احملٌس اٌغادط :فعٌج اٌرنّْح ادلشذثـح تاٌنٌع االظرّاػِ
يف اٌذًي اٌؼشتْح ً ذأْٔس اٌفمش
 ذالؼظ األدتْاخ ادلرخظظح أْ لثؼح اٌنٌّرض اٌرمٍْذُ ٌٍنٌع االظرّاػِ
لذ تذأخ يف اٌرتاخِ يف ػذد ِٓ اٌذًي اٌؼشتْح ِنز تذاّح رتأْناخ اٌمشْ
ادلاػِ تفؼً األصِاخ االلرظادّح ِٓ ظأةً ،اٌرـٌساخ اٌذميٌغشافْح ِٓ
ظأة آخشً .لذ ذشذة ػٍَ ىزه اٌرـٌساخ االظرّاػْح ذغْري يف اٌنظشج
اٌغائذج ػٓ اٌشظً وادلؼًْ اٌٌؼْذ ٌٍؼائٍحً ،ىِ ػائٍح ٔضػد ألْ ذىٌْ
ًٌّٔح ،ػٌػاً ػٓ وٌعلا شلرذج وّا يف اٌغاتك ،ؼْس ذمً اٌفشًلاخ تني
اجلنغنيً .ذؼنَ ِصً ىزه اٌرـٌساخ تاعرىشاف ِا ئرا وأد اٌذًي
اٌؼشتْح خترٍف ػٓ تمْح دًي اٌؼامل يف ِا ّرؼٍك تاإلصلاصاخ اٌرنٌّّح،
ًاعرىشاف أىُ اٌؼٌاًِ ادلإششج ػٍَ اإلصلاصاخ اٌرنٌّّح تؼذ األخز تؼني
االػرثاس تُؼذ اٌنٌع االظرّاػِ.
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لْاط اإلصلاص اٌرنٌُّ ادلشرًّ ػٍَ اٌنٌع االظرّاػِ:
ذؼذًّ ادلإشش اٌرمٍْذُ ٌٍرنّْح اٌثششّح تاػرثاس اٌنٌع
 ػٍَ اٌشغُ ِٓ االؼرفاء ترـٌّش دًٌْ اٌرنّْح اٌثششّح ًذؼذٍّو ٌْغـِ
اػرثاساخ اٌنٌع االظرّاػِ ،ئال أْ دًٌْ اٌرنّْح اٌثششّح ادلؼذي ٌٍنٌع
االظرّاػِ لذ ذؼشع ٌالٔرماد يف األدتْاخ ادلرخظظحً ،ذشذة ػٍَ ىزه
االٔرماداخ ادلـاٌثح ترؼذّالخ ئػافْح ٌرؼىظ تـشّمح أوصش أؼثاؿاً
اإلصلاصاخ اٌرنٌّّح اٌيت ذؼىظ اٌرفاًخ يف ِا تني اٌنٌػني يف سلرٍف
اٌذًي.
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ً ذشرًّ ىزه األدتْاخ ػٍَ تاسداْ ًوالعٓ ) (1999ادلرؼٍمح تذًس
اٌذخً ادلىرغة ًىّْنرو ػٍَ اٌذًٌْ ادلشوةًٌِ ،سّغٌْ ًظرنط
) (2005ادلرؼٍمح ترعاىً ذأشري اٌرماٌْذ ًاٌؼاداخ ًاألػشاف يف حتذّذ
األدًاس االظرّاػْح ٌٍنٌعًٔ ،اشاْ) (2008ادلرؼٍمح تذًس اضلشاف ٔغثح
اإلٔاز ٌٍزوٌس ػٓ اٌنغثح ادلرتذثح ػٍَ اٌرٌصّغ اٌـثْؼِ ٌٍغىاْ ػٍَ
ِغرٌٍ اٌؼاملًِْ ،ششا ًٔاشاْ )ًٔ ،(2008اشاْ ًِْششا ًسّذُ )،(2008
ادلرؼٍمح تـشّمح اٌرعّْغ ادلرثؼح ٌٌٍطٌي ئىل اٌذًٌْ ادلشوة ٌٍرنّْح اٌثششّح
ادلؼذي ٌألخز تؼني االػرثاس اٌنٌع االظرّاػًِٔ ،اشاْ ًساِثاي ًِْششا
) (2009ؼٌي ذؼذًّ اٌذًٌْ تـشّميت ٔغثح اٌنٌع ًؿشّمح اٌرعّْغ.
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 ػٍَ أعاط ِٓ ىزه ادلالؼظاخ ،لاِا تٓ ظٍٍِْ ً ػٍِ
تاعرخذاَ طْغرني ٌذًٌْ اٌرنّْح اٌثششّح ادلؼذي ألغشاع اٌنٌع االظرّاػِ
ػٍَ اٌنؽٌ اٌرايل:
 دًٌْ اٌرنّْح األطًٍِ :ىٌ اٌذًٌْ اٌرمٍْذُ اٌزُ ّنششه تشٔاِط األُِ
ادلرؽذج اإلظلائِ يف ذماسّشه اٌغنٌّح ًّشِض ئٌْو تاٌـشّمح اٌرمٍْذّح .GDI
 دًٌْ اٌرنّْح اجلنغأْح ادلؼذي ٌنغثح اٌنٌع ًٌـشّمح اٌرعّْغً :ىٌ اٌذًٌْ
اٌرمٍْذُ ًٌىٓ تاعرخذاَ ٔغثح اإلٔاز ئىل اٌزوٌس ،اٌيت ذرأذَ ِٓ اٌرٌصّغ
اٌـثْؼِ ٌرتوْثح اٌنٌع االظرّاػِ ػٍَ ِغرٌٍ اٌؼاملً ،رٌه ٌىً اٌذًي
اٌيت ذمً فْيا اٌنغثح ادلشاىذج ػٓ ذٍه اٌـثْؼْح ًٌـشّمح اٌرعّْغ.
)(2010
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ًّ رـٍة ذؼذًّ اٌذًٌْ اٌرمٍْذُ ؼغة ٔغثح اإلٔاز ئعرخذاَ ادلؼادٌح
اٌراٌْح:
1
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 ؼْس  pىِ اٌنظْة اٌفؼٍِ ٌٍنٌع االظرّاػِ اٌزُ ّغاًُ أً ّمً ػٓ
اٌنظْة اٌـثْؼِ * pادلؼرّذًّ .رُ احلظٌي ػٍَ اٌذًٌْ ادلشوة تؼذ
اعرخذاَ ؿشّمح اٌرعّْغ اٌيت الرتؼيا ِْششا ًٔاشاْ )ً ،(2008ىِ ػٍَ
اٌنؽٌ اٌرايل ،ؼْس  Xe1ىِ اإلصلاص ادلىافئ ٌٍرٌصّغ اٌؼادي يف وً ِٓ
رلاالخ اٌظؽحً ،اٌرؼًٍُْ ،اٌذخً:
1
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دالالخ اٌرؼذًّ
ٌ ؼْنح ِٓ  122دًٌح ذٌفشخ ذلا ادلؼٌٍِاخ ادلـٌٍتح إلظشاء اٌرؼذًّ ،فمذ مت
ؼغاب دًٌْ اٌرنّْح اٌثششّح ادلؼذّي الػرثاساخ اٌنٌع ،ؼْس اعرخذِد
ٔغثح "ِصٍَ" ٌٍنٌع االظرّاػِ (ٔغثح اٌزوٌس ٌإلٔاز) ذثٍغ ً ،1.05رٌه
ؼغة ادلؼٌٍِاخ ادلرٌفشج ػٓ ىزه اٌنغثح ػٍَ ِغرٌٍ دًي اٌؼامل،
ًاعرخذِد ؿشّمح اٌرعّْغ ادلؼرّذج ػٍَ ادلغافح اذلنذعْح وّا يف
ادلؼادٌح سلُ ).(1
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ً ميىٓ ذٍخْض أىُ دالالخ ىزا اٌرؼذًّ يف ِا ٍِّ:
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ِغرٌٍ اإلصلاص اٌرنٌٌُّ :ىً دًي اٌؼْنح اطلفغ ِغرٌٍ اإلصلاص اٌرنٌُّ ػّا
واْ ػٍْو ػنذ اعرخذاَ اٌذًٌْ غري ادلؼذّي .فؼٍَ عثًْ ادلصاي ٌغنح 2007
تٍغ اٌذًٌْ ادلؼذّي أػٍَ لّْح ٌو ( 0.954ععٍد ألّغٍنذا) ِماسٔح تأػٍَ
لّْح ٌٍذًٌْ األطٍِ تٍغد ( 0.995ععٍد ٌٌٍوغّثٌسض)ً ،تٍغ أدَٔ لّْح ٌو
( 0.339ععٍد جلّيٌسّح أفشّمْا اٌٌعـَ) ِماسٔح تأدَٔ لّْح ٌٍذًٌْ
األطٍِ تٍغد ( 0.353ععٍد دلايل)ً .ذشذة ػٍَ رٌه اطلفاع اٌفعٌج
اٌرنٌّّح ػٍَ ِغرٌٍ اٌؼامل ِٓ ؼٌايل  0.642ؼغة اٌذًٌْ األطٍِ ئىل
 0.615ؼغة اٌذًٌْ ادلؼذّي.
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اٌرفاًخ يف اطلفاع اإلصلاص اٌرنٌُّ :ذفاًخ االطلفاع يف اإلصلاص اٌرنٌُّ ادلؼذّي
يف ِا تني اٌذًيً ،رٌه ٌٍذًي اٌيت فالد فْيا ٔغثح اٌنٌع اٌنغثح ادلصٍَ وّا
ٌٍذًي اٌيت لٍد فْيا ىزه اٌنغثح ػٓ اٌنغثح ادلصٍَ .فؼٍَ عثًْ ادلصاي،
ئطلفغ ئصلاص دًٌح اإلِاساخ اٌؼشتْح ادلرؽذج ٌؼاَ ( 2007ؼْس تٍغد ٔغثح
اٌزوٌس ٌإلٔاز فْيا ٌٍ 0.908 ِٓ )2.098ذًٌْ األطٍِ ئىل ٌٍ 0.598ذًٌْ
ادلؼذّي ،مبؼنَ فمذاْ ٔ 0.31مـح ئصلاص ذنٌُّ ٔرْعح ٌٍرؼذًّ .وّا فمذخ
اٌىٌّد ٔ 0.17مـح (ٌنغثح ٌٔع تٍغد ً ،)1.5فمذخ اٌثؽشّٓ ٔ 0.12مـح
(ٌنغثح ٌٔع تٍغد ً )1.35فمذخ ػُّاْ ٔ 0.092مـح (ٌنغثح ٌٔع تٍغد
.)1.3



