 
)لكل 1000 
امراة بني 

15-19 �شنة(

ح�شة 
املراة 

من 
املقاعد 

يف 
الربملان

ن�شبة ال�شكان الذين 
التحقوا بالتعليم 

اللبتدائي )25 �سنة  
فما فوق(

ن�شبة امل�شاهمة 
يف قوة العمل 
)15 �سنة فما 

فوق(

ذكوراناثذكوراناثالرتتيبالقيمة

0.21540582.516.555.644.030.076.4ليبيا55
0.244431227.617.573.161.346.691.0االمارات40
0.253462013.818.874.480.439.487.2البحرين44
0.26548564.626.732.846.125.170.6تون�س90
0.288501414.56.255.656.343.482.8الكويت46
0.321562410.219.960.570.318.275.5ال�سعودية34
0.348643210.69.647.257.128.681.8عمان56
0.413802512.03.138.838.922.870.5لبنان65
0.425819710.025.820.927.315.071.9اجلزائر93
0.4609210035.811.020.136.343.057.4املغرب129
0.4881016326.512.069.578.515.366.2الأردن77
0.52411379.50.166.759.050.895.6قطر31
0.5421206368.725.222.042.714.769.7العراق120
0.5561257041.612.029.038.913.472.7�سوريا118
0.5801306643.02.843.459.323.674.6م�شر110
0.62814073084.024.112.818.231.276.0�شودان166
0.64414251073.319.28.020.828.679.0موريتانيا161
0.73315220047.00.77.624.425.271.8اليمن154

  امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دليل التنمية الب�شرية، 2014.
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جدول رقم )3(: متو�شط معدل الدول العربية على م�شتوى خمتلف املوؤ�شرات الفرعية ملوؤ�شر عدم امل�شاواة بني 

)GII( اجلن�شني

القيمةاملوؤ�شر

0.546موؤ�شر عدم امل�شاواة بني اجلن�شني )2014(

164معدل وفيات الأمهات عند الولدة 

45.4معدل خ�شوبة املراهقات 

13.8عدد املقاعد يف الربملانات الوطنية )الن�شاء %( 

اإناث )32.9( ذكور )46.4(ن�شبة ال�شكان الذين التحقوا بالتعليم البتدائي )25 �شنة  فما فوق(

اإناث )24.7( ذكور )73.2(معدل امل�شاركة يف قوة العمل 

   امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دليل التنمية الب�شرية، 2014.

جدول رقم )4(: متو�شط معدل الدول العربية على م�شتوى خمتلف املوؤ�شرات الفرعية ملوؤ�شر عدم امل�شاواة بني 

اجلن�شني )GII(، مقارنة باأقاليم اأخرى

معدل امل�شاركة 

يف قوة العمل

ال�شكان البالغني 

ملرحلة التعليم 

الثانوي على الأقل

عدد 

املقاعد يف 

الربملانات 

الوطنية 

 %(

الن�شاء(

معدل 

خ�شوبة 

املراهقات

معدل 

وفيات 

الأمهات 

عند 

الولدة

موؤ�شر عدم امل�شاواة 

بني اجلن�شني ل�شنة 

2012

الدول واجلهات
ذكور اناث ذكور اناث القيمة الرتتيب

2011 2011  -2006

2010

 -2006

2010

2012 2012* 2010 2012 2012

69.0 52.3 87.7 86.1 26.7 19.2 16 .. 0.197
العالية  الب�شرية  التنمية 

جدًا

77.1 57.1 69.1 60.2 18.8 28.8 42 .. 0.315 التنمية الب�شرية املرتفعة

80.0 38.7 51.4 34.2 17.5 43.4 186 .. 0.513 التنمية الب�شرية املتو�شطة

78.4 55.7 28.9 14.3 20.0 92.3 427 .. 0.587
الب�شرية  التنمية 

املنخف�شة

73.2 24.7 46.4 32.9 13.8 45.4 164 .. 0.546 الدول العربية

79.3 62.8 66.4 54.6 18.7 21.2 72 .. 0.331 �شرق اآ�شيا واملحيط الهادي

70.2 45.5 80.6 70.4 18.2 30.8 31 .. 0.317 اأوروبا واآ�شيا الو�شطى

79.8 53.7 53.9 53.3 25.3 68.3 74 .. 0.416
ومنطقة  الالتينية  اأمريكا 

بحر الكاريبي

80.7 30.7 49.9 28.4 17.8 38.7 202 .. 0.539 جنوب اآ�شيا

76.3 63.6 31.9 21.9 21.7 109.7 474 .. 0.578
ال�شحراء  جنوب  افريقيا 

الكربى

76.7 50.6 64.2 54.1 21.1 47.4 145 .. 0.450 العامل

  امل�شدر: برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دليل التنمية الب�شرية، 2014.

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

ال�شتثمارات البينية العربية

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

د. بلقا�شم العبا�س

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

الثامن والثمانون

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

خرائط فر�س ال�شتثمار واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  يف  ودوره  املادي  غري  املال  راأ�س 

حالة الدول العربية

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

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

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

املائة واخلام�س والع�شرون

املائة وال�شاد�س والع�شرون
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لالطالع على الأعداد ال�شابقة ميكنكم الرجوع اإىل العنوان الإلكرتوين التايل: 

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

القت�شاد الأخ�شر وحتديات الت�شغيل يف الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تطوير متويل التنمية

ال�شغرى  امل�شروعات  ومتويل  التجارية  البنوك 

وال�شغرية واملتو�شطة

متكني املراأة العربية يف املجال التنموي

د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د.نواف اأبو �شمالة

د. اأحمد الكواز

د. اإيهاب مقابله

د. في�شل املناور

املائة والثامن والع�شرون

املائة والتا�شع والع�شرون

املائة والثالثون

املائة والواحد والثالثون

املائة والثاين والثالثون

املائة والثالث والثالثون
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