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واالجتماعیة االقتصادیة التطورات

نظرة عامة

ــة تراجــع معــدل2019شــھد عــام  ــي المنطق النمــو ف
العربیة وخاصة في الــدول المصــدرة الرئیســة للــنفط 

ــي شــھدتھا  ــات الت ــب التقلب ــنفط، والنمــو عق أســعار ال
ــتقر ــر المس ــالمي غی ــةالع ــوترات التجاری ، بســبب الت

لمالیــة العامــة وتزایــد التحــدیات المرتبطــة بأوضــاع ا
ــاط  ــدفع النشـ ــومي لـ ــاق الحكـ ــاع اإلنفـ ــبب ارتفـ بسـ

األوضــاع علــى اســتمرار تــأثیر عــالوة االقتصــادي، 
ــر  ــة غی ــة الداخلی ــوالمواتی ــدولللنم ــن ال ــي عــدد م ف

النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي باألســـعار بلـــغ. العربیــة
2744الجاریة في الدول العربیــة كمجموعــة حــوالي  

ــام  ــار دوالر ع ــجالً 2019ملی ــدمس در  مع ــُ ــو ق ل نم
فــي المائــة 7.9بالمقارنــة مــع  في المائة  1.5بحوالي  

نصــیب الفــرد . نتیجة لذلك تراجع متوسط2018عام  
مــن فــي المائــة0.6نحو بمن الناتج المحلي اإلجمالي

.دوالر6669دوالر إلى حوالي 6707حوالي 

، تراجــع معــدل نمــو المــذكورةتأثیر األوضاع  نتیجة ل
مــالي باألســعار الثابتــة فــي الــدول إلجالناتج المحلي ا

إلــى 2018فــي المائــة عــام 2.2بیة مــن حــوالي  العر
وتراجع معــدل .  2019في المائة في عام  1.5حوالي  

النمو الحقیقي في مجموعة الــدول العربیــة المصــدرة 
2018فــي المائــة عــام 1.9الرئیسة للنفط من حوالي 

جــع كــان ترا.2019في المائــة عــام  0.9إلى حوالي  
دول فــي ھــذه المجموعــة أكثــر حــدة فــي نمــو النــاتج

، حیــث انخفــض عربیــةمجلس التعاون لدول الخلیج ال
ــاتج  فــي المائــة عــام 2.0مــن حــوالي ُمعــدل نمــو الن

فــي . 2019فــي المائــة عــام 0.3إلــى حــوالي 2018
مجموعــة الــدول قر معدل النمو الحقیقي فــياستحین  

عنــد ر تنوعــاً العربیة األخرى ذات االقتصادات األكثــ 
اليوحــ ســابق والبــالغ  العــام الل  سجى المُ تونفس المس

دالت نمــو النــاتج المحلــي عــ وتباینت مُ .  في المائة3.0
اإلجمالي في الدول العربیة حسب ظروف كل دولة. 

تراجعت الضغوط التضخمیة في معظم الدول العربیة 
لعدة عوامل مشتركة وأُخرى خاصة بكل دولة. نتیجة  

ــین العو ــن ب ــي م ــتركة ف ــل المش ــدول ام ــن ال ــدد م ع
انخفاض األســعار العالمیــة للمــواد األولیــة، وتالشــي 

اسات التي نفذتھا عدد مــن الــدول لتخفــیض لسیتأثیر ا
الدعم على السلع االستھالكیة وفرض ضــرائب علــى 

عن انخفاض اإلیجــارات وتكــالیف فضالً ،  االستھالك
مجلس التعاون لــدول الخلــیج السكن في عدد من دول  

. العربیة

ــر یُ  ــالي الھیظھ ــي اإلجم ــاتج المحل ــاعي للن ــل القط ك
النــاتج في  انخفاض مساھمة الصناعات االستخراجیة  

ــغ لت2019للــدول العربیــة عــام المحلــي اإلجمــالي بل
ام في المائة عــ 27بالمقارنة مع  في المائة25حوالي  
إلى انخفــاض أســعار الــنفط سبب ذلكیعود  . و2018

أوبــك مــع نظمــةول مواتفــاق دمیــة  في األســواق العال
الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمــة فیمــا بعض  

، النفطــيیُعرف بدول (أوبك+) على تخفیض اإلنتــاج
قطاعات اإلنتاج الســلعيمما أدى إلى انخفاض حصة 

في المائــة مــن 48.8حوالي  في المائة إلى  50.5من  
یــھفي الوقت الذي ارتفعت ف،الناتج المحلي اإلجمالي

. وشــھدت بنــود اإلنفــاق لخدماتاع اة قطمساھمسبن
تغیــرات بالمقارنــة مــع 2019علــى النــاتج فــي عــام 

زادت حصص االستھالك العائلي السنة السابقة حیث  
انخفاض بحــوالي ثــالث واالستثمار مقابل  الحكومي  و

نقاط مئویة في حصة فجوة الموارد. 

رة متــوفنــات  بیاآخرفیما یتعلق بمستویات الفقر، تفید
ان في الــدول ـدد السكـن عـفي المائة م40أن حوالي  

قــدر المُ دولي ـالرـقـت خط الفـحـون تـشـیـربیة یعـالع
ــتخدام 2.75واليبحــ  ــوم باس ــي الی ــي ف دوالر أمریك

الدوالر المعادل للقوى الشرائیة. 

حصائیات تراجعاً إضافة إلى ذلك، فقد بینت بعض اإل
لقضــاء قــة بالمتعلمة استدافي تحقیق أھداف التنمیة الم

على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربیــة، حیــث 
في المائة من الفقراء یعــانون مــن 15یقدر أن حوالي  

في المائة مــنھم یقطنــون 83.4وأن نسبة الُمدقعالفقر  
المناطق الریفیة. كما یُشیر دلیــل الفقــر متعــدد األبعــاد 

لیل ي الدھم فیساإلى أن البعد التعلیمي ھو أكبر عامل
ي معظم البلدان العربیة المتوفرة عنھا بیانات.  ف

تشیر أحدث البیانات المتوفرة عن التفاوت في توزیــع 
الدخل باستخدام مؤشر جیني بأن الدول األكثر تفاوتــا 

فــي 41.6فــي المائــة) وجیبــوتي (45.3مــر (ھــي القُ 
ــة) والمغــرب ( ــت 39.5المائ ــا كان ــة)، بینم ــي المائ ف
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  ألسهم ا واقأس
البو معظم  تحقيق  ظل  مكاسب في  العالمية  رصات 

عام   بنهاية  كان  2019كبيرة  فقد  البورصات أ،  داء 
في نفس االتجاه، وقد استهلت أسواق العربية    يةالعرب

سارت في حالة خضراء ومن ثم  ها في المنطقة الئداأ
عام  أنهت  حتى  واالنخفاض  االرتفاع  بين  ما  تباين 

ارتف  2019  مسقط ات  بورص  تثناء اسب  عاعلى 
وتونسانوعمَّ  وسورية،  سجل   .وفلسطين  ،،  وقد 

لألوراق   الخرطوم  كل من سوق  في  األسعار  مؤشر 
 امع  لالمالية وبورصة البحرين أكبر االرتفاعات خال

  في المائة على الترتيب.  20.4و 27.9وبنحو  2019

، 2019حققت البورصات العربية مكاسب عام من ثم 
المضطر العالمي  االقتصاد  أوضاع  والحرب    بةرغم 

التيسيرية   النقدية  السياسات  ولعل  الدائرة،  التجارية 
الوتو االنفاق  مجلس وعام،  سع  دول  إدراج  كذلك 

األسهم   العربية  يجالخل  ولد ل   نالتعاو مؤشرات  في 
  والسندات العالمية ساهم في تحقيق هذا التحسن.  

ت القيمة السوقية لألسواق العربية لتبلغ نحو ز فوقد ق
دويتر  3.17 بنهاية  الليون  تصدرت 2019ر  وقد   ،

الشرق  العربية ومنطقة  البورصات  السعودية  السوق 
الاأل حيث  من  السوقية  وسط   2.407بنحو  قيمة 

بنهاية  تريلي دوالر  نسبة   2019ون  أعلى  حققت  كما 
ديسمبر   بنهاية  السوقية  القيمة  في  تكون ل  2019نمو 

بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في  
المحلية ،  العالم لألسهم  السوقية  القيمة  ارتفعت  حيث 

المائة،    386بنسبة   في في  إدراج  اعقأ  وذلك  سهم ب 
السعودية أرامكو  مما 2019  يسمبرد   يف  شركة   ،

من  السيولة المتداولة في السوق، بدعم    حجمضاعف  
سوقية  أ بقيمة  العالم  في  مدرجة  شركة   1.88كبر 

  ليون دوالر. يتر

  أسعار الصرف 
الم العربية  العمالت  صرف  أسعار  مقابل   ة تبث عكست 

شه التي  التطورات  الرئيس دالدوالر  العمالت  فتها  ي  ة 
  نتتحسحيث    2019خالل عام  رف الدولية  واق الص سأ

اليورو   مقابل  العمالت  هذه  ارتفاع قيمة  ظل    قيمة  في 
الخالل    اليورومقابل    والرالد باألداء مد   عام ذلك  عوماً 

لل  االقتص القوي  المتحدة  نشاط  الواليات  في  ادي 
خاللاأل أ  .العام  مريكية  جانب  تراجعت  من    قيمة خر 

العر  بعض الدول  أ اة  ي بعمالت  نظماً  تتبنى  ر  ثكلتي 
ال مقابل  الصرف  ألسعار  ضوء دوالر  مرونة  على 

لهذه   الخارجية  التوازنات  شهدتها  التي  الضغوطات 
الدول   تلك  بعض  في  تبنيها  تم  التي  والسياسات  البلدان 

، وكذلك األوضاع دة مستويات مرونة نظم الصرفلزيا
هذ المحل بعض  شهدتها  التي  خالل    هية  عام  الدول 

2019.    
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فــي المائــة) 27.6ان (ائة) ولبنــ في الم29.5(العراق
اوتاً. ویكمن وراء انتشار الفقــر فــي من الدول األقل تف

عدد من الدول العربیة عدم تكافؤ الفرص االقتصادیة 
بــین مختلــف أفــراد المجتمــع، ال ســیما بــین الحضــر 

لذكور. ورغم تحسن أوضــاع والریف وبین اإلناث وا
لتنمیــة اواة فــي االمســ المنطقة العربیة فــي نســبة عــدم  

بیــة وفــق بشریة، إال أن ترتیب مجموعة الــدول العرال
ھــذا الــدلیل یــأتي بعــد مجموعــة دول أفریقیــا جنــوب 
الصـــحراء ودول جنـــوب آســـیا، وھـــي أعلـــى مـــن 

المتوسط العالمي. 

-2010(الدول العربیة خــالل الفتــرة  قطعتعموماً،  
علــى طریــق تحســین مؤشــراتھا خطى حثیثة)2018
ــ مالفــي  ـــ تاالج تعمــیم الـــتعلم كیــةة المحورالتنموی

ــیع و ــین توس ــاواة ب ــز المس ــحیة وتعزی ــة الص الرعای
ً ذلكیتضح . والمدقعالجنسین ومكافحة الفقر مــن جلیا

. لمؤشراتلتلك االمنتظموالتطور اإلیجابي خالل 

لــت غالبیــة الــدول زاالتطــور اإلیجــابي، الارغم ھــذ
ع تفــاارامــن بینھــ جوھریــةالعربیــة تواجــھ تحــدیات 

التــي بلغــت مو السكاني ومعدالت البطالــةت النمعدال
في المائة من قوة العمل العربیة في عام 15.9حوالي 
،خاصــة بــین الشــباب المتعلمــینتتركز  التي،  2019

وقد بلغ متوسط دلیل التنمیــة البشــریة للــدول العربیــة 
،)1(وفقــاً لــدلیل التنمیــة البشــریةنقطة0.703حوالي  

. 2019المتحدة اإلنمائي لعام ماألمامجبرنالذي أعده
التنمیة البشــریة فئةصنف الدول العربیة في  وھو ما یُ 

وھو ما یزید على نظیــره ،  نقطة)0.634(المتوسطة  
ذات التنمیــة البشــریة المنخفضــة الــدولعلى مستوى  

إال أنھ یقــل كثیــراً عــن مؤشــر نقطة)،0.507(البالغ
(OECD)میــة لتنوايدول منظمة التعاون االقتصــاد

.نقطة)0.895(البالغ 

التطورات االقتصادیة 
الناتج المحلي اإلجمــالي باألســعار الجاریــة سجل نمو

متــأثراً ؤتبــاطبعــض الكمجموعــة ة  في الــدول العربیــ 
ــالميراجــعتب ــو الع ــورو النم ــة الی ــي منطق خاصــة ف

بــین التــوترات التجاریــةاستمرار  ووالقارة اآلسیویة،  
ر مخــــاطد التجــــد، وحــــدةلمتالصـــین والوالیــــات ا

ــیة ــ الجیوسیاسـ ــة بـ ــك المتعلقـ ــة تلـ التطورات خاصـ
عــدم ، فضــالً عــن إیــرانالمرتبطــة بالعقوبــات علــى 

ــائي، )1( ــدة اإلنم ــم المتح ــامج األم ــریة برن ــة البش ــر التنمی تقری
2019.

بین أعضاء الیقین المتعلق بقرارات اإلنتاج المستقبلیة 
والــدول المصــدرة منظمة البلدان المصــدرة للبتــرول

ســرعة كــذلك  و،(أوبــك +)للنفط من خارج المنظمــة
لتغیــر األســعار، ممــا ياألمریكــ الــنفط  اج  إنتاستجابة

ســعار فــي األســواق أدى إلى تقلبات كبیرة في تلك األ
ــث  ــة، حی ــراالعالمی ــط اوحت ــعر متوس ــي لس المرجع

بــین 2019خــالل عــام  لســلّة خامــات أوبــك  الشھري  
دوالر70.8إلى حوالي  دوالر للبرمیل58.7حوالي

64خالل العام، وبلغ متوسط السعر الســنوي حــوالي  
ــام 69.8ابــــل قمبرمیــــل ر للالدو ، 2018دوالر عــ

باإلضافة إلى تواصــل تــداعیات التطــورات اإلقلیمیــة 
فــي بعــض البلــدان غیر المالئمــة  خلیة  واألوضاع الدا

، فضــالً عــن العربیة خاصة في سوریة والیمن ولیبیــا
التــوترات التــي عرفتھــا كــل مــن الجزائــر والســودان 

ــان، ــى األداء االولبن ــك عل ــأثیر ذل ــذه صــادي لقتوت ھ
ــ الــد العربیــة منطقــة دول المجــاورة لھــا والول، وال

برمتھا.

ة الرئیســة أمــا بالنســبة للــدول العربیــة غیــر المصــدر
للنفط، فظلت آفاق النمــو محــدودة نتیجــة تراجــع نمــو 
اإلنتاجیة، وسط انخفاض تــدفقات االســتثمار األجنبــي 

وتبــاطؤ تعــافي اقتصــادات إلــى تلــك الــدولالمباشــر
ي لھا، من الركود یك تجارأكبر شروبیة،  ورالدول األ

ــد مــن فضــالً عــن المــوارد صــعوبة تخصــیص مزی
ــة ــاع المالی ــبب ارتف ــادي بس ــاط االقتص ــز النش لتحفی

العجوزات ومستویات الدین العــام فــي عــدد مــن تلــك 
الدول. 

خــالل تبني عــدد مــن الــدول العربیــة  من  رغم  على ال
ع لــدفةاقتصــادیاتبــرامج إصــالحالسنوات األخیــرة  

ي وتنویع مصادره وتحقیــق وضــعیات صادو االقتنمال
مستدامة على مستوى المالیة العامة والمیزان الجاري  

تالقـــي العوامـــل الدولیـــة ، إال أن والــدین الخـــارجي
ة واإلقلیمیــة المــذكورة أعــاله وعوامــل أخــرى داخلیــ 

إلى تراجــع األداء االقتصــادي العــام غیر مواتیة أدى  
للدول العربیة. 