ذشذْة اٌذًيّ :رغري ذشذْة دًي اٌؼْنح ؼغة اٌرؼذًّ اٌزُ ؿشأ ػٍَ دًٌْ اٌرنّْح
اٌثششّح ادلشذثؾ تاٌنٌع االظرّاػِ .فؼٍَ عثًْ ادلصاي ذٌػػ ٔرائط اٌٌسلح ٌؼاَ
2007أْ  ِٓ 38دًي اٌؼْنح لذ شيذخ ذذْٔاً يف ئصلاصىا اٌرنٌُّ ؼغة
اٌرتذْةً ،أْ  18دًٌح لذ اؼرفظد ترتذْثيا تؼذ اٌرؼذًّ ،تْنّا شيذخ  66دًٌح
حتغناً يف ذشذْثيا تؼذ اٌرؼذًّ .ىزا ًلذ ععٍد دًٌح اإلِاساخ اٌؼشتْح ادلرؽذج
أػٍَ ذؼذًّ يف ِشذثريا ،ئر أرمٍد ِٓ ذشذْة  27ؼغة اٌذًٌْ األطٍِ ئىل
ذشذْة  90ؼغة اٌذًٌْ ادلؼذّي ،ػاوغح تزٌه االطلفاع يف لّْح دًٌْ اٌرنّْح
اٌثششّح ادلشذثؾ تاٌنٌع االظرّاػِ تؼذ ذؼذٍّو ٌنغثح اٌنٌع.
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ذمذّش اٌؼاللح تني ِإشش اٌرنّْح ادلشذثؾ تاٌنٌع االظرّاػِ
وّرغري ذاتغ ًاٌنٌّ

