احملٌس اُضبِٗ :اُنٌع االعزٔبػِ يف اُزؾَِْ االهزظبدُ
 ػَِ اُشؿْ ٖٓ رنبًٍ االهزظبدٌّٕ ٓغبئَ ٓشبسًخ اُزًٌس ًاإلٗبس يف اُوٌٍ اُؼبِٓخ ٓنز
أًائَ اُوشٕ ادلبػِ ئال إٔ اُنٌع االعزٔبػِ (اجلنذس) ثزارو مل ّغزخذّ ًلئخ ُِزؾَِْ.
ئٕ ادلؼبجلبد ادلجٌشح دلشبسًخ اُنغبء يف اُوٌح اُؼبِٓخ ًاالخزالكبد ًاُزْْٔض ثني أعٌس
اُشعبٍ ًاُنغبء اػزٔذد ػَِ دّنبٌْْٓخ عٌم ّؼَٔ ػَِ أعبط اُشعبٍ ًاُنغبء
ثذالً ٖٓ اُذًس اُزُ ِّؼجو اُنٌع االعزٔبػِ يف طشّوخ ػَٔ اُغٌم إعبعْخ (ثْنريّب
.)1995
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 يف اُغزْنبد طٌس ثٌْش ًآخشًٕ ٖٓ أطؾبة اُنظشّبد ؽٌٍ سأط ادلبٍ اُجششُ
”اهزظبد إعش ادلؼْشْخ اجلذّذح“ ًاُزُ ُِٔشح إًىل طجن ٓلبىْْ ًظلبرط اُغٌم يف
حتَِْ ئٗزبط إعش ادلؼْشْخ ًٓغأُخ ختظْض اٌُهذً .هذ اعزخذٓذ ىزه إدًاد
اجلذّذح ُزٌػْؼ روغْْ اُؼَٔ ػَِ أعبط اجلنظ ًعٌِى اُغٌم ٕكشاد إعشح
ادلؼْشْخ ً اُلشًهبد ثني اُزًٌس ًاإلٗبس يف ىزه إٌٓسً .يف اُغجؼْنبد ًاُضٔبْٗنبد
مت رطجْن ىزه ادللبىْْ يف حتَِْ آخش ُِزْْٔض اُوبئْ يف عٌم اُؼَٔ ًظلبرط اُزلبًع يف
إعش ادلؼْشْخ اُيت مسؾذ ثادخبٍ أثؼبد اُوٌح ًاُظشاع يف طنغ اُوشاس.
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ً يف اٌُهذ ٗلغو كبٕ اجلذٍ اُوبئْ يف اُغزْنبد ؽٌٍ رؼٌّؼبد اُؼَٔ ادلنضيل
ًاعزٔبػبد إْٓ ادلزؾذح خالٍ “ٓإدتش ػوذ اُنغبء” Decade For Women
) (1985-1976صاد يف شؼجْخ ٓليٌّ اإلٗزبط االعزٔبػًِ .أعئذ ًَ ىزه اُؼٌآَ يف
روذّش اُذًس احملٌسُ ُِؼَٔ اُنغبئِ يف اُوطبع اإلٗزبعِ.
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ُ وذ أدد أصٓبد ٓذٌّْٗخ اُؼبمل اُضبُش يف اُغجؼْنبد ًاُضٔبْٗنبد ًعِغخ ثشآظ
اإلطالػ اذلٌِِْ ئىل ػوذ ػذح عٌالد رؤْْْخ ُٔصبس اُنبمجخ ًاُيت أدد ثذًسىب ئىل
حتذّذ اُنغبء ػَِ أعلٖ ئؽذٍ ا„ٌٔػبد اُؼؼْلخ ادلؼشػخ ُلوذإ اُـشكبه أصنبء
ادلشاؽَ ادلخِّخ اُنبمجخ ػٖ ٓضَ ىزه اُربآظ.
 كبالكرتاػبد اُوبئِخ ثإٔ ٓظذس كوذإ اُـشكبه ٌّٖٔ يف رظْْٔ اُربآظ ًُْظ كوط يف
آصبسىب اجلبٗجْخ ؿري ادلزٌهؼخ  ،أصبسد زلبًالد ُذٓظ اُنٌع االعزٔبػِ جبيذٍ أًرب يف
اُزؾَِْ اُوبئْ ػَِ االهزظبد اٌُِِ.
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 يف عِغِخ ٖٓ إًسام اُجؾضْخ أػذىب ُِجني اُذًيل اهرتػ ثٌٍ ًٌُري ( ًٌُري ، 1988
 )1994 ،1993 ،1990رظنْق اُذخَ ًثْبٗبد اُنلوبد ػَِ أعبط اُنٌع