ــغ  ــي اإلاتج الالنــ بل ــاليمحل ــل جم ــة كك ــدول العربی لل
ملیــار دوالر عــام 2744باألسعار الجاریــة، حــوالي  

2018ملیــار دوالر عــام  2704بالمقارنة مع  2019
فــي 1.5بلــغ نحــو متواضــع  معــدل نمــومسجالً بذلك  

فــي 7.9ارنــة مــع معــدل نمــو بلــغ نحــو بالمقالمائــة، 
).1الشكل (، 2018المائة عام 
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فــي المائــة) 27.6ان (ائة) ولبنــ في الم29.5(العراق
اوتاً. ویكمن وراء انتشار الفقــر فــي من الدول األقل تف

عدد من الدول العربیة عدم تكافؤ الفرص االقتصادیة 
بــین مختلــف أفــراد المجتمــع، ال ســیما بــین الحضــر 

لذكور. ورغم تحسن أوضــاع والریف وبین اإلناث وا
لتنمیــة اواة فــي االمســ المنطقة العربیة فــي نســبة عــدم  

بیــة وفــق بشریة، إال أن ترتیب مجموعة الــدول العرال
ھــذا الــدلیل یــأتي بعــد مجموعــة دول أفریقیــا جنــوب 
الصـــحراء ودول جنـــوب آســـیا، وھـــي أعلـــى مـــن 

المتوسط العالمي. 

-2010(الدول العربیة خــالل الفتــرة  قطعتعموماً،  
علــى طریــق تحســین مؤشــراتھا خطى حثیثة)2018
ــ مالفــي  ـــ تاالج تعمــیم الـــتعلم كیــةة المحورالتنموی

ــیع و ــین توس ــاواة ب ــز المس ــحیة وتعزی ــة الص الرعای
ً ذلكیتضح . والمدقعالجنسین ومكافحة الفقر مــن جلیا

. لمؤشراتلتلك االمنتظموالتطور اإلیجابي خالل 

لــت غالبیــة الــدول زاالتطــور اإلیجــابي، الارغم ھــذ
ع تفــاارامــن بینھــ جوھریــةالعربیــة تواجــھ تحــدیات 

التــي بلغــت مو السكاني ومعدالت البطالــةت النمعدال
في المائة من قوة العمل العربیة في عام 15.9حوالي 
،خاصــة بــین الشــباب المتعلمــینتتركز  التي،  2019

وقد بلغ متوسط دلیل التنمیــة البشــریة للــدول العربیــة 
،)1(وفقــاً لــدلیل التنمیــة البشــریةنقطة0.703حوالي  

. 2019المتحدة اإلنمائي لعام ماألمامجبرنالذي أعده
التنمیة البشــریة فئةصنف الدول العربیة في  وھو ما یُ 

وھو ما یزید على نظیــره ،  نقطة)0.634(المتوسطة  
ذات التنمیــة البشــریة المنخفضــة الــدولعلى مستوى  

إال أنھ یقــل كثیــراً عــن مؤشــر نقطة)،0.507(البالغ
(OECD)میــة لتنوايدول منظمة التعاون االقتصــاد

.نقطة)0.895(البالغ 

التطورات االقتصادیة 
الناتج المحلي اإلجمــالي باألســعار الجاریــة سجل نمو

متــأثراً ؤتبــاطبعــض الكمجموعــة ة  في الــدول العربیــ 
ــالميراجــعتب ــو الع ــورو النم ــة الی ــي منطق خاصــة ف

بــین التــوترات التجاریــةاستمرار  ووالقارة اآلسیویة،  
ر مخــــاطد التجــــد، وحــــدةلمتالصـــین والوالیــــات ا

ــیة ــ الجیوسیاسـ ــة بـ ــك المتعلقـ ــة تلـ التطورات خاصـ
عــدم ، فضــالً عــن إیــرانالمرتبطــة بالعقوبــات علــى 

ــائي، )1( ــدة اإلنم ــم المتح ــامج األم ــریة برن ــة البش ــر التنمی تقری
2019.

بین أعضاء الیقین المتعلق بقرارات اإلنتاج المستقبلیة 
والــدول المصــدرة منظمة البلدان المصــدرة للبتــرول

ســرعة كــذلك  و،(أوبــك +)للنفط من خارج المنظمــة
لتغیــر األســعار، ممــا ياألمریكــ الــنفط  اج  إنتاستجابة

ســعار فــي األســواق أدى إلى تقلبات كبیرة في تلك األ
ــث  ــة، حی ــراالعالمی ــط اوحت ــعر متوس ــي لس المرجع

بــین 2019خــالل عــام  لســلّة خامــات أوبــك  الشھري  
دوالر70.8إلى حوالي  دوالر للبرمیل58.7حوالي

64خالل العام، وبلغ متوسط السعر الســنوي حــوالي  
ــام 69.8ابــــل قمبرمیــــل ر للالدو ، 2018دوالر عــ

باإلضافة إلى تواصــل تــداعیات التطــورات اإلقلیمیــة 
فــي بعــض البلــدان غیر المالئمــة  خلیة  واألوضاع الدا

، فضــالً عــن العربیة خاصة في سوریة والیمن ولیبیــا
التــوترات التــي عرفتھــا كــل مــن الجزائــر والســودان 

ــان، ــى األداء االولبن ــك عل ــأثیر ذل ــذه صــادي لقتوت ھ
ــ الــد العربیــة منطقــة دول المجــاورة لھــا والول، وال

برمتھا.

ة الرئیســة أمــا بالنســبة للــدول العربیــة غیــر المصــدر
للنفط، فظلت آفاق النمــو محــدودة نتیجــة تراجــع نمــو 
اإلنتاجیة، وسط انخفاض تــدفقات االســتثمار األجنبــي 

وتبــاطؤ تعــافي اقتصــادات إلــى تلــك الــدولالمباشــر
ي لھا، من الركود یك تجارأكبر شروبیة،  ورالدول األ

ــد مــن فضــالً عــن المــوارد صــعوبة تخصــیص مزی
ــة ــاع المالی ــبب ارتف ــادي بس ــاط االقتص ــز النش لتحفی

العجوزات ومستویات الدین العــام فــي عــدد مــن تلــك 
الدول. 

خــالل تبني عــدد مــن الــدول العربیــة  من  رغم  على ال
ع لــدفةاقتصــادیاتبــرامج إصــالحالسنوات األخیــرة  

ي وتنویع مصادره وتحقیــق وضــعیات صادو االقتنمال
مستدامة على مستوى المالیة العامة والمیزان الجاري  

تالقـــي العوامـــل الدولیـــة ، إال أن والــدین الخـــارجي
ة واإلقلیمیــة المــذكورة أعــاله وعوامــل أخــرى داخلیــ 

إلى تراجــع األداء االقتصــادي العــام غیر مواتیة أدى  
للدول العربیة. 

ــغ  ــي اإلاتج الالنــ بل ــاليمحل ــل جم ــة كك ــدول العربی لل
ملیــار دوالر عــام 2744باألسعار الجاریــة، حــوالي  

2018ملیــار دوالر عــام  2704بالمقارنة مع  2019
فــي 1.5بلــغ نحــو متواضــع  معــدل نمــومسجالً بذلك  

فــي 7.9ارنــة مــع معــدل نمــو بلــغ نحــو بالمقالمائــة، 
).1الشكل (، 2018المائة عام 
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تراجع معدل نمو النــاتج المحلــي اإلجمــالي باألســعار 
فــي 2.2الثابتة في الدول العربیــة ككــل، مــن حــوالي  

فــي المائــة عــام 1.5إلــى حــوالي 2018المائــة عــام 
ــنة و.2019 ــل سـ ــو 2019تُمثـ ــرة النمـ ــداداً لفتـ امتـ

ذ عــام ة منــ قــ نطاالقتصادي المنخفض التي تعرفھــا الم
قــد العربیــةالــدولاقتصــاداتضــوء أن ، فــي2013

، المتمثلــة الخارجیــةبالصــدماتتــأثراً أكثــرأصبحت
الــنفط وانعكاســات أداء أساســاً فــي تقلبــات أســعار 

ــذب، ــالمي المتذبـ ــاد العـ ــاع االقتصـ ــذلك األوضـ وكـ
الظــروف الداخلیــة الصــعبة التــي اإلقلیمیــة المتقلبــة و

ة ولیبیا یروسبخاصة  یة وبعرعدد من الدول التعیشھا
ــیمن ــل وال ــادي لك ــى األداء االقتص ــك عل ــأثیر ذل وت

).2الشكل (المنطقة، 

ألسعار الثابتة في أداء النمو االقتصادي بافیما یتعلق ب
الدول العربیة كمجموعات، فإن متوسط معــدل النمــو 
الحقیقي تراجع في مجموعة الدول العربیة المصــدرة 

ــنفط ــة لل ــوا) 2(الرئیس ــن ح ــي الما1.9ليم ــةف ام عــ ئ
، 2019فـــي المائـــة عـــام 0.9إلـــى حـــوالي 2018

وتراجــع النمــو باألســعار الثابتــة فــي دول مجلــس 
فــي 2.0التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة مــن حــوالي 

فــي المائــة عــام 0.3إلــى حــوالي 2018المائــة عــام 
ــي حــین ســجلت. 2019 ــة ف ــدول العربی مجموعــة ال

ق ابلســ ل العــام اخــالجل  ى الُمســ نفس المستواألخرى
.في المائة3.0لي حواوالبالغ 

دالت نمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي أمــا بالنســبة لمعــ 
باألسعار الثابتــة للــدول العربیــة فــرادى، فقــد ســجلت 

ــنفط ــة لل ــة المصــدرة الرئیس ــدول العربی ــتثناء ال ، باس
انخفاضاً في معدالت نموھــا عــام ،واإلماراتالعراق
).1(قم، الجدول ر2018بالمقارنة مع عام 2019

،العالمیةتراجع اسعار النفط  یرجع ذلك باألساس إلى  
الــدول العربیــة األعضــاء فــي منظمــة أوبــك ماالتــزو

أوبــك بــین بموجــب اتفــاقبتخفیض انتاجھا من الــنفط 
المنظمة. والمنتجین من خارج 

أعلــى معــدل نمــو بــین 2019سجلت لیبیا خالل عــام  
ل الــدوفــيویســة للــنفطئلرصــدرة االدول العربیــة المُ 

ــس ال)2( ــة دول مجل ــذه المجموع ــم ھ ــتض ــیج اتع ــدول الخل ون ل
.العراق ولیبیاوالجزائرالعربیة باإلضافة إلى كٍل من 

ة، وھــو فــي المائــ 9.9ككل، بمعدل بلــغ نحــو العربیة
17.9در بحــوالي یقل عن معدل السنة السابقة الذي قُــ 

 ً وذلــك ،في المائة، لكن یبقى ذلك النمــو مرتفعــاً نســبیا
فــي وارتفــاع االنتــاج  عادة فــتح حقــول الــنفط  نتیجة إل

اع طــ قلانشاط رغم محدودیة ، وذلك الحقول الموجودة
منیــة ألرابات والظــروف ااالضــطنتیجةطيغیر النف

في البالد.ةالصعبة السائد

ً 2019في المقابل، شھدت نسبة النمو في عام   تحســنا
في المائة 3.9ت حوالي  ملحوظاً في العراق حیث بلغ

ســنة نفــس البلــغ خــالل  الــذيزیادة إنتاج النفط  نتیجة  
ً 4.6حوالي   إلمارات اي كما زد ف.ملیون برمیل یومیا

2019المائــة عــام  فــي1.7نمــو لیصــل إلــى  الل  معد
.2018عام 1.2ة بنحو  مقارن

ــد ــة، فق ــدول العربی ــاقي ال ــي ب ــا ف ــاتج أم ـــكمش الن ان
2019عـــام الثابتــــة ي باألســـعار المحــــلي اإلجمـــال

وللسنة الثانیة على التوالي في كل من السودان ولبنان 
اع ضــ واألبسبب ظروف عدم الیقین التي نتجــت عــن  

فــي تساھمین، والتي البلدھذین ي شھدھا  لتاداخلیةال
زیادة التضخم وخفــض االســتھالك الخــاص وتراجــع 

ــتثمارات  ــ وااالس ــعار لن ــالي باألس ــي اإلجم اتج المحل
الثابتة. 

من جانب آخر، تراجــع معــدل النمــو االقتصــادي فــي 
بالمقارنة مــع الســنة الســابقة نتیجــة2019تونس عام  

ــاج ا الطلـــب ؤاطتبـــ نظـــراً لاعي نلصـــ تراجـــع االنتـ
وكذلك تواصل انخفاض انتاج المحروقات ،الخارجي

ســیاحي الع على الرغم من تحقیق نتائج ایجابیة للقطــا
. قیاسي للحبوبمحصولوتسجیل  

في المغــرب 2019تراجع نسق النمو خالل سنة  كما  
ناخیــة غیــر الظــروف المُ نتیجــة لعــدة عوامــل أھمھــا

وب حبــ الاض إنتــاج خفــ ناالتــي تســببت فــيالمالئمــة
حــوالي وب2018مقارنــة بســنة فــي المائــة 50بنســبة 
رةفتــ مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خالل الالثلث  

)2008-2017(.
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) 1الجدول رقم (
ُمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة  

)2018–2019 (

الدول  

معدل نمو الناتج المحلي  
معدل نمو الناتج المحلي بالدوالر رد  لمحلي للفا تجنمو النادلعمبالعمالت الوطنیة 

اریة ج ل باألسعار اباألسعار الثابتةباألسعار الثابتة
201820192018201920182019

0.43.73.2-0.6-1.92.0األ ر  د   ن
-1.21.70.50.20.30.3اإلمـــا را ت 

ــ ـــالب 1.46.32.4-1.4-1.81.8ـن ـحری
2.4-0.2-0.4-2.71.01.6نـــــــــس وت

2.2-1.23.8-0.7-1.40.8الجزائــــــر 
8.47.57.25.95.58.4يتوــــــ جیب

2.114.20.8-2.40.30.0الســعودیة 
ــ  21.4-60.7-5.5-5.2-2.5-2.3-ــودان ـالس

1.64.82.54.125.028.5ســـــــوریة 
3.21.313.33.1-0.63.9-راق ــــــــالع

4.3-13.0-0.01.1-0.90.8ُعمــــــــان 
ــ فلس  1.50.94.8-1.2-1.20.9ن ـــیطـ

4.3-1.614.6-0.30.2-1.5ر ــــــــطـــ ق
0.410.20.1-3.61.91.4ر ـــــــــم القُ 

4.2-1.516.6-1.6-1.20.4الكویــــــت 
0.3-6.53.2-2.6-6.5-2.0-ن اـ لبنــــــــ

8.7-17.99.916.48.454.7ا ـــبیـــــــلی
5.35.63.33.57.120.8ــــر ـمصــــــ 

3.02.41.91.47.7.41المغـــــــرب 
0.23.53.94.7-2.15.9ا ـــموریتانی

0.510.47.0-1.9-0.82.1الیمـــــــــن 
عدة للتقریر.، وتقدیرات من المؤسسات المُ 2020تصادي العربي الموحد عام تقریر االق الن : استبیاصدرمال

ً ة الصناعاطشكما عرفت أن نتیجة ت التحویلیة تراجعا
تبــاطؤ كــل مــن الصــناعات الغذائیــة علــى خلفیــة 
انخفاض العــرض مــن الحبــوب، وكــذلك الصــناعات 

ــة ــة والمعدنیـ ــة والمیكانیكیـ ــأثرت الكیمیائیـ ــي تـ التـ
راجع الملحوظ للطلب الخارجي. لتبا

عصــار الــذي مــر نتیجــة اإلتراجــع أداء النمــو فــي القُ 
فھ في دمیر واسع النطاق الذي خلتلحصل في البالد وا

الممتلكات العامة والخاصة، والدمار الكبیر في البنیــة 
التحتیة في الطرق وشبكة الكھرباء ومســاحات كبیــرة 

تالف حوالي إمما تسبب فيمن األراضي الزراعیة،
لم تتجاوز نســبة النمــو فــي وثلثي المحاصیل الغذائیة.