 مت اعرخذاَ ظلٌرض اضلذاس ّؼرّذ ػٍَ تْأاخ اٌغالعً اٌضِنْح ادلمـؼْح
( )Panel Dataخالي اٌفرتج ً 2007-2000ألورب ػْنح دًٌْح ذرٌفش ذلا
ادلؼٌٍِاخ.
ًّ أخز اٌنٌّرض يف االػرثاس األشش اخلاص تىً دًٌح ِٓ اٌذًيِ ،صً اذلْىً
ادلإعغًِ ،اٌثنْح األعاعْحً ،االٔفراغ ػٍَ اٌؼامل اخلاسظًِ ،اخلظائض اٌيت
ذنفشد هبا وً دًٌح ػٍَ ؼذج ًاٌيت ذإشش تذًسىا ػٍَ دتىني ادلشأجًٌ ،ىنيا
تـثْؼريا ذىٌْ شاترح يف األظً اٌمظري ًادلرٌعؾ (ّرُ رٌه تاعرخذاَ طْغح األشش
اٌصاتد)ً .يف احلاٌح اٌغاونح ٌٍنٌّرضّ ،غرخذَ ئِا أعٌٍب األشش
اٌصاتد( )Fixed Effectأً أعٌٍب األشش اٌؼشٌائِ( Random
 )Effectالعرمظاء اٌرفاًخ يف األداء اٌرنٌُّ يف ػْنح اٌذًي ادلذرلح يف
اٌرؽًٍْ.
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اٌرٌطْفِ( Haussman