االعزٔبػِ يف روْْْ اُزوذّ يف ثشآظ اإلطالػ اذلًٌِِْٔ .ب طٌس دميشُ (ػبّ )1996
ٓنيغب ُزؾَِْ ٓإششاد ؽذًس اُلٌائذ ادلظنلخ ًكوب ُِنٌع االعزٔبػِ يف اُنلوبد
اُؼبٓخ .
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 أؽذ اُشًبئض احملٌسّخ يف إحببس ادلؼنْخ ثبُنٌع االعزٔبػِ ىٌ طشػ رغبؤال ؽٌٍ
االكرتاع اُؼٔين ثٌعٌد ٓشًٗخ ػبُْخ يف ػَٔ اُنغبء جتبًثب ٓغ اُظذٓبد االهزظبدّخ
أً اُزؾْض اجلنذسُ ادلالصّ ُنٔبرط االعزوشاس احلْبدُ ًاإلطالػ اذلًٌِِْ .هذ عبءد
ادلؼبجلخ إعبعْخ ُِزؾْض اجلنذسُ ؿري ادلوظٌد ًاُزُ ّغززجغ ؽْبدّخ ٓضػٌٓخ
ُالهزظبدّبد اٌُِّْخ ػَِ ُغبٕ اُغٌٕ ػبّ  1991يف ًزبة “اُزؾْض اُزًٌسُ يف
االهزظبد اٌُِِّ  :ؽبُخ اإلطالػ اذلٌِِْ” يف سلزبساد مت حتشّشىب ٖٓ هجَ ادلإُق
ٗلغو حتذ ػنٌإ “اُزؾْض اُزًٌسُ يف طريًسح اُزنْٔخ “ – اُطجؼخ اُضبْٗخ ػبّ
.1995
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 ئىل عبٗت اُنوبشبد اُوبئٔخ ؽٌٍ اُنٌع االعزٔبػِ ًاإلطالػ اذلٌِِْ ،هبّ اُؼذّذ ٖٓ
اُجبؽضني ًٓنز اُضٔبْٗنبد  ،ثذساعخ ٓغأُخ االػزٔبد ػَِ ػَٔ اإلٗبس يف ظلٌ اُظنبػخ
اُؼبدلْخ ًاُزغبسح ًاُؼٌدلخ ( عًٌْض ػبّ ً1987ػبّ  ، 1995عزبٗذٗظ ػبّ ً1989ػبّ
ً )1999اُوٌا اُؼٌء ػَِ اُؼالهبد ثني ئٗزبط اُزظذّش ًرأْٗت اُوٌٍ اُؼبِٓخ ًرـْري
ظشًف اُؼًَٔ .صلذ يف رلِخ اُزنْٔخ اُؼبدلْخ ( World Developmentاُؼذد )3:27
اُظبدسح ػبّ  1999هغٔب خبطب ػٖ اُنغبء ًاُؼَٔ ًاُؼٌدلخ ِّ ،خض إحببس اجلبسّخ
يف ىزا ادلؼٔبس.
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ُ وذ دتذ رـطْخ اُزطٌساد اُنظشّخ ًاُزغشّجْخ يف رلبٍ اُنٌع االعزٔبػِ ًاالهزظبد ًاُزنْٔخ ػٖٔ
رلٌٔػخ ٖٓ ا„الد اُذًسّخ ًخظٌطب اُزنْٔخ اُؼبدلْخ ًٔ .World Developmentب غلذس
اإلشبسح ئىل ثؼغ ا„الد اُيت رنشش أحببصب يف ىزا ا„بٍ ٓضَ  :اُزنْٔخ ًاُزـْري Development
ًٗ ، and changeششح ً ، ) IDS Bulletin ( IDSرلِخ اهزظبد اُزنْٔخ Journal of
ً ، Development Economicsرلِخ اُزنْٔخ اُذًُْخ Journal of International
 Developmentثبإلػبكخ ئىل ٗششح اًغلٌسد ُالهزظبد ًاإلؽظبء The Oxford Bulletin
ً of Economics and Statisticsرلِخ ًبٓربّذط ُالهزظبد Cambridge Journal of
ًٓ .Economicsنز ػبّ  1995رظذس رلِخ خبطخ ٓزخظظخ يف االهزظبد اُنغٌُ
ً Feminist Economicsحتزٌُ ػَِ ػذح ٓوبالد رزؼِن ثبالهزظبدّبد اُنبْٓخ ئػبكخ ئىل
االهزظبدّبد ادلزطٌسح.