ث أثــرت یــ ح2019في المائة خــالل ســنة  1فلسطین  
ــطرابات السیاســـ  ــي االضـ ــود التـ ــتمرار القیـ یة واسـ

تفرضھا سلطة االحتالل علــى االقتصــاد الفلســطیني، 
ــلطة  ــة الس ــى میزانی ــة عل ــود المفروض ــة القی وخاص

نمائیــة وعلــى ت اإلدااعى دخول المســ لالفلسطینیة وع
حركة البضائع. رغم تراجع معدل النمــو االقتصــادي 

في المائة عام 7.5إلى2018في المائة عام  8.4من  
إن نسق النمو في جیبوتي یظل جیداً بفضــل ، ف2019

االنتھاء من تنفیذ عدد من مشاریع البنیة التحتیــة التــي 

والســكك زین خــ منشــآت الت سعةو تشمل توسیع الموانئ  
وإضافة طائرات جدیدة إلى أسطول طیران ،یدیةحدال

شــبكات الطــرق وتطــویر جیبوتي ومحطات التحلیة و
زیــادة التبــادل جارة الحرة التي ساھمت فــيتلمنطقة ا

التجاري لجیبوتي مع الخارج.

تحســن نســق النمــو بشــكل طفیــف فــي األردن نتیجــة 
ــوریة  ــن س ــل م ــع ك ــارة م ــادرات والتج ــور الص تط

ن لألردن بعد فتح الحدود معھما. قیسوعراق، أكبر  لوا
ً تحســ 2019وشــھدت نســبة النمــو خــالل ســنة  فــي نا

ــتح بعــض الطــرق تــ نســوریة بفضــل عــودة اإل اج وف
 ً وعــودة الثقــة التجاریة وبدایة إعادة اإلعمار تــدریجیا

للمستثمرین وأموال المغتربین السوریین إلــى الــبالد، 
ــة االقتصــادیة وعــ  ــش الحرك ــا أنع ــتھالكزبم ز االس

اص. وارتفع نسق نمو االقتصاد المصــري خــالل لخا
ــاخ ا2019ســنة  ــز ألبفضــل تحســن من ــال وتعزی عم

ســیاحة ص وتحســن أداء قطاعــات الاخــ االســتھالك ال
والبناء والصناعة والطاقة.

ــا خــالل ســنة  ــي موریتانی 2019شــھد نســق النمــو ف
 ً فــي المائــة نتیجــة 5.9ملحوظاً حیث بلــغ نحــو  تحسنا
البنــاء والخــدمات والزراعــة، ویننشــاط التعــدةزیــاد
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تراجع معدل نمو النــاتج المحلــي اإلجمــالي باألســعار 
فــي 2.2الثابتة في الدول العربیــة ككــل، مــن حــوالي  

فــي المائــة عــام 1.5إلــى حــوالي 2018المائــة عــام 
ــنة و.2019 ــل سـ ــو 2019تُمثـ ــرة النمـ ــداداً لفتـ امتـ

ذ عــام ة منــ قــ نطاالقتصادي المنخفض التي تعرفھــا الم
قــد العربیــةالــدولاقتصــاداتضــوء أن ، فــي2013

، المتمثلــة الخارجیــةبالصــدماتتــأثراً أكثــرأصبحت
الــنفط وانعكاســات أداء أساســاً فــي تقلبــات أســعار 

ــذب، ــالمي المتذبـ ــاد العـ ــاع االقتصـ ــذلك األوضـ وكـ
الظــروف الداخلیــة الصــعبة التــي اإلقلیمیــة المتقلبــة و

ة ولیبیا یروسبخاصة  یة وبعرعدد من الدول التعیشھا
ــیمن ــل وال ــادي لك ــى األداء االقتص ــك عل ــأثیر ذل وت

).2الشكل (المنطقة، 

ألسعار الثابتة في أداء النمو االقتصادي بافیما یتعلق ب
الدول العربیة كمجموعات، فإن متوسط معــدل النمــو 
الحقیقي تراجع في مجموعة الدول العربیة المصــدرة 

ــنفط ــة لل ــوا) 2(الرئیس ــن ح ــي الما1.9ليم ــةف ام عــ ئ
، 2019فـــي المائـــة عـــام 0.9إلـــى حـــوالي 2018

وتراجــع النمــو باألســعار الثابتــة فــي دول مجلــس 
فــي 2.0التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة مــن حــوالي 

فــي المائــة عــام 0.3إلــى حــوالي 2018المائــة عــام 
ــي حــین ســجلت. 2019 ــة ف ــدول العربی مجموعــة ال

ق ابلســ ل العــام اخــالجل  ى الُمســ نفس المستواألخرى
.في المائة3.0لي حواوالبالغ 

دالت نمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي أمــا بالنســبة لمعــ 
باألسعار الثابتــة للــدول العربیــة فــرادى، فقــد ســجلت 

ــنفط ــة لل ــة المصــدرة الرئیس ــدول العربی ــتثناء ال ، باس
انخفاضاً في معدالت نموھــا عــام ،واإلماراتالعراق
).1(قم، الجدول ر2018بالمقارنة مع عام 2019

،العالمیةتراجع اسعار النفط  یرجع ذلك باألساس إلى  
الــدول العربیــة األعضــاء فــي منظمــة أوبــك ماالتــزو

أوبــك بــین بموجــب اتفــاقبتخفیض انتاجھا من الــنفط 
المنظمة. والمنتجین من خارج 

أعلــى معــدل نمــو بــین 2019سجلت لیبیا خالل عــام  
ل الــدوفــيویســة للــنفطئلرصــدرة االدول العربیــة المُ 

ــس ال)2( ــة دول مجل ــذه المجموع ــم ھ ــتض ــیج اتع ــدول الخل ون ل
.العراق ولیبیاوالجزائرالعربیة باإلضافة إلى كٍل من 

ة، وھــو فــي المائــ 9.9ككل، بمعدل بلــغ نحــو العربیة
17.9در بحــوالي یقل عن معدل السنة السابقة الذي قُــ 

 ً وذلــك ،في المائة، لكن یبقى ذلك النمــو مرتفعــاً نســبیا
فــي وارتفــاع االنتــاج  عادة فــتح حقــول الــنفط  نتیجة إل

اع طــ قلانشاط رغم محدودیة ، وذلك الحقول الموجودة
منیــة ألرابات والظــروف ااالضــطنتیجةطيغیر النف

في البالد.ةالصعبة السائد

ً 2019في المقابل، شھدت نسبة النمو في عام   تحســنا
في المائة 3.9ت حوالي  ملحوظاً في العراق حیث بلغ

ســنة نفــس البلــغ خــالل  الــذيزیادة إنتاج النفط  نتیجة  
ً 4.6حوالي   إلمارات اي كما زد ف.ملیون برمیل یومیا

2019المائــة عــام  فــي1.7نمــو لیصــل إلــى  الل  معد
.2018عام 1.2ة بنحو  مقارن

ــد ــة، فق ــدول العربی ــاقي ال ــي ب ــا ف ــاتج أم ـــكمش الن ان
2019عـــام الثابتــــة ي باألســـعار المحــــلي اإلجمـــال

وللسنة الثانیة على التوالي في كل من السودان ولبنان 
اع ضــ واألبسبب ظروف عدم الیقین التي نتجــت عــن  

فــي تساھمین، والتي البلدھذین ي شھدھا  لتاداخلیةال
زیادة التضخم وخفــض االســتھالك الخــاص وتراجــع 

ــتثمارات  ــ وااالس ــعار لن ــالي باألس ــي اإلجم اتج المحل
الثابتة. 

من جانب آخر، تراجــع معــدل النمــو االقتصــادي فــي 
بالمقارنة مــع الســنة الســابقة نتیجــة2019تونس عام  

ــاج ا الطلـــب ؤاطتبـــ نظـــراً لاعي نلصـــ تراجـــع االنتـ
وكذلك تواصل انخفاض انتاج المحروقات ،الخارجي

ســیاحي الع على الرغم من تحقیق نتائج ایجابیة للقطــا
. قیاسي للحبوبمحصولوتسجیل  

في المغــرب 2019تراجع نسق النمو خالل سنة  كما  
ناخیــة غیــر الظــروف المُ نتیجــة لعــدة عوامــل أھمھــا

وب حبــ الاض إنتــاج خفــ ناالتــي تســببت فــيالمالئمــة
حــوالي وب2018مقارنــة بســنة فــي المائــة 50بنســبة 
رةفتــ مقارنة بالمتوسط السنوي المسجل خالل الالثلث  

)2008-2017(.
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) 1الجدول رقم (
ُمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة  

)2018–2019 (

الدول  

معدل نمو الناتج المحلي  
معدل نمو الناتج المحلي بالدوالر رد  لمحلي للفا تجنمو النادلعمبالعمالت الوطنیة 

اریة ج ل باألسعار اباألسعار الثابتةباألسعار الثابتة
201820192018201920182019

0.43.73.2-0.6-1.92.0األ ر  د   ن
-1.21.70.50.20.30.3اإلمـــا را ت 

ــ ـــالب 1.46.32.4-1.4-1.81.8ـن ـحری
2.4-0.2-0.4-2.71.01.6نـــــــــس وت

2.2-1.23.8-0.7-1.40.8الجزائــــــر 
8.47.57.25.95.58.4يتوــــــ جیب

2.114.20.8-2.40.30.0الســعودیة 
ــ  21.4-60.7-5.5-5.2-2.5-2.3-ــودان ـالس

1.64.82.54.125.028.5ســـــــوریة 
3.21.313.33.1-0.63.9-راق ــــــــالع

4.3-13.0-0.01.1-0.90.8ُعمــــــــان 
ــ فلس  1.50.94.8-1.2-1.20.9ن ـــیطـ

4.3-1.614.6-0.30.2-1.5ر ــــــــطـــ ق
0.410.20.1-3.61.91.4ر ـــــــــم القُ 

4.2-1.516.6-1.6-1.20.4الكویــــــت 
0.3-6.53.2-2.6-6.5-2.0-ن اـ لبنــــــــ

8.7-17.99.916.48.454.7ا ـــبیـــــــلی
5.35.63.33.57.120.8ــــر ـمصــــــ 

3.02.41.91.47.7.41المغـــــــرب 
0.23.53.94.7-2.15.9ا ـــموریتانی

0.510.47.0-1.9-0.82.1الیمـــــــــن 
عدة للتقریر.، وتقدیرات من المؤسسات المُ 2020تصادي العربي الموحد عام تقریر االق الن : استبیاصدرمال

ً ة الصناعاطشكما عرفت أن نتیجة ت التحویلیة تراجعا
تبــاطؤ كــل مــن الصــناعات الغذائیــة علــى خلفیــة 
انخفاض العــرض مــن الحبــوب، وكــذلك الصــناعات 

ــة ــة والمعدنیـ ــة والمیكانیكیـ ــأثرت الكیمیائیـ ــي تـ التـ
راجع الملحوظ للطلب الخارجي. لتبا

عصــار الــذي مــر نتیجــة اإلتراجــع أداء النمــو فــي القُ 
فھ في دمیر واسع النطاق الذي خلتلحصل في البالد وا

الممتلكات العامة والخاصة، والدمار الكبیر في البنیــة 
التحتیة في الطرق وشبكة الكھرباء ومســاحات كبیــرة 

تالف حوالي إمما تسبب فيمن األراضي الزراعیة،
لم تتجاوز نســبة النمــو فــي وثلثي المحاصیل الغذائیة.

ث أثــرت یــ ح2019في المائة خــالل ســنة  1فلسطین  
ــطرابات السیاســـ  ــي االضـ ــود التـ ــتمرار القیـ یة واسـ

تفرضھا سلطة االحتالل علــى االقتصــاد الفلســطیني، 
ــلطة  ــة الس ــى میزانی ــة عل ــود المفروض ــة القی وخاص

نمائیــة وعلــى ت اإلدااعى دخول المســ لالفلسطینیة وع
حركة البضائع. رغم تراجع معدل النمــو االقتصــادي 

في المائة عام 7.5إلى2018في المائة عام  8.4من  
إن نسق النمو في جیبوتي یظل جیداً بفضــل ، ف2019

االنتھاء من تنفیذ عدد من مشاریع البنیة التحتیــة التــي 

والســكك زین خــ منشــآت الت سعةو تشمل توسیع الموانئ  
وإضافة طائرات جدیدة إلى أسطول طیران ،یدیةحدال

شــبكات الطــرق وتطــویر جیبوتي ومحطات التحلیة و
زیــادة التبــادل جارة الحرة التي ساھمت فــيتلمنطقة ا

التجاري لجیبوتي مع الخارج.

تحســن نســق النمــو بشــكل طفیــف فــي األردن نتیجــة 
ــوریة  ــن س ــل م ــع ك ــارة م ــادرات والتج ــور الص تط

ن لألردن بعد فتح الحدود معھما. قیسوعراق، أكبر  لوا
ً تحســ 2019وشــھدت نســبة النمــو خــالل ســنة  فــي نا

ــتح بعــض الطــرق تــ نســوریة بفضــل عــودة اإل اج وف
 ً وعــودة الثقــة التجاریة وبدایة إعادة اإلعمار تــدریجیا

للمستثمرین وأموال المغتربین السوریین إلــى الــبالد، 
ــة االقتصــادیة وعــ  ــش الحرك ــا أنع ــتھالكزبم ز االس

اص. وارتفع نسق نمو االقتصاد المصــري خــالل لخا
ــاخ ا2019ســنة  ــز ألبفضــل تحســن من ــال وتعزی عم

ســیاحة ص وتحســن أداء قطاعــات الاخــ االســتھالك ال
والبناء والصناعة والطاقة.

ــا خــالل ســنة  ــي موریتانی 2019شــھد نســق النمــو ف
 ً فــي المائــة نتیجــة 5.9ملحوظاً حیث بلــغ نحــو  تحسنا
البنــاء والخــدمات والزراعــة، ویننشــاط التعــدةزیــاد
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التغیر السنوي في الرقم دل  عمُ فاضنخاإلىالتي أدت
القیاسي ألسعار المستھلكین.  