ً تناءً ػٍَ ذمذّشاخ اٌنٌّرض ،فاْ اخرثاس ىاًمساْ
ُّّ )Specification Testىٓ ِٓ اخرْاس األعٌٍب األوصش ذـاتماً ِغ اٌثْأاخ
اٌمـشّح.
(3) GDI it    i  X it   U it





U it ~ iid 0,  u2

ِ : GDI itإشش اٌرنّْح ادلشذثؾ تاٌنٌع االظرّاػِ ؼغة أؼذ اٌظْغ ادلزوٌسج يف اٌمغُ اٌصأِ.
ِ : X itظفٌفح ادلرغرياخ ادلفغّشج.
 :  iاألشش اخلاص تىً دًٌح.
 :  , ادلؼٍّاخ ا„يٌٌح
 : U itؼذ اخلـأ أً اخلـأ اٌؼشٌائِ.
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 اشرٍّد رلٌّػح اٌثْأاخ ػٍَ  122دًٌح ِٓ تْنيا  15دًٌح ػشتْح :اجلضائش،
ًاٌثؽشًّٓ ،ظضس اٌمّشً ،األسدًْ ،اٌىٌّدًٌ ،ثناًٌِْ ،سّرأْاً ،ادلغشب،
ًػُّاًْ ،اٌغؼٌدّحً ،اٌغٌداًْ ،عٌسّاً ،ذٌٔظً ،اإلِاساخ ًآًٌّْ .لذ مت
اخرْاس ىزه اٌذًي الذغاق تْأاذتا ًذٌفشىاً ،اعرثؼذخ اٌذًي اٌؼشتْح األخشٍ
تغثة ٔمض اٌثْأاخ أً ػذَ أرظاِياً .يف ىزا اإلؿاس ،جتذس اإلشاسج ئىل
أْ ٔذسج اٌثْأاخ ػٓ األًػاع االظرّاػْح ًااللرظادّح ػٌِّاًً ،ػٓ ًػغ
ادلشأج ػٍَ ًظو اخلظٌص يف ػذد وثري ِٓ اٌذًي اٌؼشتْح ،ػادج ِا دتٍِ ػٍَ
اٌثاؼصني يف ىزا اإللٍُْ اٌٌشٌق يف ،أً االػرّاد ػٍَ ،اٌثْأاخ ًادلؼٌٍِاخ
ادلأخٌرج ِٓ لٌاػذ ِؼٌٍِاخ ادلإعغاخ اٌذًٌْح (اٌثنه اٌذًيلًِ ،نظّح األُِ
ادلرؽذج ٌٍرتتْح ًاٌؼٌٍَ ًاٌصمافحًِ ،نظّح األُِ ادلرؽذج ٌٍـفٌٌحًِ ،نظّح اٌؼًّ
اٌذًٌْحًِ ،نظّح اٌظؽح اٌؼادلْح.)...،
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ً حترٌُ ِظفٌفح ادلرغرياخ ادلفغشج أً ادلغرمٍح ػٍَ تؼغ ادلرغرياخ اٌيت خترٍف
ػٍَ ادلغرٌٍ اٌذًيل ًػرب اٌضِِٓ ،صً ِؼذي اخلظٌتح اٌىًٍِ ،تؼغ ادلرغرياخ
اٌيت خترٍف ِٓ دًٌح ئىل أخشًٌٍْ ،ظ ػٍَ ِغرٌٍ اٌضِِٓ ،صً ادلغرياخ
اٌشىٍْح أً اٌظٌسّح اخلاطح تاٌذًي اٌؼشتْح أً اٌذًي ادلرمذِحً .ميىٓ
ذظنْف ادلرغرياخ ادلغرمٍح اٌيت مت اعرخذاِيا يف مخظ رلٌّػاخ ،ػٍَ اٌنؽٌ
اٌرايل:
•

ِرغرياخ ذؼثّش ػٓ األًػاع االظرّاػْح اخلاطح تادلشأجِ :ؼذي اخلظٌتح اٌىٍِ؛ اٌفاسق
تني ػاَ ادلشاىذج ًاٌؼاَ اٌزُ ِنؽد فْو ادلشأج ؼك اٌرظٌّد (ػذد اٌغنٌاخ)؛
ٔغثح ادلماػذ اٌيت ذشغٍيا اٌنغاء يف اٌربدلاْ ( ِٓ %ا„ٌّع)؛ ِؼذي اٌنشاؽ
االلرظادُ ٌإلٔاز (ِٓ ػّش  15ػاِاً ًِا فٌق.)% ،
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•