المعهد العربي للتخطيط

ًّ وذّ ػَٔ ٓشعؼِ طذس ؽذّضب حتذ ػنٌإ دَُْ االهزظبد اُنغٌُ ٖٓ رأُْق ئدًاسد اجلبس
ٗ Companion to Feminist Economics -Edward Elgarظشح شبِٓخ ػٖ ىزا
احلوَ ٗغزؼشع ٓنو ثؼغ ادللبىْْ اذلبٓخ اُيت رؼٔنيب:

 ظلبرط اُزلبًع يف اهزظبدّبد إعشح ادلؼْشْخ؛

 حتَِْ ٓإشش ًهٌع اُلبئذح يف ئطبس اُنلوبد اُؼبٓخ؛
 ادلْضاْٗبد ادلشاػْخ ُِغنذس أً ُِنٌع االعزٔبػِ؛
 روغْْ اُؼَٔ ؽغت اجلنذس أً اُنٌع؛

 اُنٔبرط االهزظبدّخ ًاُنٌع؛
 اٌُلبءح اإلٗزبعْخ ًاُنٌع؛
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 إعشح ادلؼْشْخ؛

ظلبرط اُزلبًع يف اهزظبدّبد إعشح ادلؼْشْخ
 رؼزرب ىزه اُنٔبرط ٓوبسثبد ُزؾَِْ طنغ اُوشاس االهزظبدُ ػَِ
ٓغزٌٍ إعشح ادلؼْشْخ رأخز ثبالػزجبس خظبئض ًٓظبحل ًٌٓاسد
سلزِلخ ًثبُزبيل سلزِق اٌُظبئق راد ادلنلؼخ ثبُنغجخ ئىل أكشاد
إعشحًٔ .ب ميٌٖ اُنظش ئىل ظلبرط اُزلبًع ػَِ أعلب ٓوبسثخ ثذِّخ
ُِلٌشح اٌُالعٌْْخ اجلذّذح اُيت ّوذٓيب ثٌْش ًاُيت رؼزرب إٔ عٌِى
إعشح ادلؼْشْخ ميٌٖ حتلْضه ثظٌسح سئْغْخ ٖٓ خالٍ االىزٔبّ
اجلٔبػِ ثبٌُلبءح االهزظبدّخ.
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ظلبرط اُزلبًع يف اهزظبدّبد إعشح ادلؼْشْخ

(ربثغ)

ّ نطِن أٗظبس اٌُالعٌْْخ اجلذّذح ٖٓ اكرتاع إٔ أكؼِْبد إعشح
ادلؼْشْخ ٌٓؽذح ( ًظبئق راد ٓنلؼخ ٓشرتًخ ) زلذدح ٖٓ خبسط
ئطبس إعشح ًصبثزخ ػَِ ٓش اُضٖٓ ً ،إ رـريد كإ رـريىب ٌٌّٕ
ػشٌائْبً ٖٓ أعشح ئىل أخشٍ  .ال ّظّشػ ػِنبً ػٖ ىزه االكرتاػبد
دائٔب ًٌُنيب عٌىشّخ يف اُنٌٔرط اُزُ ّربص إٔ خْبساد إعشح
(ٓضَ حتذّذ أُ ٖٓ اُضًعني ّؼَّٔ ًٖٓ ،يزْ ثبًٕالد ًٖٓ ػلظَ
ػَِ رؼِْْ أًضش) ىِ مبضبثخ سلشعبد سشْذح ًؽزْٔخ ذلزه اٌُظبئق
راد ادلنلؼخ ادلشرتًخ.
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ظلبرط اُزلبًع يف اهزظبدّبد إعشح ادلؼْشْخ

(ربثغ)

 يف عنخ  ، 1984هذٓذ ٗبٗغِ كٌُرب ئصجبربد جتشّجْخ ٖٓ اُلِْْجني رزؼٖٔ
ثْبٗبد ٓظنلخ ػَِ أعبط اُنٌع ؽٌٍ اُؼَٔ ًًهذ اُلشاؽ ًاالعزيالى
ًاإلٗلبم .أًػؾذ رِي اإلصجبربد  ،ػَِ ػٌظ ٓب رلرتػو اُنظشّخ
اٌُالعٌْْخ اجلذّذح  ،إٔ ؽظض إكشاد ٖٓ ئمجبيل دخَ إعشح ادلؼْشْخ
رزؾذد عضئْبً ٖٓ خالٍ هٌح ادلغبًٓخ اُلشدّخ داخَ إعشح ادلؼْشْخ ً ،إٔ
هٌح ادلغبًٓخ اُنغجْخ هذ رزـري خالٍ ٓغريح اُزنْٔخ االهزظبدّخ ً .هذ رإدُ
ٓضَ ىزه اُزـرياد ئىل رـْرياد يف رٌصّغ اُغِغ ًأًهبد اُلشاؽ ػٖٔ ٗطبم
إعشح ادلؼْشْخًٓ .نز رُي احلني  ،دػٔذ اٌُضري ٖٓ اُذساعبد اُزغشّجْخ
كٌشح كٌُرب.
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ظلبرط اُزلبًع يف اهزظبدّبد إعشح ادلؼْشْخ

(ربثغ)

ً كوبً ُنٌٔرط اُزلبًع ّوٌّ ًَ ًًَْ ثبُزلبًع ٖٓ أعَ حتوْن ٓغبًٓخ
يف إعشح ادلؼْشْخ ٖٓ ؽْش ختظْض اُؼَٔ ًًهذ اُلشاؽ ًاُغِغ
االعزيالًْخ  ً ،يف ؽبُخ ػذّ اُزٌطَ ئىل ارلبم ّنشأ اُنضاع  ً .رؼزرب
ٗوطخ اخلطش اُنوطخ اُيت ّرتى كْيب إطشاف اٌُؽذح (ٓضَ اُطالم ؽْش
اٌُؽذح ىِ اُضًاط) ًّزؾذد ٓغزٌٍ ًَ كشد يف اٌُؽذح ٖٓ ؽْش
ادلٌهق اُزُ ّغزنذ ئُْو ًاُزُ ّؼٌظ هذسرو اُزلبًػْخ يف إعشح.
ًرشرجط هٌح ادلغبًٓخ يف إعبط ثبٕعش اُجذَّ احملذد ؽغت اُغٌم.
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ظلبرط اُزلبًع يف اهزظبدّبد إعشح ادلؼْشْخ