ى علــ للتضــخمأعلى معدالت2019في عام  سجلتو
18.5فــي المائــة، وســوریة 51التوالي، في السودان 

فــي 10في المائــة، والــیمن  13.9في المائة، ومصر  
المائــة، علمـــاً بــأن تلـــك المعــدالت تراجعـــت عـــن 

ا عــدا ســوریة. ، مــ 2018ام  عفيجلة  مستویاتھا المس
وتراوحت نسب التضخم في بقیة الــدول العربیــة بــین 

تھلكین بحوالي لمسر اانكماش في الرقم القیاسي ألسعا
6.7وارتفــاع بلــغ نحــو  ،في المائة في اإلمارات1.9

).2الجدول رقم (في المائة في تونس، 

الســودان إلــىزى معدل التضخم المرتفع نسبیاً فــي عیُ 
وارتفاع تكلفة الجنیھ السوداني  مة  قیض  خفاانل  تواص

السلع المستوردة باألسعار المحلیة نتیجــة الــنقص فــي 
، فضــالً عــن الضــغوط التضــخمیة نبیــةاألجالعمــالت 

ة بسببـقلة المعروض من السلع األساسیالمتأتیة من  
المشاكل التي تتعرض إلیھا شبكات التموین وإمدادات 

بة التي عرفھا صعالة  خلیلداف االظروالمتأثرة بالسلع  
بلـــغ متوســـط معـــدل . 2019الســـودان خـــالل عـــام 

يحوال2019عام  خاللفي سوریة  التضخم السنوي  
وذلك نتیجــة انخفــاض قیمــة العملــة ،في المائة18.5

ول مــن ألخــالل النصــف ااندلعتوأزمة الوقود التي  
. أثرت بشكل كبیر على مستویات األســعارالسنة التي

نقــاط 7التضخم بحــوالي  دلمعاجعرتمصر،  أّما في  
2018ســجل فــي عــام عــدل المُ مئویة بالمقارنة مع المُ 

ــ بفضــل ــة العمل ــن قیم ــعة وتتحس ــنفط أراج ــعار ال س
مرتفــع نســبیاً نتیجــة ، إال أنھ بقي عند مستوىالعالمیة

عــض الســلع لتواصل تبعات رفع الدعم عن الوقــود وب
يبقــ ،نلــیمي ا. فــ الغذائیة على المؤشر العام لألسعار

ــنة  ــالل س ــخم خ ــتوى التض ــم 2019مس ــاً رغ مرتفع
، نتیجــة2018اه بالمقارنــة مــع عــام مســتوانخفــاض 

الداخلیة غیر المســتقرة التــي فلظروات اتواصل تبع
أدى إلــى نقــص حــاد فــي الســلع ممــا یشــھدھا الــیمن، 

وارتفاع أسعارھا. 
في المائــة 7.3من  نسبة التضخم  عتتراج،في تونس

2019فــي المائــة عــام 6.7الي إلــى حــو2018عــام 
نتیجة إجراءات تشدید السیاسة النقدیة للبنك المركزي 

نســق ؤتبــاطت فــيســاھمالســتھداف التضــخم التــي 
. كما ساھمت جھــود تشــدید تطور قروض االستھالك

الرقابـــة االقتصـــادیة ومكافحـــة المضـــاربة وضـــبط 
األساسیة. المواد اق، في الحد من ارتفاع أسعاراألسو

) 2(م  قول رالجد 
ُمعدل التغیر السنوي في الرقم القیاسي ألسعار المستھلكین 

) 2019–2015و2010و2005و2000(
یة) مئونسبة(

20002005201020152016201720182019الدول العربیة 
0.83.34.50.3-0.9-0.73.55.0األ ر  د   ن 
1.9-1.36.20.94.11.91.63.1اإلمـــا را ت

0.72.62.01.82.81.42.11.0-البحریـــن
2.81.44.44.93.75.37.36.7تونـــــــــس

0.31.43.94.86.45.94.32.4ائــــــر جزال
2.03.14.02.22.02.00.13.3ي ـــــجیبوت

1.2-0.82.5-1.10.53.82.23.5-الســعودیة 
8.08.513.016.917.832.563.351.0الســــودان 
0.67.84.938.547.719.40.918.5-ســــــوریة

0.2-2.30.40.20.4-5.037.02.4راقـــــــالع
1.21.93.20.11.11.60.90.1-ُعمـــــــــان 

0.20.20.00.0-2.83.53.71.4ن ـــطیــفلس
0.6-2.41.72.70.40.2-1.78.8ر ــــــــطــق

5.93.03.91.32.22.21.73.3رـــــــمالقُ 
1.64.14.53.23.21.60.61.1الكویــــــت 
0.04.54.62.9-0.75.12.0-0.4-لبنـــــــــان 

1.24.6-2.92.72.59.822.728.7-ا ــیـــــــبــلی
2.88.811.710.910.229.520.913.9مصــــــــــر 
1.91.01.01.61.60.81.90.0المغـــــــرب 

3.312.16.30.50.72.53.12.3انیا ـــموریت
11.09.911.229.617.616.127.610.0الیمـــــــــن 

متوسط الدول  
2.16.14.56.27.08.17.15.6العربیة 

، 2020لموحد  استبیان التقریر االقتصادي العربي افيردةوالاالدول  المصدر: النسب محسوبة من بیانات  
ومصادر وطنیة ودولیة أخرى.
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  )  2019و   2018(   لي اإلجما لمحلي  متوسط نصيب الفرد من الناتج ا ):  3الشكل ( 
 (دوالر) 

يجــابي إلنهــاء الخــالف بــين ثــر اإلفضــالً عــن األ
لــى اســتئناف الصــيد إأدى  موريتانيــا والســنغال الــذي

. 2018البحري الذي كان متوقفـاً منـذ منتصـف سـنة  
ــيمن تحســناً فــي نســق النمــو رغــم تواصــل  ســجل ال

بيــر كالتراجــع الاألوضــاع الداخليــة غيــر المواتيــة، و
ــةوات للصــادرا ــاء  ،رتفــاع البطال ممــا ســاهم فــي إبق

مســتويات مرتفعــة وبالتــالي أثــر علــى التضــخم عنــد 
    .االستهالك الخاص

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
ــي  ــاتج المحل ــن الن ــرد م ــيب الف ــط نص ــع متوس تراج
اإلجمـــالي باألســـعار الجاريـــة فـــي الـــدول العربيـــة 

دوالر في  6707ن حوالي مكمجموعة بشكل طفيف،  
، أي 2019دوالر عام    6669إلى حوالي    2018عام  

عـدد  في المائـة، نتيجـة تسـجيل  0.6بنسبة بلغت نحو  
يسـة من الدول العربية، وخاصة الدول المصـدرة الرئ

ــعودية  ــت والس ــارات والكوي ــر واإلم ــل قط ــنفط مث لل
وليبيا، انكماشاً في نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي 

  ). 3ة، الشكل (ريجاباألسعار ال اإلجمالي

  
 

 ). 2/8) و( 2/ 2المصدر: الملحقان (

يب نصـل أعلـى متوسـط 2019سجلت قطـر فـي عـام 
ــ ــة الف ــاتج بقيم ألــف دوالر للفــرد،  65.5رد مــن الن

دوالر   826وسجلت اليمن أدناه بقيمة قدرت بحـوالي  
حافظــت دول مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج للفــرد. و

لنصــيب الفــرد مــن ســط توبمهــا، ى ترتيبالعربيــة علــ
بالنسـبة لمجمـوع   الُمسـجلمتوسـط  الأعلى مـن    الناتج

نصـيب الفـرد مـن ط  وسـنما كـان متالدول العربية، بي
أقل   ، باستثناء لبنان،بالنسبة لبقية الدول العربية  الناتج

  من المتوسط العربي. 
وانكمش متوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج باألسـعار 

ممـا عربيـة،  دولـة    13  فـي  2019عـام  الثابتة خـالل  
ــة  ــدول العربي ــي ال ــرد ف ــاتج للف ــاش الن ــى انكم أدى إل

لت لبنــان جســو فــي المائــة. 0.6كمجموعــة بحــوالي 
بنسـب بلغـت نحـو   أعلى مستويات التراجع  والسودان

وضـاع بسـبب األ  في المائة على التـوالي،  5.5و  6.5
كما تراجـع نصـيب الفـرد مـن ،  مواتيةالداخلية غير  ال
المصــدرة الرئيســة دول العربيــة الــم معظــ نــاتج فــيال

نتيجـة لتـأثر أداء عدد من الدول األخـرى  للنفط، وفي  
ً ول  الد الناتج في هذه   التـي   باألسـباب المـذكورة سـابقا

 قـلالجاريـة بمعـدالت أ  قيمتـه باألسـعار  نموأدت إلى  
، الجـدول دولــلك الـي تـان فـمو السكـدالت نـن معـم

  ).1رقم (

  األسعار 
تغير غير المرّجح فـي الـرقم ال  دلمعسط  توم  خفضنا

القياسي ألسـعار المسـتهلكين فـي الـدول العربيـة مـن 
في   5.6إلى حوالي    2018ام  ة عمائفي ال  7.1حوالي  

. يعكس هذا االتجاه تالقي عـدد مـن 2019المائة عام  
التي أثرت على مسـتوى الداخلية والخارجية    العوامل

ير تـأثن  كـا. ووللد لك امؤشر أسعار المستهلكين في ت
انخفـاض األســعار العالميــة للمــواد األوليــة، وتالشــي 

يض تخفـل لتأثير السياسات التي نفذها عـدد مـن الـدو
الدعم على السلع االستهالكية وفرض ضـرائب علـى 

فضال عن انخفاض اإليجـارات وتكـاليف ،  االستهالك
السكن، من بين العوامل المشتركة في عدد من الـدول 
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التغیر السنوي في الرقم دل  عمُ فاضنخاإلىالتي أدت
القیاسي ألسعار المستھلكین.  

ى علــ للتضــخمأعلى معدالت2019في عام  سجلتو
18.5فــي المائــة، وســوریة 51التوالي، في السودان 

فــي 10في المائــة، والــیمن  13.9في المائة، ومصر  
المائــة، علمـــاً بــأن تلـــك المعــدالت تراجعـــت عـــن 

ا عــدا ســوریة. ، مــ 2018ام  عفيجلة  مستویاتھا المس
وتراوحت نسب التضخم في بقیة الــدول العربیــة بــین 

تھلكین بحوالي لمسر اانكماش في الرقم القیاسي ألسعا
6.7وارتفــاع بلــغ نحــو  ،في المائة في اإلمارات1.9

).2الجدول رقم (في المائة في تونس، 

الســودان إلــىزى معدل التضخم المرتفع نسبیاً فــي عیُ 
وارتفاع تكلفة الجنیھ السوداني  مة  قیض  خفاانل  تواص

السلع المستوردة باألسعار المحلیة نتیجــة الــنقص فــي 
، فضــالً عــن الضــغوط التضــخمیة نبیــةاألجالعمــالت 

ة بسببـقلة المعروض من السلع األساسیالمتأتیة من  
المشاكل التي تتعرض إلیھا شبكات التموین وإمدادات 

بة التي عرفھا صعالة  خلیلداف االظروالمتأثرة بالسلع  
بلـــغ متوســـط معـــدل . 2019الســـودان خـــالل عـــام 

يحوال2019عام  خاللفي سوریة  التضخم السنوي  
وذلك نتیجــة انخفــاض قیمــة العملــة ،في المائة18.5

ول مــن ألخــالل النصــف ااندلعتوأزمة الوقود التي  
. أثرت بشكل كبیر على مستویات األســعارالسنة التي

نقــاط 7التضخم بحــوالي  دلمعاجعرتمصر،  أّما في  
2018ســجل فــي عــام عــدل المُ مئویة بالمقارنة مع المُ 

ــ بفضــل ــة العمل ــن قیم ــعة وتتحس ــنفط أراج ــعار ال س
مرتفــع نســبیاً نتیجــة ، إال أنھ بقي عند مستوىالعالمیة

عــض الســلع لتواصل تبعات رفع الدعم عن الوقــود وب
يبقــ ،نلــیمي ا. فــ الغذائیة على المؤشر العام لألسعار

ــنة  ــالل س ــخم خ ــتوى التض ــم 2019مس ــاً رغ مرتفع
، نتیجــة2018اه بالمقارنــة مــع عــام مســتوانخفــاض 

الداخلیة غیر المســتقرة التــي فلظروات اتواصل تبع
أدى إلــى نقــص حــاد فــي الســلع ممــا یشــھدھا الــیمن، 

وارتفاع أسعارھا. 
في المائــة 7.3من  نسبة التضخم  عتتراج،في تونس

2019فــي المائــة عــام 6.7الي إلــى حــو2018عــام 
نتیجة إجراءات تشدید السیاسة النقدیة للبنك المركزي 

نســق ؤتبــاطت فــيســاھمالســتھداف التضــخم التــي 
. كما ساھمت جھــود تشــدید تطور قروض االستھالك

الرقابـــة االقتصـــادیة ومكافحـــة المضـــاربة وضـــبط 
األساسیة. المواد اق، في الحد من ارتفاع أسعاراألسو

) 2(م  قول رالجد 
ُمعدل التغیر السنوي في الرقم القیاسي ألسعار المستھلكین 

) 2019–2015و2010و2005و2000(
یة) مئونسبة(

20002005201020152016201720182019الدول العربیة 
0.83.34.50.3-0.9-0.73.55.0األ ر  د   ن 
1.9-1.36.20.94.11.91.63.1اإلمـــا را ت

0.72.62.01.82.81.42.11.0-البحریـــن
2.81.44.44.93.75.37.36.7تونـــــــــس

0.31.43.94.86.45.94.32.4ائــــــر جزال
2.03.14.02.22.02.00.13.3ي ـــــجیبوت

1.2-0.82.5-1.10.53.82.23.5-الســعودیة 
8.08.513.016.917.832.563.351.0الســــودان 
0.67.84.938.547.719.40.918.5-ســــــوریة

0.2-2.30.40.20.4-5.037.02.4راقـــــــالع
1.21.93.20.11.11.60.90.1-ُعمـــــــــان 

0.20.20.00.0-2.83.53.71.4ن ـــطیــفلس
0.6-2.41.72.70.40.2-1.78.8ر ــــــــطــق

5.93.03.91.32.22.21.73.3رـــــــمالقُ 
1.64.14.53.23.21.60.61.1الكویــــــت 
0.04.54.62.9-0.75.12.0-0.4-لبنـــــــــان 

1.24.6-2.92.72.59.822.728.7-ا ــیـــــــبــلی
2.88.811.710.910.229.520.913.9مصــــــــــر 
1.91.01.01.61.60.81.90.0المغـــــــرب 

3.312.16.30.50.72.53.12.3انیا ـــموریت
11.09.911.229.617.616.127.610.0الیمـــــــــن 

متوسط الدول  
2.16.14.56.27.08.17.15.6العربیة 

، 2020لموحد  استبیان التقریر االقتصادي العربي افيردةوالاالدول  المصدر: النسب محسوبة من بیانات  
ومصادر وطنیة ودولیة أخرى.
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اعــاً فــي معــدل التضــخم ارتف2019ام  سجلت لیبیا عــ 
في المائة بالمقارنة مع انكماش في 4.6الذي بلغ نحو  

بنســبة 2018عــام  الرقم القیاسي ألسعار المســتھلكین  
ــة، وھــي نســبة1.2 ــي المائ ــة رغــ بقمف ل واصــ م تول

وتــأثر قنــوات توزیــع األوضاع الداخلیة غیر المواتیة
ــلع، و ــي وقلـــ السـ ــاج المحلـ ــتوى اإلنتـ ــع مسـ ة تراجـ

األساســیة، فضــالً عــن معــاودة المواد  روض من  معال
الــذي أدى إلــى ارتفــاع تكــالیفقیمة الدینار  انخفاض  

استیراد المواد االستھالكیة.
2019سنة لالخفي جیبوتي  ارتفعت نسبة التضخم  و
حــاد فــي الاالرتفــاع  المائة نتیجــةفي  3.3لى حوالي  إ

ــة ــواد الغذائی ــعار الم ــة أس ــة وخاص ــعار المحلی األس
، وارتفعــت كــذلك فــي القُمــر الطلب المحلــيتفاعوار

عصــار الــذي حصــل فــي نتیجــة اإلإلــى نفــس النســبة 
ــبالد ــل ال ــى تعطی ــذي أدى إل النشــاط االقتصــادي وال

ــفة عامــة ــیلمحاواتــالف ،بص ، مــةھازراعیــةص
ــاد  ــى واالعتم ــ عل ــالموادواردات ال ــوق ب ــد الس لتزوی

. الغذائیة
فــي 3ل منل أقوكانت معدالت التضخم في بقیة الدو

خفضة نســبیاً. ففــي دول مجلــس المائة، وھي نسب من
التعاون لــدول الخلــیج العربیــة، ســاھم ربــط عمالتھــا 