•

•
•

ِرغرياخ ذؼثّش ػٓ األًػاع االلرظادّح أً ػٓ اذلْىً االلرظادُِ :ؼذي ظلٌ اٌناذط احملٍِ
اإلزتايل تاألعؼاس اٌصاترح )(%؛ ٔظْة اٌفشد ِٓ اٌناذط احملٍِ اإلزتايل (ِؼذي اٌمٌج
اٌششائْح تاٌذًالس األِشّىِ ٌغنح )2005؛ ٔظْة اٌمّْح ادلؼافح ٌمـاع اٌظناػاخ
اٌرؽٌٍّْح ِٓ اٌناذط احملٍِ اإلزتايل )(%؛ ٔظْة اٌمّْح ادلؼافح ٌمـاع اٌضساػح ِٓ اٌناذط
احملٍِ اإلزتايل )(%؛ ٔظْة ٔاذط اٌظناػاخ اٌرؽٌٍّْح ِٓ ئزتايل اٌظادساخ اٌغٍؼْح
).(%
ِرغرياخ ذؼثّش ػٓ االٔفراغ االلرظادُ ػٍَ اٌؼامل اخلاسظِ :ئزتايل اٌظادساخ اٌغٍؼْح
ًاخلذِْح صائذاً ئزتايل اٌٌاسداخ اٌغٍؼْح ًاخلذِْح ونغثح ِٓ اٌناذط احملٍِ اإلزتايل؛ طايف
ذذفماخ االعرصّاس األظنيب ادلثاشش ونغثح ِٓ اٌناذط احملٍِ اإلزتايل.
ِرغرياخ ذؼثّش ػٓ اذلْىً اٌغىأِ.
ِرغريّٓ طٌسّني :دِْح اٌذًي اٌؼشتْح ( ٌٍ1ذًٌح اٌؼشتْح ً  0خالف رٌه)؛ دِْح دًي
ِنظّح اٌرؼاًْ ًاٌرنّْح االلرظادّح.

انمعهذ انعربي نهتخطيط

ظذًي سلُ ):(1أىُ زلذداخ اإلصلاصاخ اٌرنٌّّح ادلشذثـح تاٌنٌع االظرّاػِ
انذنيم انتقهيذي نهتنمية
انبشرية انمرتبط باننىع

انذنيم انمعذّل نهتنمية
انبشرية انمرتبط باننىع

يعايم ثابج

*)0.352 (5.28

*)0.372 (5.27

صوريت انذول انعزبيت

)0.004 (0.20

)-0.02 (-1.04

صوريت دول يُظًت انخعاوٌ وانخًُيت االلخصاديت

**)0.028 (1.84

*)0.059 (3.54

نوغاريثى َصيب انفزد يٍ انُاحج انًحهي اإلجًاني انحميمي نهفخزة t-1

*)0.057 (9.38

*)0.044 (6.75

يعذل ًَو انُاحج انًحهي اإلجًاني انحميمي

**)0.036 (1.89

)0.029 (1.53

نوغاريثى َسبت انخجارة يٍ انُاحج انًحهي اإلجًاني

*)0.015 (2.88

**)0.010 (1.77

*)-0.105 (-9.83

*)-0.085 (-7.49

نوغاريثى انفارق بيٍ سُت انًشاهذة وانعاو انذي يُحج فيه انًزأة حك انخصويج

*)0.013 (3.09

*)0.018 (4.14

نوغاريثى يعذل انُشاط االلخصادي نإلَاد

)0.012 (0.81

)-0.009 (-0.61

*)-0.176 (-5.84

*)-0.189 (-5.71

0.699

0.657

0.972

0.885

854

854

122

122

َعى

َعى

انمتغيرات انمستقهة

نوغاريثى يعذل انخصوبت انكهي

َسبت انسكاٌ انذيٍ يعيشوٌ في يُاطك ريفيت يٍ إجًاني انسكاٌ t-1
يعايم انخحذيذ انًعذّل
إحصائيت دوربٍ  -واحسٍ
عذد انًشاهذاث
عذد انذول
حواسٌ انبياَاث
* يعُويت إحصائيت بذرجت ثمت أكبز يٍ .%95
** يعُويت إحصائيت بذرجت ثمت أكبز يٍ %90.