(ربثغ)

 ميٌٖ إٔ رإصش ثشآظ اإلطالػ االهزظبدُ يف هٌح ادلغبًٓخ ػنذ اُشعبٍ أً
اُنغبء ًرُي ػٖ طشّن كزؼ أً ئؿالم كشص اٌُغت أً رـْري عجَ
اٌُطٌٍ ئىل ادلطبُت إًُْخ أً اُضبٌّٗخ يف اُؼالهخ ثني اجلنغني ً .ثْنٔب
رظنق ٗظشّخ طنغ اُوشاس ػٖٔ ٗطبم االهزظبد اجلضئِ كبٕ االخزالف
يف اُوذسح ػَِ اُزلبًع ًعجَ احلظٌٍ ػَِ ادلٌاسد يف ٗطبم إعشح ذلب
رذاػْبد ىبٓخ ػَِ االهزظبد اٌُِِّ يف اُزنْٔخ ٕعلب دتٌٖ ٖٓ ئدساى
آصبس ادلخزِلخ اُنبمجخ ػٖ عْبعبد اُزٌْق االهزظبدُ ً اُزؼذّالد
اُنبمجخ ػٖ االخزالف اُنٌػِ.
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حتَِْ ٓإشش ًهٌع اُلبئذح يف ئطبس اُنلوبد اُؼبٓخ
 ىِ ٓنيغْخ ذتزْ ثبؽزغبة أصش ػِْٔخ رٌصّغ اُنلوبد اُؼبٓخ ػَِ
مجبػبد دميٌؿشاكْخ سلزِلخ ٓضَ اُنغبء ًاُشعبٍ ػٖٔ ئعشاء ّزؼٖٔ
ختظْض ئػبٗبد ػبٓخ ٌَُ ًؽذح (ٓضَ ادلظبسّق ادلخظظخ ٌَُ
طبُت يف هطبع اُزؼِْْ) ًكوبً دلؼذالد االعزؼٔبٍ اُلشدُ ُِخذٓبد
اُؼبٓخ.
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حتَِْ ٓإشش ًهٌع اُلبئذح يف ئطبس اُنلوبد اُؼبٓخ (ربثغ)

 ًٖٓ خالٍ اعزخذاّ ىزا اُنٌع ٖٓ اُزؾَِْ  ،أظيشد دساعبد ؽٌٍ
ًْنْب  ،أعشّذ ثني اُؼبٓني  ، 1993 ً 1992إٔ اُنلوبد اُؼبٓخ يف هطبع
اُزؼِْْ ىِ مبضبثخ اُذػْ اُغنٌُ اُزُ ٌّاصُ ( )505شِنؾ ًْين ٌَُ
كشدًٔ .ب ثْنذ اُذساعخ إٔ ىزه اإلػبٗخ اعزؾوذ ُِزًٌس مبؼذٍ ()670
شِنؾ ًُإلٗبس مبؼذٍ ( )543شِنؾ كوطً .أعشُ حبضب شلبصال يف ادلٌغْي
ؽْش ًبٗذ اُلغٌح ثني اُطالة ًاُطبُجبد أطـش  ،أٓب يف اُجبًغزبٕ كوذ
ًبٕ اُلبسم أًضش ٖٓ ( )2ئىل (ُ )1ظبحل اُظجْبٕ ؽغت ٓب عبء يف روشّش
اُجني اُذًيل ُؼبّ .1995
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حتَِْ ٓإشش ًهٌع اُلبئذح يف ئطبس اُنلوبد اُؼبٓخ (ربثغ)