تھــا بســلة بالدوالر، مــا عــدا الكویــت التــي تــربط عمل
انخفــاض ضــغوط التضــخمیة والفیفي تخف،التعم

ــ ،أســعار المــواد االســتھالكیة ة حیــث ارتفعــت قیم
الشركاء التجــاریین الت ة عمبالمقارنة مع بقیالدوالر
ـــ  یجـــارات . كمـــا ســـاھم تراجـــع أســـعار اإلینالرئیس

وتكــالیف الســكن وكــذلك تالشــي آثــار التقلــیص مــن 
ــم اتخ ــي ت ــلة الضــرائب الت ــدعم وسلس ــا خــالل ال اذھ

والخــدمات بمــا لى مختلف الســلع ة عاضیالمتاولسنا
في ذلك ضریبة القیمة المضافة، في الحد من ارتفــاع 

. وتراجــع مســتوى التضــخم ســعارلألالمســتوى العــام
فــي المائــة 2.9فــي لبنــان لیبلــغ حــوالي 2019ســنة 

كن، حیث نتیجة تراجع في أسعار المواد الغذائیة والس
م دھــ لــى بالإیینجئین الســورالالبعض  ساھمت عودة  

ــعار اإل ــن أسـ ــیص مـ ــي التقلـ ــازل فـ ــارات والمنـ یجـ
والعقارات. وتراجعت نسبة التضخم في الجزائر مــن 

فــي المائــة2.4إلى حــدود 2018عام  مائةي الف4.3
كمــا انخفضــت نســبة .التوزیــعقنــواتنتیجــة تحســن 

فــي 3.1التضخم في موریتانیــا فــي نفــس الفتــرة مــن  
عار الــنفط أسفاضانخةجینتفي المائة2.3المائة إلى  

ــرالعا ــھ أث ــان ل ــا ك ــة، مم ــى االســعار اایجابیــ اً لمی عل
ل ن خــالألردالمحلیة. وتقلصــت نســبة التضــخم فــي ا

في  4.5بنسبة  في المائة، مقارنة0.3إلى  2019سنة 
خفــض، وذلــك بعــد تالشــي آثــار 2018المائــة عــام 

خــالل الدعم واالجراءات الضریبیة التي تــم اتخاذھــا
عــن تراجــع أســعار الــنفط فضــالً ة، ســابقالواتالســن

ــراق  ــي الع ــتویات التضــخم ف ــھدت مس ــة. وش العالمی
ــاض أســعار انختیجــةن2019انكماشــاً خــالل ســنة  ف

المســاكن واالتصــاالت، وظــل مســتوى التضــخم فــي 
 ً حیــث یتــأثر المســتوى العــام لألســعار فلسطین متــدنیا

ــة، ــي األراضــي المحتل ــالقیود باألســعار الســائدة ف وب
شخاص مــن قبــل ة البضائع واألحركلى  ضة عورفالم

سلطة االحتالل. 
الھیكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي

زال قطــاع الصــناعات االســتخراجیةیــ الھ  رغم تذبذبــ 
األكثـــر تـــأثیراً علـــى أداء القطـــاع األكبـــر حصـــة و

عــام . وتأثرت حصة ھذا القطاع في  االقتصاد العربي
ــ 2019 ــعار ال ــاض أس ــلباً بانخف ــينفطس ــوااألف ق س

داء االقتصــادي وعلــى لعالمیة، وھو ما أثــر علــى األا
لي ھیكــل المســاھمة القطاعیــة للنــاتج المحلــي اإلجمــا

ــملــدولل ــة، الجــدول رق شــكلت مســاھمة .)3(العربی
في المائــة مــن 48.8قطاعات اإلنتاج السلعي حوالي  

ــام ا ــي الع ــة ف ــدول العربی ــالي لل ــي اإلجم ــاتج المحل لن
ة االســتخراجیةناعالصھمةاسمین  ، توزعت ب2019
في المائــة، والصــناعات التحویلیــة بحــوالي 25بنحو  
ــة، والزراعــة بن10.3 ــي المائ ــة 4.8حــو ف ــي المائ ف

في المائة.8.8وبقیة القطاعات اإلنتاجیة 

) 3الجدول رقم (
الھیكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة 

) 2019و2018و2017و2010(

الموحد.وقاعدة بیانات التقریر االقتصادي العربي )، 2/4) و (2/3الملحقان (المصدر:
المضافة.یمة لقلنويلساو لنم* معدل ا

(نسبة مئویة)
معدل النمو السنوي باألسعار الجاریة* ھیكل الناتج المحلي اإلجمالي

20102017201820192015 - 20102018 - 20172019 - 2018
0.8516.0.2-57.146.8550.48.8قطاعات اإلنتاج السلعي منھا: 

5.7-6.25.54.64.82.510.7الزراعة 
-.5.8732.16-33.922.027.025.0االستخراجیة الصناعات 

9.610.410.410.35.458.0.8الصناعات التحویلیة
7.48.98.58.86.42.63.8باقي قطاعات اإلنتاج

42.152.149.551.27.61.34.7إجمالي قطاعات الخدمات منھا: 
10.513.112.9213.8.336.4.3یةومت الحكماخدلا

-0.81.21.01.29.7صافي الضرائب غیر المباشرة  48.14.9
1001001001003.17.91.5اليجمإل لي االناتج المح
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على حصــة واستأثر قطاع الصناعات االستخراجیة بأ
فــي الــدول 2019في النــاتج المحلــي اإلجمــالي لعــام  

ــث  ــنفط باســتثناء البحــرین، حی المصــدرة الرئیســة لل
كانت مساھمة قطاع الصناعات التحویلیــة فــي النــاتج 

لى من مســاھمة ائة، أعالمفي17.9قدرة بحوالي  والمُ 
لنصیب األكبر وكان لقطاع الزراعة ا.  اتلقطاعاة  بقی

اإلجمــالي فــي كــل مــن الســودان فــي النــاتج المحلــي 
ــت مســاھمة وســوریة والقُ  ــا، بینمــا كان مــر وموریتانی

قطاع الصناعات التحویلیة أكبــر مــن بقیــة القطاعــات 
في كل من األردن والبحرین والمغرب، وكــان قطــاع 

. نستوج في تناالحكومیة أكبر مساھم فيت الخدماال

ــاھم ــاتج ةشــھدت مس ــي الن القطاعــات االقتصــادیة ف
بعــض ي اإلجمــالي للــدول العربیــة كمجموعــة المحلــ 

عــن مســتویاتھا فــي العــام 2019فــي عــام التغیــرات 

اإلنتــاج اتحیــث تراجعــت مســاھمات قطاعــ ،السابق
ــ  ــة النخفـ ــلعي نتیجـ ــناعات ـالسـ ــاھمة الصـ اض مسـ

إلــى 2018ماالعــ في  في المائة  27من  اجیةستخراال
نـــاتج وانكمـــاش 2019فـــي المائـــة فـــي العـــام 25

فــي 6.1بمعدل بلــغ حــوالي  الصناعات االستخراجیة
ارتفعت حصة قطاعات الخــدمات ،في المقابلالمائة.

، إلــى 2019فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي العــام 
في المائــة 49.5في المائة مقارنةً بنحو  51.2حوالي  

ة قطــاع راجــع حصــ لتة یجــ نتذلــك، 2018فــي العــام 
مات زیــادة فــي وتحقیــق قطــاع الخــداإلنتــاج الســلعي

وســاھم. فــي المائــة4.7نحــو بلغــت لقیمــة المضــافة ا
في المائة في الناتج المحلي 4.8الزراعة بنسبة قطاع

فــي المائــة 4.6بنســبةمقارنــةً 2019اإلجمالي للعام  
عدلي مالعربالزراعيالناتجحقق. و2018في العام  

في المائة. 5.7بلغ نحو سعار الجاریة ألباو  نم

) 1اإلطار (
الفرق بین الناتج المحلي اإلجمالي والناتج القومي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي 

يلـلمحج انـات) یسـاوي الGNPاإلجمـالي (ي  ومھو مقیاس للناتج الوطني المنتج فـي بلـد معـین. النـاتج القـ)GDPالناتج المحلي اإلجمالي (
ى صافي دخل الملكیة من الخارج. یشمل صافي الدخل من الخارج أربـاح األسـھم والفوائـد واألربـاح. یعكـس كـل مـن جمالي باإلضافة إلإلا

لي أن النـاتج القـومي اإلجمـاو ھنتاج والدخل في اقتصاد معین. والفرق الرئیسيلي مستوى اإلالناتج القومي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجما
لدخل الصافي مـن الخـارج. وبعبـارة أخـرى، فـإن الفـرق الرئیسـي بـین النـاتج المحلـي اإلجمـالي والنـاتج القـومي تبار عوائد اعاالي  ذ فیأخ

ً اإلجمالي ھو أن ھذا األخیر یطرح قیمة الناتج الذي یتم نتـاج الشـركات إة یمـمن قبل شركات مقرھا في دول أخرى، ویُضـیف قإنتاجھ محلیا
.رجلخاي االوطنیة ف

على مبدأ مماثل لمفھوم الناتج القومي اإلجمالي. ویُعّرف البنك الدولي الدخل القـومي اإلجمـالي علـى ) GNI(د الدخل القومي اإلجماليتمیع
م قیـیعانات) غیـر المدرجـة فـي تإلاتجین المقیمین باإلضافة إلى أي ضرائب على المنتجات (ناقصأنھ: "مجموع القیمة المضافة لجمیع المن

في عوائد الدخل األولي (تعویضـات المـوظفین وإیـرادات الممتلكـات) مـن الخـارج." الـدخل القـومي اإلجمـالي ھـو ضافة إلى صااإلبجاتلنا
ات اإلنمائیـة، أي عدسابما في ذلك دخل االستثمار، بغض النظر عن مكان كسبھ، والمإجمالي المبلغ الذي یكسبھ األفراد والشركات الوطنیة، 

المحلي اإلجمالي للدولة باإلضافة إلى الدخل الذي تتلقاه الدولة من مصادر خارجیة. یُعد الـدخل القـومي جمالي الناتجإلايوملقل الدخیشمل ا
ي الـدول التـي لـدیھا فـصـةس الدخل والثروة في بلد معین، ویعتبر مؤشًرا أكثـر دقـة خااإلجمالي، بدیالً للناتج المحلي اإلجمالي كوسیلة لقیا

و وجود شركات أجنبیة أو مسـاعدات أجنبیـة ھامـة. ویكمـن الفـرق بـین الـدخل القـومي اإلجمـالي والنـاتج اشرة كبیرة أمبة  ینبأجات  ماراستث
الـبالد مقابـل لىإلي اإلجمالي باإلضافة إلى الدخل الذي تدفعھ الدول األخرىالقومي اإلجمالي في أن الدخل القومي اإلجمالي ھو الناتج المح

ت مماثلة إلى بلدان أخرى)، بینما النـاتج القـومي اإلجمـالي ھـو إجمـالي القیمـة السـوقیة لجمیـع السـلع اقصاً مدفوعا(نم  ھساألاح  أربالفوائد و
واالسـتثمارات ، رجین المحلیین من السلع والخدمات المنتجة والمباعة في الخـاوالخدمات التي ینتجھا السكان المحلیون، ویشمل أرباح المقیم

جانب أثناء وجودھم داخل الدولة. ومـن ھـذا المنطلـق، یُعتبـر الـدخل القـومي اإلجمـالي بـدیالً عـن المقیمین األاحربأل  شم یوالفي الخارج، 
ثالثـة بصـفة الم من الناتج. ویُلخص الجدول التـالي أھـم الفـروق بـین المفـاھیالناتج القومي اإلجمالي كمقیاس للثروة، ألنھ یحسب الدخل بدالً  

 .أكثر تحدیداً 

من  سبكت المدخل لا
الناتج القومي اإلجمالي  ) GNIالدخل القومي اإلجمالي ()GDPالناتج المحلي اإلجمالي (بل ق

)GNP (

المقیمین في البلد 
االستھالك  االستھالك العائلي+

صافي االستثمار+الحكومي+
الصادرات 

الناتج المحلي اإلجمالي+(األموال  
المواطنون والشركات  ھاكسبالتي ی

لك دخل  ذي ا فبمج، خارمن ال
(الدخل  -) والعون اإلنمائياالستثمار

المحول من قبل األجانب المقیمین في  
الدولة إلى أوطانھم)

الناتج المحلي اإلجمالي + 
ل  (الدخل على كل األصو

(الدخل  -األجنبیة) 
المكتسب من األجانب داخل  

البلد) 

للكامابل مور مشیغد مشمول إذا أُنفق داخل البلولمشماألجانب في البلد 
مشمول بالكامل مشمول إذا تم تحویلھ إلى البلد غیر مشمولالمواطنین خارج البلد 
غیر مشمولغیر مشمولغیر مشمولاألجانب خارج البلد 

Zharova Liubov (2017), World Economics: Introduction, available on line: ppt-online.org/423350المصدر: 

28



الفصل الثاني: التطورات االقتصادیة واالجتماعیة 

28

اعــاً فــي معــدل التضــخم ارتف2019ام  سجلت لیبیا عــ 
في المائة بالمقارنة مع انكماش في 4.6الذي بلغ نحو  

بنســبة 2018عــام  الرقم القیاسي ألسعار المســتھلكین  
ــة، وھــي نســبة1.2 ــي المائ ــة رغــ بقمف ل واصــ م تول

وتــأثر قنــوات توزیــع األوضاع الداخلیة غیر المواتیة
ــلع، و ــي وقلـــ السـ ــاج المحلـ ــتوى اإلنتـ ــع مسـ ة تراجـ

األساســیة، فضــالً عــن معــاودة المواد  روض من  معال
الــذي أدى إلــى ارتفــاع تكــالیفقیمة الدینار  انخفاض  

استیراد المواد االستھالكیة.
2019سنة لالخفي جیبوتي  ارتفعت نسبة التضخم  و
حــاد فــي الاالرتفــاع  المائة نتیجــةفي  3.3لى حوالي  إ

ــة ــواد الغذائی ــعار الم ــة أس ــة وخاص ــعار المحلی األس
، وارتفعــت كــذلك فــي القُمــر الطلب المحلــيتفاعوار

عصــار الــذي حصــل فــي نتیجــة اإلإلــى نفــس النســبة 
ــبالد ــل ال ــى تعطی ــذي أدى إل النشــاط االقتصــادي وال

ــفة عامــة ــیلمحاواتــالف ،بص ، مــةھازراعیــةص
ــاد  ــى واالعتم ــ عل ــالموادواردات ال ــوق ب ــد الس لتزوی

. الغذائیة
فــي 3ل منل أقوكانت معدالت التضخم في بقیة الدو

خفضة نســبیاً. ففــي دول مجلــس المائة، وھي نسب من
التعاون لــدول الخلــیج العربیــة، ســاھم ربــط عمالتھــا 

تھــا بســلة بالدوالر، مــا عــدا الكویــت التــي تــربط عمل
انخفــاض ضــغوط التضــخمیة والفیفي تخف،التعم

ــ ،أســعار المــواد االســتھالكیة ة حیــث ارتفعــت قیم
الشركاء التجــاریین الت ة عمبالمقارنة مع بقیالدوالر
ـــ  یجـــارات . كمـــا ســـاھم تراجـــع أســـعار اإلینالرئیس

وتكــالیف الســكن وكــذلك تالشــي آثــار التقلــیص مــن 
ــم اتخ ــي ت ــلة الضــرائب الت ــدعم وسلس ــا خــالل ال اذھ

والخــدمات بمــا لى مختلف الســلع ة عاضیالمتاولسنا
في ذلك ضریبة القیمة المضافة، في الحد من ارتفــاع 