انمعهذ انعربي نهتخطيط

 ميىٓ ذٍخْض أىُ اٌنرائط ادلمشسج يف اجلذًي سلُ (ٌٍ )1ظْغرني ادلغرخذِرني
ٌذًٌْ اٌرنّْح ادلشذثؾ تاٌنٌع االظرّاػِ ػٍَ اٌنؽٌ اٌرايل:




ذٌػػ اٌنرائط أْ اٌذًي اٌؼشتْح ال خترٍف ػٓ تمْح دًي اٌؼاملً ،رٌه تذالٌح ػذَ
ادلؼنٌّح اإلؼظائْح دلرغري اٌذِْح ذلزه اٌذًي .يف ادلماتً ذٌػػ اٌنرائط أْ دًي
ِنظّح اٌرؼاًْ االلرظادُ ًاٌرنّْح (اٌذًي ادلرمذِح) ذرّْض تاسذفاع ئصلاصاذتا اٌرنٌّّح
ادلشذثـح تاٌنٌع ِماسٔحً تثمْح اٌذًي.
وّا ذٌػػ اٌنرائط أْ والً ِٓ ِرغرياخ ادلشؼٍح اٌرنٌّّح ٌٍذًٌح (وّا ّؼرب ػنيا
اٌذخً احلمْمِ ٌٍفشد)ً ،دسظح االٔفراغ اخلاسظِ (وّا ذُؼثّش ػنيا ٔغثح اٌرعاسج
ٌٍناذط احملٍِ اإلزتايل)ً ،اٌرّىني اٌغْاعِ ٌٍّشأج (وّا ذُؼرب ػنيا ػذد اٌغنٌاخ
ِنز ِنػ ادلشأج ؼك اٌرظٌّد) ،ذإشش ذأشرياً ئغلاتاً يف اإلصلاصاخ اٌرنٌّّح ادلشذثـح
تاٌنٌع االظرّاػًِ ،رٌه تذالٌح ادلؼنٌّح اإلؼظائْح ٌىًٍ ِنيّا.

انمعهذ انعربي نهتخطيط






وزٌه ذٌػػ اٌنرائط أْ والً ِٓ ِرغرياخ ِؼذي اخلظٌتح اٌىًٍِٔ ،غثح اٌغىاْ
اٌزّٓ ّؼْشٌْ يف ِناؿك سّفْح ّإشش عٍثاً يف اإلصلاصاخ اٌرنٌّّح ادلشذثـح تاٌنٌع
االظرّاػِ ًرٌه تذالٌح ادلؼنٌّح اإلؼظائْح ٌىًٍ ِنيّا.
ًذٌػػ اٌنرائط أٔو ٌْظ ىنان ِٓ ذأشري ُّؼرذّ تو دلؼذي اٌنشاؽ االلرظادُ ٌٍنغاء.
أِا تاٌنغثح ٌٍّإشش األطٍِ ٌذًٌْ اٌرنّْح اٌثششّح ادلشذثؾ تاٌنٌع االظرّاػِ ،فاْ
اٌنرائط ذثني ذأشرياً ٌِظثاًً ،رً ِؼنٌّح ئؼظائْح ،دلؼذي ظلٌ اٌناذط احملٍِ اإلزتايل
احلمْمِ ،ئالّ أْ ىزا ادلرغري ّفمذ ِؼنٌّرو اإلؼظائْح ٌٍّإشش ادلؼذّي ٌذًٌْ اٌرنّْح
اٌثششّح ادلشذثؾ تاٌنٌع االظرّاػِ.
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فعٌج اٌرنّْح ادلشذثـح تاٌنٌع االظرّاػِ يف اٌذًي اٌؼشتْح
اٌذًي

اجلضائش
اٌثؽشّٓ
ظضس اٌمّش
األسدْ
اٌىٌّد
ٌثناْ
ٌِسّرأْا
ادلغشب
عٍـنح ػّاْ
ادلٍّىح اٌؼشتْح اٌغؼٌدّح
اٌغٌداْ
اجلّيٌسّح اٌؼشتْح اٌغٌسّح
ذٌٔظ
اإلِاساخ اٌؼشتْح ادلرؽذج
آٌّْ
انمعهذ انعربي نهتخطيط