ًٔ ب أًػؾذ ىزه اُذساعبد إٔ اُزؾّْض اُنٌػِ يف ؽذًس كبئذح يف
اإلٗلبم اُؼبّ ؿبُجب ٓب ٌٌّٕ ِٓؾٌظب أًضش ثبُنغجخ جلٔبػبد اُذخَ
ادلنخلغً ،رظيش ثْبٗبد دميريُ يف عبؽَ اُؼبط ػبّ  1995اٗو يف اٌُهذ
اُزُ صلذ كْو إٔ مخظ أكوش طجوبد اُغٌبٕ ّزِوٌٕ ٓوذاس ( ) % 13.5
ٖٓ اإلػبٗبد اُزؼِْْٔخ كبٕ اُزًٌس يف ىزا اخلٔظ ػلظٌِٕ ػَِ () %16
ثْنٔب ػلظَ اإلٗبس ػَِ ( ً ،)%9ثبُنغجخ ئىل اخلٔظ إؿنَ كإ اُلبسم
ثني اُزًٌس ًاإلٗبس زلذًد عذا ( %35 ً %37ػَِ اُزٌايل).
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ادلْضاْٗبد ادلشاػْخ ُِغنذس أً ُِنٌع االعزٔبػِ
 ىِ مبضبثخ إدًاد اُيت دتٌٖ ٖٓ روذّش إصش اُلؼِِ اُنبعْ ػٖ
ادلْضاْٗبد احلٌٌْٓخ ػَِ مجبػبد سلزِلخ ٖٓ اُشعبٍ ًاُنغبءً ،رُي ػٖ
طشّن ئدساى اُغجَ اُيت ررتعخ ٖٓ خالذلب اُؼالهبد اُنٌػْخ يف ا„زٔغ ً
يف االهزظبد  .كبدلْضاْٗخ ادلشاػْخ ُِنٌع االعزٔبػِ ُْغذ ْٓضاْٗخ ٓنلظِخ
ُِنغبء  ،ثَ ىِ ْٓضاْٗخ رشَٔ حتِْال ُِٔخظظبد اُيت رغزيذف اُنٌع
االعزٔبػِ (ٓضَ اُربآظ اخلبطخ اُيت رغزيذف اُنغبء)ً ،رظنق اٌُهغ
اُنبعْ ػٖ اإلٗلبم ػَِ أعبط اجلنذس ًٔ ،ب رشاعغ عْبعبد رٌبكإ
اُلشص ًادلخظظبد يف اخلذٓبد احلٌٌْٓخ.
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ادلْضاْٗبد ادلشاػْخ ُِغنذس أً ُِنٌع االعزٔبػِ (ربثغ)
 مت ًػغ أًٍ ْٓضاْٗخ ُِنغبء ٖٓ هجَ احلٌٌٓخ اُلذساُْخ يف أًعرتاُْب ػبّ
ً .1984يف ػبّ  1997اػزٔذد ؽٌٌٓخ عنٌة ئكشّوْب ْٓضاْٗخ اُنغبء.
 ئٕ ادلجبدساد اخلبطخ ثبدلْضاْٗبد اجلنذسّخ داخَ ًخبسط ٗطبم احلٌٌٓخ
ىِ ٓجبدساد عبسّخ يف دًٍ سلزِلخ ٓضَ ًنذا ًرنضاْٗب ًادلٌِٔخ ادلزؾذح.
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ادلْضاْٗبد ادلشاػْخ ُِغنذس أً ُِنٌع االعزٔبػِ (ربثغ)
 الثذ ٖٓ إٔ ّزؼٖٔ رطٌّش اُغْبعبد اٌُاػْخ ثبُجؼذ اُنٌػِ حتذّذ هؼبّب اُنٌع
االعزٔبػِ ادلطشًؽخ يف هطبػبد ًثشآظ خبطخ ًحتذّذ سلظظبد ادلٌاسد
ًروْْْ ٓب ئرا ًبٗذ سلظظبد اُغْبعخ احلبُْخ عٌف رذّْ اُالٓغبًاح ثني
اُشعبٍ ًاُنغبء أً رـريىب  .كارا أخزٗب ادلـشة ػَِ عجَْ ادلضبٍ  ،صلذ ثإٔ
ٗغجخ إْٓخ رنزشش ثني اُنغبء أًضش ٓنيب ثني اُشعبٍ  ،شلب ّؼين إٔ صّبدح
سلظظبد ادلٌاسد اُؼبٓخ ُزؼِْْ اٌُجبس عزإدُ ئىل سكغ دسعخ اإلٗظبف .
ًثظٌسح شلبصِخ دتَْ اُنغبء أًضش ٖٓ اُشعبٍ ئىل اُؼَٔ يف اُوطبػبد ؿري اُشمسْخ
شلب ّؼين احلبعخ ئىل ٓضّذ ٖٓ اُذػْ ُِٔشبسّغ اُظـريح ئرا أسّذ ُِنغبء االعزلبدح
ٖٓ ادلْضاْٗخ ادلخظظخ ذلزا اُوطبع.
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روغْْ اُؼَٔ ؽغت اجلنذس أً اُنٌع
ّ وظذ ثزوغْْ اُؼَٔ اُزخظض يف اُؼَٔ اُزُ ّزْ رنلْزه ػٖ طشّن
رلٌْي إٗشطخ ئىل ػنبطشىب اٌُظبئلْخ ادلٌٌٗخ أً ػٖ طشّن رٌِْق
مجبػبد خبطخ ٖٓ إكشاد ُِوْبّ ثأػٔبٍ أً سلشعبد ٓؼْنخ  .ئٕ
روغْْ اُؼَٔ ؽغت اُنٌع (أً اجلنذس) ّشري ئىل ختظْض أٌٗاع سلزِلخ
ٖٓ اُؼَٔ ُِشعبٍ ًاُنغبء ً رُي ثبالعزنبد ئىل هٌاػذ ًأٗظٔخ ًشلبسعبد
ٓإعغْخ هٌآيب اُؼبداد ًاُزوبُْذ اُغبئذح يف ا„زٔغ يف كرتح صٓنْخ
ٓؼْنخً .ػبدح ٓب ّنظش ئىل ىزا اُزوغْْ أً اُزخظْض ؽغت اُنٌع
االعزٔبػِ ػَِ اٗو ّزـري ٓغ ٓشًس اُضٖٓ ًأٗو خبػؼب ُزلبًع دائْ.
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روغْْ اُؼَٔ ؽغت اجلنذس أً اُنٌع