. وتراجــع مســتوى التضــخم ســعارلألالمســتوى العــام
فــي المائــة 2.9فــي لبنــان لیبلــغ حــوالي 2019ســنة 

كن، حیث نتیجة تراجع في أسعار المواد الغذائیة والس
م دھــ لــى بالإیینجئین الســورالالبعض  ساھمت عودة  

ــعار اإل ــن أسـ ــیص مـ ــي التقلـ ــازل فـ ــارات والمنـ یجـ
والعقارات. وتراجعت نسبة التضخم في الجزائر مــن 

فــي المائــة2.4إلى حــدود 2018عام  مائةي الف4.3
كمــا انخفضــت نســبة .التوزیــعقنــواتنتیجــة تحســن 

فــي 3.1التضخم في موریتانیــا فــي نفــس الفتــرة مــن  
عار الــنفط أسفاضانخةجینتفي المائة2.3المائة إلى  

ــرالعا ــھ أث ــان ل ــا ك ــة، مم ــى االســعار اایجابیــ اً لمی عل
ل ن خــالألردالمحلیة. وتقلصــت نســبة التضــخم فــي ا

في  4.5بنسبة  في المائة، مقارنة0.3إلى  2019سنة 
خفــض، وذلــك بعــد تالشــي آثــار 2018المائــة عــام 

خــالل الدعم واالجراءات الضریبیة التي تــم اتخاذھــا
عــن تراجــع أســعار الــنفط فضــالً ة، ســابقالواتالســن

ــراق  ــي الع ــتویات التضــخم ف ــھدت مس ــة. وش العالمی
ــاض أســعار انختیجــةن2019انكماشــاً خــالل ســنة  ف

المســاكن واالتصــاالت، وظــل مســتوى التضــخم فــي 
 ً حیــث یتــأثر المســتوى العــام لألســعار فلسطین متــدنیا

ــة، ــي األراضــي المحتل ــالقیود باألســعار الســائدة ف وب
شخاص مــن قبــل ة البضائع واألحركلى  ضة عورفالم

سلطة االحتالل. 
الھیكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي

زال قطــاع الصــناعات االســتخراجیةیــ الھ  رغم تذبذبــ 
األكثـــر تـــأثیراً علـــى أداء القطـــاع األكبـــر حصـــة و

عــام . وتأثرت حصة ھذا القطاع في  االقتصاد العربي
ــ 2019 ــعار ال ــاض أس ــلباً بانخف ــينفطس ــوااألف ق س

داء االقتصــادي وعلــى لعالمیة، وھو ما أثــر علــى األا
لي ھیكــل المســاھمة القطاعیــة للنــاتج المحلــي اإلجمــا

ــملــدولل ــة، الجــدول رق شــكلت مســاھمة .)3(العربی
في المائــة مــن 48.8قطاعات اإلنتاج السلعي حوالي  

ــام ا ــي الع ــة ف ــدول العربی ــالي لل ــي اإلجم ــاتج المحل لن
ة االســتخراجیةناعالصھمةاسمین  ، توزعت ب2019
في المائــة، والصــناعات التحویلیــة بحــوالي 25بنحو  
ــة، والزراعــة بن10.3 ــي المائ ــة 4.8حــو ف ــي المائ ف

في المائة.8.8وبقیة القطاعات اإلنتاجیة 

) 3الجدول رقم (
الھیكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربیة 

) 2019و2018و2017و2010(

الموحد.وقاعدة بیانات التقریر االقتصادي العربي )، 2/4) و (2/3الملحقان (المصدر:
المضافة.یمة لقلنويلساو لنم* معدل ا

(نسبة مئویة)
معدل النمو السنوي باألسعار الجاریة* ھیكل الناتج المحلي اإلجمالي

20102017201820192015 - 20102018 - 20172019 - 2018
0.8516.0.2-57.146.8550.48.8قطاعات اإلنتاج السلعي منھا: 

5.7-6.25.54.64.82.510.7الزراعة 
-.5.8732.16-33.922.027.025.0االستخراجیة الصناعات 

9.610.410.410.35.458.0.8الصناعات التحویلیة
7.48.98.58.86.42.63.8باقي قطاعات اإلنتاج

42.152.149.551.27.61.34.7إجمالي قطاعات الخدمات منھا: 
10.513.112.9213.8.336.4.3یةومت الحكماخدلا

-0.81.21.01.29.7صافي الضرائب غیر المباشرة  48.14.9
1001001001003.17.91.5اليجمإل لي االناتج المح
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على حصــة واستأثر قطاع الصناعات االستخراجیة بأ
فــي الــدول 2019في النــاتج المحلــي اإلجمــالي لعــام  

ــث  ــنفط باســتثناء البحــرین، حی المصــدرة الرئیســة لل
كانت مساھمة قطاع الصناعات التحویلیــة فــي النــاتج 

لى من مســاھمة ائة، أعالمفي17.9قدرة بحوالي  والمُ 
لنصیب األكبر وكان لقطاع الزراعة ا.  اتلقطاعاة  بقی

اإلجمــالي فــي كــل مــن الســودان فــي النــاتج المحلــي 
ــت مســاھمة وســوریة والقُ  ــا، بینمــا كان مــر وموریتانی

قطاع الصناعات التحویلیة أكبــر مــن بقیــة القطاعــات 
في كل من األردن والبحرین والمغرب، وكــان قطــاع 

. نستوج في تناالحكومیة أكبر مساھم فيت الخدماال

ــاھم ــاتج ةشــھدت مس ــي الن القطاعــات االقتصــادیة ف
بعــض ي اإلجمــالي للــدول العربیــة كمجموعــة المحلــ 

عــن مســتویاتھا فــي العــام 2019فــي عــام التغیــرات 

اإلنتــاج اتحیــث تراجعــت مســاھمات قطاعــ ،السابق
ــ  ــة النخفـ ــلعي نتیجـ ــناعات ـالسـ ــاھمة الصـ اض مسـ

إلــى 2018ماالعــ في  في المائة  27من  اجیةستخراال
نـــاتج وانكمـــاش 2019فـــي المائـــة فـــي العـــام 25

فــي 6.1بمعدل بلــغ حــوالي  الصناعات االستخراجیة
ارتفعت حصة قطاعات الخــدمات ،في المقابلالمائة.

، إلــى 2019فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي العــام 
في المائــة 49.5في المائة مقارنةً بنحو  51.2حوالي  

ة قطــاع راجــع حصــ لتة یجــ نتذلــك، 2018فــي العــام 
مات زیــادة فــي وتحقیــق قطــاع الخــداإلنتــاج الســلعي

وســاھم. فــي المائــة4.7نحــو بلغــت لقیمــة المضــافة ا
في المائة في الناتج المحلي 4.8الزراعة بنسبة قطاع

فــي المائــة 4.6بنســبةمقارنــةً 2019اإلجمالي للعام  
عدلي مالعربالزراعيالناتجحقق. و2018في العام  

في المائة. 5.7بلغ نحو سعار الجاریة ألباو  نم

) 1اإلطار (
الفرق بین الناتج المحلي اإلجمالي والناتج القومي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي 

يلـلمحج انـات) یسـاوي الGNPاإلجمـالي (ي  ومھو مقیاس للناتج الوطني المنتج فـي بلـد معـین. النـاتج القـ)GDPالناتج المحلي اإلجمالي (
ى صافي دخل الملكیة من الخارج. یشمل صافي الدخل من الخارج أربـاح األسـھم والفوائـد واألربـاح. یعكـس كـل مـن جمالي باإلضافة إلإلا

لي أن النـاتج القـومي اإلجمـاو ھنتاج والدخل في اقتصاد معین. والفرق الرئیسيلي مستوى اإلالناتج القومي اإلجمالي والناتج المحلي اإلجما
لدخل الصافي مـن الخـارج. وبعبـارة أخـرى، فـإن الفـرق الرئیسـي بـین النـاتج المحلـي اإلجمـالي والنـاتج القـومي تبار عوائد اعاالي  ذ فیأخ

ً اإلجمالي ھو أن ھذا األخیر یطرح قیمة الناتج الذي یتم نتـاج الشـركات إة یمـمن قبل شركات مقرھا في دول أخرى، ویُضـیف قإنتاجھ محلیا
.رجلخاي االوطنیة ف

على مبدأ مماثل لمفھوم الناتج القومي اإلجمالي. ویُعّرف البنك الدولي الدخل القـومي اإلجمـالي علـى ) GNI(د الدخل القومي اإلجماليتمیع
م قیـیعانات) غیـر المدرجـة فـي تإلاتجین المقیمین باإلضافة إلى أي ضرائب على المنتجات (ناقصأنھ: "مجموع القیمة المضافة لجمیع المن

في عوائد الدخل األولي (تعویضـات المـوظفین وإیـرادات الممتلكـات) مـن الخـارج." الـدخل القـومي اإلجمـالي ھـو ضافة إلى صااإلبجاتلنا
ات اإلنمائیـة، أي عدسابما في ذلك دخل االستثمار، بغض النظر عن مكان كسبھ، والمإجمالي المبلغ الذي یكسبھ األفراد والشركات الوطنیة، 

المحلي اإلجمالي للدولة باإلضافة إلى الدخل الذي تتلقاه الدولة من مصادر خارجیة. یُعد الـدخل القـومي جمالي الناتجإلايوملقل الدخیشمل ا
ي الـدول التـي لـدیھا فـصـةس الدخل والثروة في بلد معین، ویعتبر مؤشًرا أكثـر دقـة خااإلجمالي، بدیالً للناتج المحلي اإلجمالي كوسیلة لقیا

و وجود شركات أجنبیة أو مسـاعدات أجنبیـة ھامـة. ویكمـن الفـرق بـین الـدخل القـومي اإلجمـالي والنـاتج اشرة كبیرة أمبة  ینبأجات  ماراستث
الـبالد مقابـل لىإلي اإلجمالي باإلضافة إلى الدخل الذي تدفعھ الدول األخرىالقومي اإلجمالي في أن الدخل القومي اإلجمالي ھو الناتج المح

ت مماثلة إلى بلدان أخرى)، بینما النـاتج القـومي اإلجمـالي ھـو إجمـالي القیمـة السـوقیة لجمیـع السـلع اقصاً مدفوعا(نم  ھساألاح  أربالفوائد و
واالسـتثمارات ، رجین المحلیین من السلع والخدمات المنتجة والمباعة في الخـاوالخدمات التي ینتجھا السكان المحلیون، ویشمل أرباح المقیم

جانب أثناء وجودھم داخل الدولة. ومـن ھـذا المنطلـق، یُعتبـر الـدخل القـومي اإلجمـالي بـدیالً عـن المقیمین األاحربأل  شم یوالفي الخارج، 
ثالثـة بصـفة الم من الناتج. ویُلخص الجدول التـالي أھـم الفـروق بـین المفـاھیالناتج القومي اإلجمالي كمقیاس للثروة، ألنھ یحسب الدخل بدالً  

 .أكثر تحدیداً 

من  سبكت المدخل لا
الناتج القومي اإلجمالي  ) GNIالدخل القومي اإلجمالي ()GDPالناتج المحلي اإلجمالي (بل ق

)GNP (

المقیمین في البلد 
االستھالك  االستھالك العائلي+

صافي االستثمار+الحكومي+
الصادرات 

الناتج المحلي اإلجمالي+(األموال  
المواطنون والشركات  ھاكسبالتي ی

لك دخل  ذي ا فبمج، خارمن ال
(الدخل  -) والعون اإلنمائياالستثمار

المحول من قبل األجانب المقیمین في  
الدولة إلى أوطانھم)

الناتج المحلي اإلجمالي + 
ل  (الدخل على كل األصو

(الدخل  -األجنبیة) 
المكتسب من األجانب داخل  

البلد) 

للكامابل مور مشیغد مشمول إذا أُنفق داخل البلولمشماألجانب في البلد 
مشمول بالكامل مشمول إذا تم تحویلھ إلى البلد غیر مشمولالمواطنین خارج البلد 
غیر مشمولغیر مشمولغیر مشمولاألجانب خارج البلد 

Zharova Liubov (2017), World Economics: Introduction, available on line: ppt-online.org/423350المصدر: 
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كــل مــن الــدخل القــومي اإلجمــالي   حدد نطاقأن الناتج المحلي اإلجمالي يحدد نطاقه وفقًا للموقع، بينما يُ فاهيم الثالثة في  مال  يفق  فرال  يكمن 
النــاتج القــومي اإلجمــالي  إنفــ  لــد،البداخــل حــدود نتاج يشمل اإلفي حين أن الناتج المحلي اإلجمالي  ووفقًا للملكية.    جماليوالناتج القومي اإل

، ولكن مــن خــالل مؤسســة مملوكــة البلدعتبر اإلنتاج داخل حدود  يُ وبلد.  ي الإنتاج الشركات المملوكة لمواطنتشمل  اإلجمالي    يمقولل الدخ ا/
. في المقابل، فــإن اليمج اإل الدخل القوميالناتج القومي اإلجمالي / من جزءً  ولكن ليس ،من ناتجها المحلي اإلجمالي  اً جزء،  هلشخص خارج 

الــدخل القــومي ن، يُحتســب كجــزء مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي /يج الدولة، ولكــن مملوكــة ألحــد المــواطنسة تقع خارسؤم  من قبل  تاجاإلن
  لمحلي اإلجمالي.وليس الناتج ا، اإلجمالي

البلــدان   نأ  رهــ . ويظ)2019- 2000(  لعربية خالل الفتــرةال  لدويُبين الشكل التالي تطور الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي ل
ً لديها  كونتس األجنبية، مثل األردن وجيبوتي واليمن وفلسطين،المساعدات الخارجية واالستثمارات  حجم رتفع فيها  يالتي   لدخل القومي ل قيما

 اتدعاســ ملــى الع خفضالمــن دأو االعتمــاالمرتفــع  يحلــ المالبلــدان ذات النــاتج أعلى من الناتج المحلي اإلجمالي، وبــالعكس، فــإن اإلجمالي  
   من الدخل القومي اإلجمالي. سيكون لديها ناتج محلي إجمالي أعلىواالستثمار األجنبي المباشر األجنبية 

  ) 2019-2000(تطور الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي للدول العربية  
 (مليار دوالر)
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نت معـدالت النمـو باألسـعار الثابتـة بـين مختلـف يابت
العربيــة، حيــث تــراوح معــدل القطاعــات فــي الــدول 

 25.4نحـو    الزراعة بين زيـادة بلغـتع  طافي قالنمو  
فـي   6.0لي  ادر بحـووانكمـاش قُـ   ،يبيـالفي المائة في  

، وتراوحـت معـدالت نمـو قطـاع الجزائـرالمائة فـي  
المائة في  يف  14لي  حواالصناعات االستخراجية بين  

فــي المائــة فــي  19.7وانكمــاش بلــغ نحــو  مصــر
 سـجلتا في قطاع الصناعات التحويليـة فالجزائر، أم

در  ليبيــا فــي المائــة،  27بحــوالي أعلــى معــدل نمــو قــُ
انكماشاً للقيمة المضافة باألسعار الثابتة  لبنانوسجلت  

  .  )4في المائة، الشكل ( 26.4لهذا القطاع بلغ نحو 

 الناتج الم حلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق 
ــام  ــهد ع ــي 2019ش ــة ف ــرات ملحوظ ــص تغي  حص

ة بالمقارنــة مــع الرئيســو بنــود اإلنفــاق ـومعــدالت نمــ
ــام  ــ2018العـ ــتهالك ـ، حـ ــص االسـ يث زادت حصـ

ع ـراجـــتو  ،مار في الناتجـاالستثكومي والحالعائلي و
وة ظورة أي فجـفي حصة صافي الصادرات غير المن

و ـــق نمــســفي المائة، وتغير ن  3لي  اوــوارد بحــمال
ــ ــك اـمخت ــود. لف تل ـــوتلبن ـــوزع الناتــ ـــج المحــ لي ـ
ــام ـــــــــــاإلج إلـــــــــى  2019مالي فـــــــــي العـــــــ

ــائلي، و 50.1 ــتهالك الع ــة لالس ــي المائ ــي  18.2ف ف
ــ المائـــة لالســـتهالك ــة  26.3و ي،ومالحكـ فـــي المائـ

االسـتهالك   حصـصقابل الزيـادات فـي  ولالستثمار.  
األهمية النسبية لفجوة تغير في  ماري،  ثتسواال  ائيلنها

إلـى  2018العـام    خـاللفـي المائـة    8.5الموارد مـن  
 جةـــــ، نتي2019ام ــــــالع اللـــــخفــي المائــة  5.4

ــي ــدول  االنخفــاض ف ــدات الصــادرات بالنســبة لل عائ
في عدٍد مـن   فط وضعف أداء الصادراتنللة  رلمصد ا

   الدول العربية األخرى.
في الدول العربية   تهالك النهائيسالايادة  ز  في  وساهم

 الســتهالك العــائلينمــو ا 2019كمجموعــة فــي عــام 
فــي  0.6فــي المائــة بالمقارنــة مــع نســبة  5.3بنســبة 

، في الوقت الـذي تراجـع فيـه 2018المائة خالل عام  
 6.6خالل نفـس الفتـرة مـن  الحكومي    كستهالنمو اال

 تاد وعائـار  أسعالنخفاض  في المائة، نتيجة    2.0إلى  
صــادرات فــي انكمــاش كــذلك  ، التــي انعكســتالــنفط

ائة وتراجع وتيـرة في الم  5.2السلع والخدمات بنسبة  
 2018فـي المائـة عـام  3.4نمو الواردات من حوالي 

 قــمل رجــدوال، 2019فــي المائــة عــام  1.4إلــى نحــو 
)4(.