ِرٌعؾ ِإشش اٌرنّْح
اجلنغأْح ادلؼذي اٌفؼٍِ

ِرٌعؾ ِإشش اٌرنّْح اجلنغأْح
ادلؼذي ادلمذس

اٌفعٌج ادلرٌعـح

0.6951

0.6490

0.0461

0.7410

0.7270

0.0140

0.5326

0.4912

0.0414

0.7106

0.5247

0.1859

0.6927

0.7841

0.0914-

0.7114

0.6486

0.0629

0.4789

0.5104

0.0314-

0.5756

0.5563

0.0194

0.6783

0.6321

0.0463

0.7005

0.5972

0.1033

0.4840

0.4442

0.0398

0.6709

0.5230

0.1480

0.7213

0.6279

0.0934

0.5616

0.7752

0.2136-

0.4519

0.4062

0.0458

أرشاس اٌفمش يف اٌذًي اٌؼشتْح :ىً ذؼأِ اٌنغاء ِٓ اٌفمش أوصش ِٓ
اٌشظاي؟
 أًػػ ػٍِ ( )2005يف ًسلح خٍفْح أػذىا ٌإلطذاس اٌشاتغ ٌرمشّش اٌرنّْح
اإلٔغأْح اٌؼشتْح ”علٌع ادلشأج يف اٌٌؿٓ اٌؼشتِ“ تاالػرّاد ػٍَ سطذ اٌنرائط
ؼٌي أرشاس فمش اٌذخً ؼغة اٌنٌع االظرّاػِ يف اٌذًي اٌؼشتْح أٔو ٌْظ
ىناٌه شٌاىذ ذـثْمْح ذإّذ أؿشًؼح ذأْٔس اٌفمش.
 وّا لاَ ػٍِ ( )2005ترمذّش ظلٌرض ٌالضلذاس تني ِإشش اٌرّىني ادلشذثؾ تنٌع
اجلنظ وّرغري ِؼرّذ ًتني ٌٌغاسّرُ وً ِٓ ِإشش ذؼذاد اٌشؤًط ً ِإشش اٌفمش
اٌثششُ وّرغرياخ ِفغشج ًرٌه ؼغة ادلؼٌٍِاخ ادلرٌفشج يف ذمشّش اٌرنّْح
اٌثششّح ٌؼاَ .2004
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 يف اعرىشاف ِذٍ ذأشري أرشاس فمش اٌذخً ػٍَ ئػؼاف اٌنغاء مت اعرخذاَ
ِإشش ػذد اٌشؤًط ؼغة خـٌؽ اٌفمش اٌمـشّح ٌؼْنح ِٓ  40لـشاً ػّد
ألـاساً ِٓ اٌذًي ادلرمذِح (ؼْس اعرخذِد ادلؼٌٍِاخ خلؾ اٌفمش اٌزُ ّغاًُ
 ِٓ 0.5اٌذخً اٌٌعْؾ) ًرٌه ؼغة ذٌفش ادلؼٌٍِاخ ؼٌي ِإشش اٌرّىني
اجلنغأًِّ .الؼظ يف ىزا اٌظذد أٔو لذ مت اػرّاد اٌظْغح شثو اٌٌٍغاسّصّْح
ألغشاع اٌرؽٌؽ ٌٌظٌد ػاللح غري خـْح تني ِإشش دتىني اٌنغاء ًِإششاخ
أرشاس اٌفمش .
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 فّْا ّرؼٍك مبإشش اٌفمش اٌثششُ ًمبا أْ ىزا ادلإشش ّرُ ؼغاتو ٌىً ِٓ اٌذًي
اٌناِْح ًاٌذًي ادلرمذِح مبىٌٔاخ سلرٍفح الرظشخ ػْنح اٌذًي اٌيت اعرخذَ فْيا
ىزا ادلإشش ػٍَ ػْنح اٌذًي اٌناِْح اٌيت ذٌفشخ ذلا ِؼٌٍِاخ ؼٌي ادلإشش
تاإلػافح ئىل ذٌفش ِإشش اٌرّىني  .ػٍَ ىزا األعاط مت حتذّذ ػْنح ِٓ 33
دًٌح ٔاِْح ذٌفشخ ذلا ىزه ادلؼٌٍِاخ .
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ّ شطذ اجلذًي اٌرايل اٌنرائط اٌيت مت اٌرٌطً ئٌْيا فّْا ّرؼٍك ترأشري أرشاس فمش
اٌذخً  ،وّا ّؼرب ػنو ِإشش ذؼذاد اٌشؤًط  ،ػٍَ دتىني اٌنغاء  ،وّا ّؼرب
ػنو ِإشش اٌرّىني اجلنغأِ ًِىٌٔاذو ادلخرٍفح فّْا ػذا ِىٌْ ٔغثح اٌٌظائف
اٌؼٍْا اٌيت ذشغٍيا اٌنغاء ًرٌه ٌؼذَ ادلغضًّح اإلؼظائْح  .ىزا ًذؼرب األسلاَ تني
األلٌاط ػٓ اٌمُْ ادلـٍمح إلؼظائْح خ ادلؼذٌح ٌالذغاق ِغ ظاىشج ػذَ شثاخ
ذثآّ أخـاء اٌرمذّش .
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انتشار فقر انذخم وتمكين اننساء
نسبة دخم
مؤشر انتمكين نسبة انمقاعذ نسبة اننساء
اننساء نذخم
انبرنمانية انتي في األعمال
انجنساني
انتفاصيم
انرجال
تشغهها اننساء انمهنية وانفنية
0.05680.03980.1138نوغااااااريخى ي اااااز 0.2137-
حعذاد انزؤوس
***)(1.83
***)(1.73
*)(6.07
*)(7.90
ثابج انخمذيز
0.4138
0.3951
0.00750.2161
*)(7.21
*)(9.29
)(0.21
*)(3.83
يعايم انخحذيذ
0.0806
0.0728
0.4924
0.5856
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 ميىٓ لشاءج ٔرائط ىزا اجلذًي ػٍَ اٌنؽٌ اٌرايل :
 أْ أرشاس فمش اٌذخً  ،وّا ذؼرب ػنو اٌضّادج يف ِإشش ذؼذاد اٌشؤًط ّ ،إدُ
يف ادلرٌعؾ ئىل ئػؼاف اٌنغاء وّا ّؼرب ػنو ِإشش اٌرّىني اجلنغأِ
ًّرغُ ىزا اٌرأشري مبغضًّح ئؼظائْح ِشذفؼح ٌٍغاّح ً ,العرْؼاب ؼعُ ِصً
ىزا اٌرأشري ّالؼظ  ،ػٍَ عثًْ ادلصاي  ،أْ ِٓ شأْ اطلفاع يف ِإشش
ذؼذاد اٌشؤًط ٌٍّْٓ ( )0.418ئىل ِغرٌٍ ِإشش أرشاس اٌفمش يف ِظش
) (0.671أْ ّإدُ ئىل اسذفاع يف ِإشش اٌرّىني اجلنغأِ ٌٍّْٓ ِٓ 0.123
ئىل  0.251أُ مبا ّؼادي ٔغثح صّادج ذثٍغ  104.1يف ادلائح ِٓ لٌج اٌنغاء .