(ربثغ)

ً هذ أظيش االهزظبدٌّٕ إٔ روغْْ اُؼَٔ ؽغت اُنٌع ُو رذاػْبد ػَِ
كؼبُْخ اُغْبعخ االهزظبدّخ اُيت رشِٓ ئىل رـْري أً رطٌّش ادلخشعبد (ٓضَ
حتٌَّ ادلٌاسد ٖٓ االعزخذاّ داخَ اُغٌم احملِِ ئىل اُزظذّش)ً.يف
اؿِت إؽْبٕ ال ميٌٖ حتٌَّ اُؼَٔ ثغيٌُخ ئىل أٗشطخ ثذِّخ أً هذ
ّزطِت ىزا اُزؾٌَّ رٌبُْق روِض ٖٓ صلبػخ اُغْبعبد.
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روغْْ اُؼَٔ ؽغت اجلنذس أً اُنٌع

(ربثغ)

ًّ جوَ روغْْ اُؼَٔ ؽغت اُنٌع االعزٔبػِ هٌّب يف ا„زٔؼبد اُظنبػْخ
ًاحلؼشّخ ً ،صلذ يف مجْغ أضلبء اُؼبمل إٔ ٓؼظْ اُنغبء ًاُشعبٍ ميبسعٌٕ
أػٔبال ّزْ ئصلبصىب ثظٌسح سئْغْخ ٖٓ هجَ عنظ ًاؽذًٔ .ب رشري اُزوبسّش
ئىل إٔ ٓؼذٍ ٗغجخ اُنغبء اُؼبٓالد يف هطبع اخلذٓبد يف دًٍ ٓنظٔخ اُزؼبًٕ
ًاُزنْٔخ االهزظبدّخ ّلٌم .%90

 ئٕ ػِْٔخ اُزنْٔط اجلنذسُ اُوٌُ يف ًبكخ اُوطبػبد جتؼَ ٖٓ اُظؼت ٓوبسٗخ
اُؼَٔ ثني اجلنغني ًرغيْ يف ؽظش اُنغبء يف هطبػبد ًًظبئق راد دخَ
ٓنخلغ ًٔ .ب أعلب جتؼَ ٖٓ اُظؼت ػَِ طبٗؼِ اُوشاس ًاُؼٔبٍ ًػغ
رظٌسا ًبٓال ؽٌٍ اإلٗظبف يف إعٌس ًظشًف اُؼَٔ.
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اُنٔبرط االهزظبدّخ ًاُنٌع
ُّ ؼشّف اُنٌٔرط االهزظبدُ ثأٗو طٌسح ٓجغطخ ٌُِاهغ االهزظبدُ  ،رظيش
كْيب اُؼالهخ اُذاخِْخ ثني ٓزـرياد اهزظبدّخ سلزبسح ً.يف االهزظبد اٌُِِّ
ًؽزَ علبّخ اُزغؼْنْبد ٖٓ اُوشٕ ادلبػِ مل روْ عٌٍ هِّخ ٖٓ اُنٔبرط
ثادٓبط اُجؼذ اُنٌػِ ،ػَِ اُشؿْ ٖٓ ًعٌد عٌاثن رربس رلشّن ثؼغ
ادلزـرياد اُزوِْذّخ ًخظٌطب يف اُنٔبرط اٌُْنْضّخ ًًبٌُْْخ ( Keynesian
)  ً / Kaleclianىِ ظلبرط دتْض ثني إكشاد راد دخَ ٓظذسه إعٌس
ػبدح ًثني أًُئي اُزّٖ ٌّغجٌٕ كبئذح ٖٓ سأط ٓبٍ ٓغزضٔش ًّطِن
ػِْيْ اعْ اُنٔبرط ادلظّنلخ ؽغت اُطجوخ االعزٔبػْخ.
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اُنٔبرط االهزظبدّخ ًاُنٌع

(ربثغ)

 ً يف ىزا اُغْبمّ ،ؼزرب ػَٔ ثٌٍ ًٌُْري زلبًُخ ثبًشح ُظْبؿخ اُوٌْد
ادللشًػخ ػَِ اُنٌٔ االهزظبدُ ٖٓ خالٍ صٌاثذ ساعخخ رغزنذ ئىل
اُنٌع االعزٔبػِ يف االهزظبد .
ًّ شري ًبعيت ) (Cagatayئىل صالصخ ٓوبسثبد مت اػزٔبدىب إلدٓبط اُنٌع
االعزٔبػِ ًلئخ يف اإلطبس اُزؾِِِْ ىِ :
.1
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طشّوخ اُزظنْق اجلنذسُ :اُيت رظّنق ادلزـرياد اُزوِْذّخ يف االهزظبد
اٌُِِّ ٓ ،ضَ اإلدخبس ًاُغٌِى االعزيالًِ ؽغت اجلنذس ثبالعزنبد ئىل
كشػْخ إٔ اُشعبٍ ًاُنغبء ّغٌٌِٕ عًٌِب سلزِلب يف ىزه ا„بالد ( ًٌُْري
. )1994 ،1993