  

  

 موحد. لاي  لعربي اصادالمصدر: قاعدة بيانات التقرير االقت           
  

 

 (%) )2019(تاج باألسعار الثابتة في الدول العربية ): معدالت نمو أهم قطاعات اإلن4لشكل (ا
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كــل مــن الــدخل القــومي اإلجمــالي   حدد نطاقأن الناتج المحلي اإلجمالي يحدد نطاقه وفقًا للموقع، بينما يُ فاهيم الثالثة في  مال  يفق  فرال  يكمن 
النــاتج القــومي اإلجمــالي  إنفــ  لــد،البداخــل حــدود نتاج يشمل اإلفي حين أن الناتج المحلي اإلجمالي  ووفقًا للملكية.    جماليوالناتج القومي اإل

، ولكن مــن خــالل مؤسســة مملوكــة البلدعتبر اإلنتاج داخل حدود  يُ وبلد.  ي الإنتاج الشركات المملوكة لمواطنتشمل  اإلجمالي    يمقولل الدخ ا/
. في المقابل، فــإن اليمج اإل الدخل القوميالناتج القومي اإلجمالي / من جزءً  ولكن ليس ،من ناتجها المحلي اإلجمالي  اً جزء،  هلشخص خارج 

الــدخل القــومي ن، يُحتســب كجــزء مــن النــاتج القــومي اإلجمــالي /يج الدولة، ولكــن مملوكــة ألحــد المــواطنسة تقع خارسؤم  من قبل  تاجاإلن
  لمحلي اإلجمالي.وليس الناتج ا، اإلجمالي

البلــدان   نأ  رهــ . ويظ)2019- 2000(  لعربية خالل الفتــرةال  لدويُبين الشكل التالي تطور الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي ل
ً لديها  كونتس األجنبية، مثل األردن وجيبوتي واليمن وفلسطين،المساعدات الخارجية واالستثمارات  حجم رتفع فيها  يالتي   لدخل القومي ل قيما

 اتدعاســ ملــى الع خفضالمــن دأو االعتمــاالمرتفــع  يحلــ المالبلــدان ذات النــاتج أعلى من الناتج المحلي اإلجمالي، وبــالعكس، فــإن اإلجمالي  
   من الدخل القومي اإلجمالي. سيكون لديها ناتج محلي إجمالي أعلىواالستثمار األجنبي المباشر األجنبية 

  ) 2019-2000(تطور الناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي للدول العربية  
 (مليار دوالر)
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نت معـدالت النمـو باألسـعار الثابتـة بـين مختلـف يابت
العربيــة، حيــث تــراوح معــدل القطاعــات فــي الــدول 

 25.4نحـو    الزراعة بين زيـادة بلغـتع  طافي قالنمو  
فـي   6.0لي  ادر بحـووانكمـاش قُـ   ،يبيـالفي المائة في  

، وتراوحـت معـدالت نمـو قطـاع الجزائـرالمائة فـي  
المائة في  يف  14لي  حواالصناعات االستخراجية بين  

فــي المائــة فــي  19.7وانكمــاش بلــغ نحــو  مصــر
 سـجلتا في قطاع الصناعات التحويليـة فالجزائر، أم

در  ليبيــا فــي المائــة،  27بحــوالي أعلــى معــدل نمــو قــُ
انكماشاً للقيمة المضافة باألسعار الثابتة  لبنانوسجلت  

  .  )4في المائة، الشكل ( 26.4لهذا القطاع بلغ نحو 

 الناتج الم حلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق 
ــام  ــهد ع ــي 2019ش ــة ف ــرات ملحوظ ــص تغي  حص

ة بالمقارنــة مــع الرئيســو بنــود اإلنفــاق ـومعــدالت نمــ
ــام  ــ2018العـ ــتهالك ـ، حـ ــص االسـ يث زادت حصـ

ع ـراجـــتو  ،مار في الناتجـاالستثكومي والحالعائلي و
وة ظورة أي فجـفي حصة صافي الصادرات غير المن

و ـــق نمــســفي المائة، وتغير ن  3لي  اوــوارد بحــمال
ــ ــك اـمخت ــود. لف تل ـــوتلبن ـــوزع الناتــ ـــج المحــ لي ـ
ــام ـــــــــــاإلج إلـــــــــى  2019مالي فـــــــــي العـــــــ

ــائلي، و 50.1 ــتهالك الع ــة لالس ــي المائ ــي  18.2ف ف
ــ المائـــة لالســـتهالك ــة  26.3و ي،ومالحكـ فـــي المائـ

االسـتهالك   حصـصقابل الزيـادات فـي  ولالستثمار.  
األهمية النسبية لفجوة تغير في  ماري،  ثتسواال  ائيلنها

إلـى  2018العـام    خـاللفـي المائـة    8.5الموارد مـن  
 جةـــــ، نتي2019ام ــــــالع اللـــــخفــي المائــة  5.4

ــي ــدول  االنخفــاض ف ــدات الصــادرات بالنســبة لل عائ
في عدٍد مـن   فط وضعف أداء الصادراتنللة  رلمصد ا

   الدول العربية األخرى.
في الدول العربية   تهالك النهائيسالايادة  ز  في  وساهم

 الســتهالك العــائلينمــو ا 2019كمجموعــة فــي عــام 
فــي  0.6فــي المائــة بالمقارنــة مــع نســبة  5.3بنســبة 

، في الوقت الـذي تراجـع فيـه 2018المائة خالل عام  
 6.6خالل نفـس الفتـرة مـن  الحكومي    كستهالنمو اال

 تاد وعائـار  أسعالنخفاض  في المائة، نتيجة    2.0إلى  
صــادرات فــي انكمــاش كــذلك  ، التــي انعكســتالــنفط

ائة وتراجع وتيـرة في الم  5.2السلع والخدمات بنسبة  
 2018فـي المائـة عـام  3.4نمو الواردات من حوالي 

 قــمل رجــدوال، 2019فــي المائــة عــام  1.4إلــى نحــو 
)4(.

  

  

 موحد. لاي  لعربي اصادالمصدر: قاعدة بيانات التقرير االقت           
  

 

 (%) )2019(تاج باألسعار الثابتة في الدول العربية ): معدالت نمو أهم قطاعات اإلن4لشكل (ا
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) 4جدول رقم (لا
حسب بنود اإلنفاق للدول العربیة الناتج المحلي اإلجمالي  

) 2019و2018و2017و2010(

معدل النمو السنوي باألسعار الجاریة لبنود اإلنفاق األھمیة النسبیة 

20102017201820192015-20102018 - 20172019 - 2018

.61.1.370466.38.66.622.44ئي النھااالستھالك

45.551.9348.50.15.960.5.3العائلي االستھالك

15.618.4118.18.28.76.62.0الحكومياالستھالك

.27.326.825.1326.3.71.536االستثمار اإلجمالي 

..........11.62.958.45فجوة الموارد 

-.0.167.125-.9.9443.977.4644صادرات السلع والخدمات 

38.341.039.339.15.53.41.4واردات السلع والخدمات 

1001001001003.17.91.6الناتج المحلي اإلجمالي 

)، وقاعدة بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد.2/6) و(2/5المصدر: الملحقان (

لیــة حلمار اســعباألمعدالت تغیر بنود اإلنفاق  أظھرت  
فقــد )3(فــرادى تباینــا كبیــراً.الدول العربیــة  يفةتابلثا

تراوحت معدالت تغیر االســتھالك العــائلي باألســعار 
في المائــة فــي 8.9الثابتة المحلیة بین نمو بلغ حوالي  

في المائة في السودان. 13.0وانكماش بنحو  ،لیبیا

ة نسبن بكما انكمش االستھالك العائلي في كل من لبنا
بنسبة  يفوة  المائيف3.4 المائة، ف2.2الیمن  ي 

للظ الــنتیجة  عــروف  التي  ھذین ــداخلیة  رفھا 
ا البلدین نمو  معدالت  تراوحت  الحكومي.  الستھالك 

الث نسبتــباألسعار  بلغت  زیادة  بین  في 12.6ھا  ـابتة 
فــالمائ نحو  اإلماراتي  ــة  بلغ  في  14.0وانكماش 

. )5(كل الش،المائة في لبنان

ك السـتھالاخفـیض  حلیة، تـم تالملتقدیر القیم باألسعار الثابتة  )3(
ــائلي باســتخدام  ــعار المســتھلكین، الع وتخفــیض مؤشــر أس

االستھالك الحكومي واالستثمار، باستخدام مخفض الناتج. 

عار الثابتــة فــي ســ ألباكــومي  الحكفض االســتھالخناو
مـــن مصـــر والســـعودیة وفلســـطین والســـودان كـــل 

ــة  ــي بقی ــة ف ــدرجات متفاوت ــع ب ــا ارتف وســوریة، بینم
الدول. 

ــة خــالل عــام  شــھد نســق االســتثمار باألســعار الثابت
ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي كــل مــن العــراق بنســبة 2019
المائــة، يفــ 15.2بة  بنسفي المائة، والسعودیة  23.1

11.2ة  بنســبكویتلاوفي المائة13.6بنسبة  صر  مو
انكمــش بینما  في المائة، 8.7وُعمان بنسبة في المائة، 

ــان وفلســطین  ــر والبحــرین ولبن ــن الجزائ ــل م ــي ك ف
وسوریة وتونس والیمن، وارتفــع فــي بقیــة والسودان  

فــي المائــة فــي لیبیــا 8.0الدول بنسب تراوحــت بــین  
.ربغالمفي مائة الفي0.3و
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) 4جدول رقم (لا
حسب بنود اإلنفاق للدول العربیة الناتج المحلي اإلجمالي  

) 2019و2018و2017و2010(

معدل النمو السنوي باألسعار الجاریة لبنود اإلنفاق األھمیة النسبیة 

20102017201820192015-20102018 - 20172019 - 2018

.61.1.370466.38.66.622.44ئي النھااالستھالك

45.551.9348.50.15.960.5.3العائلي االستھالك

15.618.4118.18.28.76.62.0الحكومياالستھالك

.27.326.825.1326.3.71.536االستثمار اإلجمالي 

..........11.62.958.45فجوة الموارد 

-.0.167.125-.9.9443.977.4644صادرات السلع والخدمات 

38.341.039.339.15.53.41.4واردات السلع والخدمات 

1001001001003.17.91.6الناتج المحلي اإلجمالي 

)، وقاعدة بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد.2/6) و(2/5المصدر: الملحقان (

لیــة حلمار اســعباألمعدالت تغیر بنود اإلنفاق  أظھرت  
فقــد )3(فــرادى تباینــا كبیــراً.الدول العربیــة  يفةتابلثا

تراوحت معدالت تغیر االســتھالك العــائلي باألســعار 
في المائــة فــي 8.9الثابتة المحلیة بین نمو بلغ حوالي  

في المائة في السودان. 13.0وانكماش بنحو  ،لیبیا

ة نسبن بكما انكمش االستھالك العائلي في كل من لبنا
بنسبة  يفوة  المائيف3.4 المائة، ف2.2الیمن  ي 

للظ الــنتیجة  عــروف  التي  ھذین ــداخلیة  رفھا 
ا البلدین نمو  معدالت  تراوحت  الحكومي.  الستھالك 

الث نسبتــباألسعار  بلغت  زیادة  بین  في 12.6ھا  ـابتة 
فــالمائ نحو  اإلماراتي  ــة  بلغ  في  14.0وانكماش 

. )5(كل الش،المائة في لبنان

ك السـتھالاخفـیض  حلیة، تـم تالملتقدیر القیم باألسعار الثابتة  )3(
ــائلي باســتخدام  ــعار المســتھلكین، الع وتخفــیض مؤشــر أس

االستھالك الحكومي واالستثمار، باستخدام مخفض الناتج. 

عار الثابتــة فــي ســ ألباكــومي  الحكفض االســتھالخناو
مـــن مصـــر والســـعودیة وفلســـطین والســـودان كـــل 

ــة  ــي بقی ــة ف ــدرجات متفاوت ــع ب ــا ارتف وســوریة، بینم
الدول. 

ــة خــالل عــام  شــھد نســق االســتثمار باألســعار الثابت
ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي كــل مــن العــراق بنســبة 2019
المائــة، يفــ 15.2بة  بنسفي المائة، والسعودیة  23.1

11.2ة  بنســبكویتلاوفي المائة13.6بنسبة  صر  مو
انكمــش بینما  في المائة، 8.7وُعمان بنسبة في المائة، 

ــان وفلســطین  ــر والبحــرین ولبن ــن الجزائ ــل م ــي ك ف
وسوریة وتونس والیمن، وارتفــع فــي بقیــة والسودان  

فــي المائــة فــي لیبیــا 8.0الدول بنسب تراوحــت بــین  
.ربغالمفي مائة الفي0.3و
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 (%) ) 2019(ية العرباق باألسعار الثابتة في الدول و أهم بنود اإلنفت نمال): معد5( لشكال

    )2019(ة بيفي الدول العرواالستثمار االدخار  معدل : )6الشكل (

   قاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد.. ) 2قم ( جدول ر )، و2/6) و( 2/5لمصدر: الملحقان ( ا      

  االدخار  واالستثمار 
حّصة االستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي، أظهرت  

ً فـرادى، تفاوتـ  العربيـة  على مستوى الدول واضـحاً،   ا
 يبحـوال  قطـروياتها فـي  تسم  أعلىبة  لنسحيث بلغت ا

 3.1وسجلت أدناها في ليبيـا بنسـبة    ،مائةفي ال  45.1
وكانت حصة االستثمار كذلك في كـل مـن في المائة.  