انمعهذ انعربي نهتخطيط





أْ أرشاس فمش اٌذخً ّإدُ يف ادلرٌعؾ ئىل ئػؼاف اٌنغاء يف رلاي اٌرّصًْ يف
اٌربدلأاخ اٌٌؿنْح ًّرغُ ىزا اٌرأشري مبغضًّح ئؼظائْح ِشذفؼح ٌٍغاّح ً .العرْؼاب
ؼعُ ِصً ىزا اٌرأشري ّالؼظ  ،ػٍَ عثًْ ادلصاي  ،أْ ِٓ شأْ اطلفاع يف
ِإشش ذؼذاد اٌشؤًط ٌٍّْٓ ئىل ِغرٌٍ ِإشش ذؼذاد اٌشؤًط يف ِظش أْ ّإدُ
ئىل اسذفاع يف ٔغثح ادلماػذ اٌربدلأْح اٌيت ذشغٍيا اٌنغاء يف آٌّْ ِٓ  0.003ئىل
.0.071
أْ أرشاس فمش اٌذخً ّإدُ يف ادلرٌعؾ ئىل ئػؼاف اٌنغاء يف رلاي شغً
األػّاي ادلينْح ًاٌفنْح ًّرغُ ىزا اٌرأشري مبغضًّح ئؼظائْح ػٍَ ِغرٌٍ ادلغضًّح
 . %10فؼٍَ عثًْ ادلصاي ّالؼظ أْ اطلفاع ِإشش ذؼذاد اٌشؤًط يف آٌّْ ئىل
ِغرٌٍ رٌه ادلغعً دلظش ِٓ شأٔو أْ ّضّذ ٔغثح اٌنغاء اٌالئَ ّشغٍٓ ًظائف
ِينْح ًفنْح ِٓ  0.15ئىل ٔ 0.174غثح صّادج ذثٍغ ؼٌايل .%16
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أْ أرشاس فمش اٌذخً ّإدُ يف ادلرٌعؾ ئىل ئػؼاف اٌنغاء فّْا ّرؼٍك تاٌغْـشج
ػٍَ ادلٌاسد االلرظادّح ِماسٔح تاٌشظً  ،وّا ذؼرب ػنيا ٔغثح ِرٌعؾ دخً
اٌنغاء دلرٌعؾ دخً اٌشظاي ًّ ،رغُ ىزا اٌرأشري مبغضًّح ئؼظائْح ػٍَ ِغرٌٍ
ادلغضًّح ً . %10ػٍَ عثًْ ادلصاي ّالؼظ أْ اطلفاع ِغرٌٍ أرشاس اٌفمش يف
آٌّْ ئىل ِغرٌٍ أرشاسه يف ِظش ِٓ شأٔو أْ ّضّذ ٔغثح دخً اٌنغاء ٌذخً
اٌشظاي ِٓ  0.3ئىل  0.334تنغثح صّادج ذثٍغ ؼٌايل .%11

انمعهذ انعربي نهتخطيط