اُنٔبرط االهزظبدّخ ًاُنٌع
.2

.3
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(ربثغ)

طشّوخ دٓظ ٓزـرياد عنذسّخ يف االهزظبد اٌُِِّ ً :اُيت رؼزٔذ ػَِ ئدٓبط
ٓزـرياد ىٌِْْخ عذّذح ُظْبؿخ ىٌِْْخ اُؼالهبد اجلنذسّخ ٓضَ دسعخ ػذّ
ادلغبًاح اُنٌػْخ يف أعٌام اُؼَٔ ً االئزٔبٕ أً طنغ اُوشاس يف إعش ًيف
اُوطبػني اُؼبّ ًاخلبص (اُغٌٕ .)1995

طشّوخ اُوطبع أً اُنظبّ ادلضدًطً :اُيت حتذد اُنٌٔرط ػَِ اٗو ػجبسح ػٖ
هطبػني ٓزلبػِني ّ ،شَٔ أؽذمهب ٓزـرياد االهزظبد اٌُِِّ اُزوِْذُ
ًّشَٔ آخش إعش ادلؼْشْخ ٓضال أً هطبع ئػبدح اإلٗزبط اُزُ ّزؼٖٔ رلبال
ًاؽذا أً أًضش ٖٓ ٓزـرياد اجلنذس ( اّلشص ًاُرتص ؛ ًاُرتص ).

اُنٔبرط االهزظبدّخ ًاُنٌع

(ربثغ)

 رؼَٔ إًسام اُجؾضْخ احلذّضخ ػَِ طْبؿخ اُزلبػَ ثني اُؼالهبد
اجلنذسّخ ً االهزظبد اٌُِِّ ً ىِ رشَٔ أػٔبٍ عْغٌٌْٗ ؽٌٍ أصش رٌصّغ
اُذخَ ًػذّ ادلغبًاح اجلنذسّخ يف اُذخَ ػَِ ػْنخ ٖٓ اُذًٍ شجو
اُظنبػْخ ؛ ًػَٔ كٌٗزبٗب ؽٌٍ هؼبّب إعٌس ادلٔبصِخ ًػالهزيب ثبالٗلزبػ
اُزغبسُ يف اُذًٍ راد اُذخَ ادلنخلغ ًػَٔ كٌِسً ًدميغٌِ ؽٌٍ
ئطالػ اُوطبع ادلبيل ًإصٓخ ادلبُْخ ًػالهزئب مبغبمهخ اُنغبء يف اُوٌح
اُؼبِٓخ ًيف اُوطبع اإلٗزبعِ ًاُوذسح ػَِ ادلغبًاح ( اُوٌح اُزلبًػْخ ).
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اٌُلبءح اإلٗزبعْخ ًاُنٌع

ّ وظذ ثبٌُلبءح اإلٗزبعْخ اُؼالهخ ثني ٓذخالد اُؼِْٔخ اإلٗزبعْخ ٖٓ عيخ
ًثني ادلخشعبد اُنبجتخ ػٖ ىزه اُؼِْٔخ ٖٓ عيخ أخشٍ ،ؽْش رشرلغ
اٌُلبءح اإلٗزبعْخ ًِٔب اسرلؼذ ٗغجخ اُنبرظ ئىل ادلغزخذّ ٖٓ ادلٌاسد.
 ميٌٖ اػزجبس اُزْْٔض اُنٌػِ مبضبثخ ػبَٓ ٖٓ ػٌآَ اُزشٌّو يف عٌم اُؼَٔ
ًإعٌام إخشٍ اُيت رطٌس يف اُوطبع اخلبص ً اُيت دتنغ ٖٓ حتوْن
اٌُلبءح اإلٗزبعْخ .كبُنزبئظ اُزغشّجْخ ادلأخٌرح ػَِ عجَْ ادلضبٍ ٖٓ
هطبع ػشػِ يف دًٍ ٓزطٌسح ًدًٍ ٗبْٓخ رشري ئىل إٔ ؽٌايل ( ) %75
ٖٓ كٌاسم إعٌس ثني اُشعبٍ ًاُنغبء ؿري ٓربسح ًنزْغخ ُلٌاسم هبئٔخ يف
اخلظبئض اُشئْغخ ُِجشش ٓضَ ادلغزٌّبد اُزؼِْْٔخ ًاخلربح.
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اٌُلبءح اإلٗزبعْخ ًاُنٌع

(ربثغ)

ً رشري ٓضَ ىزه اُنزبئظ ئىل إٔ إعٌام ال رؼَٔ حبشّخ ثغجت اُلشًم يف
اُوذسح ػَِ اُزلبًع ًاُلشًم يف ادلٌبٗخ ًثغجت اٗؼذاّ اُزنبعن يف
اٌُاعجبد ًيف ٓجذأ ادلؼبِٓخ ثبدلضَ ثني اُشعبٍ ًاُنغبءً .يف ئػبدح
دساعخ ُِلشًهبد يف إعٌس اعزنبدا ئىل اُجْبٗبد ادلأخٌرح ٖٓ ئؽذٍ
ػشش دًُخ ٖٓ دًٍ أٓشٌّب اُالرْنْخ ً اُجؾش اٌُبسّيب  ،اظيش صاٗبرٌط اٗو
ػَِ اُشؿْ ٖٓ ثؼغ االطللبع يف اُلشًم ثني أعٌس اُنغبء ًاُشعبٍ
كينبى رٌبُْق اهزظبدّخ ىبٓخ رلشع ػَِ ىزه االهزظبدّبد ًنزْغخ
ُِلغٌح ادلزجوْخ يف إعٌس.
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اٌُلبءح اإلٗزبعْخ ًاُنٌع

(ربثغ)

ًٔ ب ثني اُجؾش إٔ إٗظبف يف إعٌس عٌف ّنزظ ٌٓبعت ىبٓخ ػَِ
ٓغزٌٍ اٌُلبءح اإلٗزبعْخ رلٌم االطللبػبد اُوِِْخ يف أعٌس اُزًٌس.
ًهذ أصريد ٓضَ ىزه اُجؾٌس ُِزأًْذ ػَِ إٔ ػذّ ادلغبًاح اجلنذسّخ ىِ
ٓغأُخ ٓزؼِوخ ثبٌُلبءح ّنجـِ إٔ ذتزْ هبب عْبعخ االهزظبد اٌُِِّ
ثشٌَ عذُ.
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إعشح ادلؼْشْخ
 ىِ ًؽذح اهزظبدّخ أعبعْخ  ،رؼّشف يف دَُْ اإلؽظبء اُغٌبِٗ
ثأعلب كشد أً رلٌٔػخ أكشاد ّؼْشٌٕ يف ٗلظ اٌُؽذح اُغٌنْخ ً
ّزنبًٌُٕ اُطؼبّ ٓؼبً ً ّشرتًٌٕ يف رٌكري اؽزْبعبذتْ ادلؼْشْخ ًهذ
رشثطيْ ػالهخ هشاثخ ُْشٌٌِا ػبئِخ ,أً ال رشثطيْ ىزه اُؼالهخ.
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إعشح ادلؼْشْخ

(ربثغ)

 هذ رٌٌٕ ظلبرط دّنبٌْْٓخ طنغ اُوشاس يف إعشح ادلؼْشْخ أؽبدّخ أً
مجبػْخ  .كبُنٔبرط اُلشدّخ رؼزرب إعشح ادلؼْشْخ طبٗغ أؽبدُ
ُِوشاس ً ،رلرتع ًعٌد اُشػبّخ إثٌّخ أً إعشّخ ًاعزـالٍ ًبكخ
ادلٌاسد ثظٌسح ٓشرتًخ مبب يف رُي اُؼَٔ ًاُطؼبّ ًاُغِغ إخشٍ
ًادلؼٌِٓبدً .رورتػ سلزِق اُنٔبرط اُلشدّخ ًعٌد آُْبد سلزِلخ
رزٌطَ ٖٓ خالذلب إعش ئىل رٌصّغ اُضشًح ًاُذخَ ثني أكشاد إعشح.
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إعشح ادلؼْشْخ

(ربثغ)

 ً رلرتع ثؼغ اُنٔبرط إٔ طنغ اُوشاس ىٌ ٗزْغخ جتْٔغ دلخزِق
االكؼِْبد ًرشًض ػَِ ًْلْخ جتْٔغ رِي إكؼِْبد ًرؼضّضىب ئٓب
ػٖ طشّن اإلمجبع أً ػٖ طشّن طنغ اُوشاس يف اجلٔؼْبد اُزؼبًْٗخ أً
ثطشّوخ ادلٌاُلخ ادلزغبٗغخ ُنٌٔرط أً ئهبٓخ اُزٌاصٗبد يف عٌم إعشح
اُذاخِِ ثزغؼري ػٔين أً ثبرجبع ظلٌرط ادلشؽِزني احملت ُِـري أً
ٗظشّخ اٌُُذ – اُلبعذ .ئال إٔ ىزه االكرتاػبد ال رـري اُنزبئظ
ثبُنغجخ ٕؿشاع االهزظبد اٌُِِّ.
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إعشح ادلؼْشْخ

(ربثغ)

 اُنٔبرط ادلغٔبح ثبُزؼبًْٗخ رنظش ئىل ػِْٔخ رٌٌّٖ إعشح ادلؼْشْخ (أً
هشاس اُضًاط) ػَِ أعلب اُزضاّ رؼبًًِٗ ،اىل ًػغ اُوشاس ػَِ اٗو ٓشٌِخ
ػبدّخ ٖٓ ٓشبًَ حتوْن اًرب هذس ٖٓ ادلٌبعت ٖٓ اُضًاط ٌَُِ
اُششٌّني ًرُي ثبخلؼٌع ُوْذ ًاؽذ أال ًىٌ دخَ اُششٌّني يف
اُوشاسً .رذػَ ىزه اُنٔبرط ثنٔبرط ادلغبًٓخ أً اُزلبًع ؽني
رغزخذّ أدًاد ٗظشّخ إُؼبة يف حتذّذ اإلعشاءاد اُزلبًػْخ.
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