 الســعوديةو الكويــتو البحــرينو المغــربو الجزائــر
ــاو ــطينو موريتاني ــب،فلس ــى الترتي ــن  ، عل ــى م أعل

 دون المتوسـط العربـي، فيمـا كانـت  المتوسط العربي
  .)6ل (، الشكلولد قي ابا في

      
ــ ــبة ا رتد ق ــانس ــي لار الدخ ــي محل ــاتج المحل ــن الن م

فــي  31.7نحــو  2019اإلجمــالي العربــي فــي العــام 
، 2018في المائـة لعـام    33.3المائة، مقارنةً بحوالي  

يعود سبب   .مئويةنقطة    1.6حوالي  أي بانخفاض بلغ  
خاصـة فـي ذلك إلى انخفاض عوائد صـادرات الـنفط  

 وصــعوبة ،طمصــدرة الرئيســية للــنفلا بيــةلعرل اولــد ا
فـي   فاق االستهالكي بشـكل كبيـر خاصـةً ناإلفيض  خت

التــي تشــهدها بعــض الــدول  الداخليــة ظــل الظــروف
 .العربية

      . )2/5بيانات الملحق (  محسوبة من المصدر: النسب    
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العربیةأوضاع الفقر في الدول 
تطور مؤشرات الفقر 

في المائة من عدد الســكان فــي الــدول 40یعیش حوالي  
2.75قــدر بحــوالي مُ الالــدولي العربیة تحت خــط الفقــر

ــي والر د ــو الي فــ أمریك ــتم بای ــدوالرخدام اس ــادل ل المع
قــام المجمعــة التبــاین تُخفــي األرن ائیة. لكــ الشــرللقــوى

الكبیــر بــین مســتویات الفقــر فــي الــدول العربیــة ســواءً 
باستخدام مؤشرات الفقــر المعتمــدة علــى خطــوط الفقــر 

). 2/7الوطنیـــــــــــة أو الدولیـــــــــــة، الملحـــــــــــق (

ــ تُشــیر آخــر بیانــات أوردھــا  ــ التقری ــ للجنوير الس ة ن
، أن 2018ة ســنیاآســ لغربــي تماعیــةواالجیةادتصــ قاال
. 2010منطقة قد زادت ســوًء منــذ عــام الفقر في الةبنس

وتم تسجیل أعلى مســتویات للفقــر فــي موریتانیــا بنســبة 
،فــي المائــة73.9مر بنســبة  في المائة، ویلیھا القُ 89.1

69.1فــي المائــة والــیمن بنســبة  73.5والسودان بنسبة  
ــي  ــةف ــُ و .المائ ــى ت أع جلس ــب ال ــر نس دقعلفق ــُ ــي الم ف

ة، وفــي الســودان بنســبة في المائــ 51.6بنسبة  تانیاموری
في المائة، الشــكل 30.6في المائة، والیمن بنسبة 49.9

)8.(

.دة ، األمم المتح "التقریر السنوي ، " ) 2018( وا)(اإلسكلجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا ال المصدر:  

تراجعاً حصائیاتإلت بعض ایند بك، فقذلى  لة إافإض
المستدامة المتعلقــة بالقضــاء تنمیةلااف  في تحقیق أھد

على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربیــة، حیــث 
یقدر أن حوالي ثلثي عدد السكان یعتبــرون فــي حالــة 

في المائة من الفقراء 15فقر أو معرضین للفقر بینما  
بة نســ إن  ، فــ خرىة أمن ناحی.  عُمدقلار  الفقیعانون من

حالــة فقــر، ون فــيشییعائة من األطفالفي الم44.1
دقعفي المائة مــنھم فــي حالــة فقــر  24.7وحوالي   . مــُ

وترجع ھذه األوضاع بشــكل رئــیس إلــى عــدم تكــافؤ 
ــة  ــذلك المكانی ــة وك ــادیة واالجتماعی ــرص االقتص الف

)Spatial Inequality.وفــي ) بین الحضر والریف
الفقــراءي السكان  حوالي ثلثأن  ر بدقُ ص،والخصھذا

من السكان الذین یعــانون مــن ئة  املفي ا83.4ونسبة  
وفــي العمــوم، )4(ھم من المناطق الریفیةالُمدقعالفقر  

فإن وقع الفقر یكون أكبر على سكان المناطق الریفیة 

وا) (اإلســكنــة االقتصــادیة واالجتماعیــة لغربــي آســیاجللا)4(
.م المتحدةمألا-"التقریر السنوي"، )2018(

ــرو ــكان ذوي الظـ ــة والسـ ــر المتعلمـ ــر غیـ ف واألسـ
ینیبــ ، ممــاعةواضــ المتوثــةالموراألسریة  والخلفیات  

ــة  ــ اأھمی ــرى مصــادرلقضــاء عل ــافؤ الف ــدم تك ص ع
ادیة من أجل مواجھة الفقر في الدول العربیة. قتصالا

على ھذا األساس، فإن سیاســات مكافحــة الفقــر یجــب 
ــادیة  ــار الخصـــائص االقتصـ أن تأخـــذ بعـــین االعتبـ

لفقــراء، ألنــھ كمــا والجغرافیة والخلفیات االجتماعیة ل
افحــة كینھــا لمبعات سیاســ اكھنــ ب لــیسجــارت التبین
وبغــض مكــانوانصــالحة فــي كــل زمــ قــر تكــونالف

النظــر عــن خصــائص المجموعــات المســتھدفة مــن 
وھذا یُعتبر أحد أھم االستنتاجات التــي یُمكــن ،السكان

الخروج بھا من أعمال االقتصادیین الثالث الحــائزین 
إلطــار، ا2019القتصــاد لعــام على جائزة نوبل فــي ا

)2.(
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، حيـث واختلفت معدالت االدخار على مستوى الدول
ة رئيســال ةرالمصــد  لوالــد ا فــي أغلــب هــســجلت أعال

ــنفط و ــي بالتلل ــتره ــي ــن،ب ك ــر ل م ــاراتاإلو قط  م
ــرينو ــرو البح ــعوديةو الجزائ ــتو الس ــان  الكوي وُعم

معـدالت االدخـار فـي تراوحـت  والعراق. بشكل عام  
 - 11.8في المائة في قطـر و  59.3بين  الدول العربية  

  في اليمن. في المائة 
ــيمن، كــوســجلت كــذلك، إ ــى جانــب ال  مــرالقُ مــن  لل

ر دخــاا تمعــدال نفلســطيو ســوريةو نانــلبدن ورألوا
، وهو ما يعني وجود فجوة في الموارد المحليةسالبة،  

  ). 6الشكل (
)، أنه كان هناك فجوة ادخار محلـي، 6يظهر الشكل (

أي أن معــدل االدخــار المحلــي كــان أقــل مــن معــدل 
ان هنــاك دولــة عربيــة، بينمــا كــ 13االســتثمار، فــي 

 رئيســيةال ةدرلمصــا لوالــد ر محلــي فــي افــائض ادخــ
تي سجلت ثـاني أعلـى معـدل ر، الزائجلاما عدا  للنفط  

  . 2019استثمار في الدول العربية عام 

وفجوة   والخدمات  السلع  وواردات  صادرات 
  الموارد 

وعائـدات الصادرات العربية بانخفاض أسعار    تتأثر
الصادرات النفطية، حيث تراجعـت قيمـة الصـادرات 

ــة ــامد الخــمــن الســلع و العربي ــار  1222.6ى ت إل ملي
فــي  5.2أي بنســبة انخفــاض  2019 فــي عــامدوالر 

بلغـت قيمـة  في حـين، 2018عام  المائة بالمقارنة مع

ــة مــن الســلع والخــدمات فــي العــام  ــواردات العربي ال
مســجلة بــذلك مليــار دوالر،  1073.7حــوالي  2019

ــة مــع العــا 1.4ارتفاعــاً بنســبة  ــة بالمقارن م فــي المائ
ــذ . 2018 ــرتلك وب ــت نس ــة ةباجع ــا تغطي درات الص

ــإ ربيــةالع ــوارد ل ــة مــن الســلع ى إجمــالي ال ات العربي
 113.9ت حـوالي  إذ بلغـ  2019والخدمات فـي العـام  

فـي المائـة فـي العـام   121.8في المائة مقارنةً بـنسبة  
  ). 7، الشكل (2018

ــة  ــتويات تغطيـ ــدول، تباينـــت مسـ علـــى مســـتوى الـ
وحـت ارتو  2019ام  فـي عـ  الصادرات إلى الواردات

فـي   25.1واق  عـرلا  ة فـيي المائـفـ  147.4نسبة    نبي
ــة  ــدول العربي ــم ال ــجلت معظ ــيمن، وس ــي ال ــة ف المائ

 100الرئيسية للنفط نسبة تغطيـة تجـاوزت    المصدرة
 العـراقفي المائـة مـن الـواردات، وسـجلت كـل مـن  

نسبة تغطية أعلـى   ليبياو  السعوديةو  ماراتاإلو  قطرو
نسـب   تلل، فسـجود لـة امـا بقيـربي أمن المتوسط الع

    .طسلمتوقل من اغطية أت
، فقـد سـجلت  2018بالمقارنة مع نسب التغطيـة لعـام  

تحســنا فــي تلــك النســب وهــي،    ســت دول عربيــة فقــط 
ــر   ــان ومصــ ــودان ولبنــ ــوتي والســ ــرين وجيبــ البحــ

. وباستثناء البحرين، سجلت الـدول الخمـس  ا وموريتاني 
  ا كلتـئـة فـي  الما   فـي   100المتبقية نسب تغطية أقل مـن  

  ).   7( الشكل    ، لسنتين ا 

  

  ). 6/ 2) و( 5/ 2(   بيانات الملحق   محسوبة من النسب    : المصدر 

  (%)   )2019–2018لصادرات للواردات في الدول العربية (): نسبة تغطية ا7الشكل (
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العربیةأوضاع الفقر في الدول 
تطور مؤشرات الفقر 

في المائة من عدد الســكان فــي الــدول 40یعیش حوالي  
2.75قــدر بحــوالي مُ الالــدولي العربیة تحت خــط الفقــر

ــي والر د ــو الي فــ أمریك ــتم بای ــدوالرخدام اس ــادل ل المع
قــام المجمعــة التبــاین تُخفــي األرن ائیة. لكــ الشــرللقــوى

الكبیــر بــین مســتویات الفقــر فــي الــدول العربیــة ســواءً 
باستخدام مؤشرات الفقــر المعتمــدة علــى خطــوط الفقــر 

). 2/7الوطنیـــــــــــة أو الدولیـــــــــــة، الملحـــــــــــق (

ــ تُشــیر آخــر بیانــات أوردھــا  ــ التقری ــ للجنوير الس ة ن
، أن 2018ة ســنیاآســ لغربــي تماعیــةواالجیةادتصــ قاال
. 2010منطقة قد زادت ســوًء منــذ عــام الفقر في الةبنس

وتم تسجیل أعلى مســتویات للفقــر فــي موریتانیــا بنســبة 
،فــي المائــة73.9مر بنســبة  في المائة، ویلیھا القُ 89.1

69.1فــي المائــة والــیمن بنســبة  73.5والسودان بنسبة  
ــي  ــةف ــُ و .المائ ــى ت أع جلس ــب ال ــر نس دقعلفق ــُ ــي الم ف

ة، وفــي الســودان بنســبة في المائــ 51.6بنسبة  تانیاموری
في المائة، الشــكل 30.6في المائة، والیمن بنسبة 49.9

)8.(

.دة ، األمم المتح "التقریر السنوي ، " ) 2018( وا)(اإلسكلجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا ال المصدر:  

تراجعاً حصائیاتإلت بعض ایند بك، فقذلى  لة إافإض
المستدامة المتعلقــة بالقضــاء تنمیةلااف  في تحقیق أھد

على الفقر وعدم المساواة في المنطقة العربیــة، حیــث 
یقدر أن حوالي ثلثي عدد السكان یعتبــرون فــي حالــة 

في المائة من الفقراء 15فقر أو معرضین للفقر بینما  
بة نســ إن  ، فــ خرىة أمن ناحی.  عُمدقلار  الفقیعانون من

حالــة فقــر، ون فــيشییعائة من األطفالفي الم44.1
دقعفي المائة مــنھم فــي حالــة فقــر  24.7وحوالي   . مــُ

وترجع ھذه األوضاع بشــكل رئــیس إلــى عــدم تكــافؤ 
ــة  ــذلك المكانی ــة وك ــادیة واالجتماعی ــرص االقتص الف

)Spatial Inequality.وفــي ) بین الحضر والریف
الفقــراءي السكان  حوالي ثلثأن  ر بدقُ ص،والخصھذا

من السكان الذین یعــانون مــن ئة  املفي ا83.4ونسبة  
وفــي العمــوم، )4(ھم من المناطق الریفیةالُمدقعالفقر  

فإن وقع الفقر یكون أكبر على سكان المناطق الریفیة 

وا) (اإلســكنــة االقتصــادیة واالجتماعیــة لغربــي آســیاجللا)4(
.م المتحدةمألا-"التقریر السنوي"، )2018(

ــرو ــكان ذوي الظـ ــة والسـ ــر المتعلمـ ــر غیـ ف واألسـ
ینیبــ ، ممــاعةواضــ المتوثــةالموراألسریة  والخلفیات  

ــة  ــ اأھمی ــرى مصــادرلقضــاء عل ــافؤ الف ــدم تك ص ع
ادیة من أجل مواجھة الفقر في الدول العربیة. قتصالا

على ھذا األساس، فإن سیاســات مكافحــة الفقــر یجــب 
ــادیة  ــار الخصـــائص االقتصـ أن تأخـــذ بعـــین االعتبـ

لفقــراء، ألنــھ كمــا والجغرافیة والخلفیات االجتماعیة ل
افحــة كینھــا لمبعات سیاســ اكھنــ ب لــیسجــارت التبین
وبغــض مكــانوانصــالحة فــي كــل زمــ قــر تكــونالف

النظــر عــن خصــائص المجموعــات المســتھدفة مــن 
وھذا یُعتبر أحد أھم االستنتاجات التــي یُمكــن ،السكان

الخروج بھا من أعمال االقتصادیین الثالث الحــائزین 
إلطــار، ا2019القتصــاد لعــام على جائزة نوبل فــي ا

)2.(

) 2018( الدول العربیة قر في شرات الف ؤ ): م 8الشكل ( 
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، حيـث واختلفت معدالت االدخار على مستوى الدول
ة رئيســال ةرالمصــد  لوالــد ا فــي أغلــب هــســجلت أعال

ــنفط و ــي بالتلل ــتره ــي ــن،ب ك ــر ل م ــاراتاإلو قط  م
ــرينو ــرو البح ــعوديةو الجزائ ــتو الس ــان  الكوي وُعم

معـدالت االدخـار فـي تراوحـت  والعراق. بشكل عام  
 - 11.8في المائة في قطـر و  59.3بين  الدول العربية  

  في اليمن. في المائة 
ــيمن، كــوســجلت كــذلك، إ ــى جانــب ال  مــرالقُ مــن  لل

ر دخــاا تمعــدال نفلســطيو ســوريةو نانــلبدن ورألوا
، وهو ما يعني وجود فجوة في الموارد المحليةسالبة،  

  ). 6الشكل (
)، أنه كان هناك فجوة ادخار محلـي، 6يظهر الشكل (

أي أن معــدل االدخــار المحلــي كــان أقــل مــن معــدل 
ان هنــاك دولــة عربيــة، بينمــا كــ 13االســتثمار، فــي 

 رئيســيةال ةدرلمصــا لوالــد ر محلــي فــي افــائض ادخــ
تي سجلت ثـاني أعلـى معـدل ر، الزائجلاما عدا  للنفط  

  . 2019استثمار في الدول العربية عام 

وفجوة   والخدمات  السلع  وواردات  صادرات 
  الموارد 

وعائـدات الصادرات العربية بانخفاض أسعار    تتأثر
الصادرات النفطية، حيث تراجعـت قيمـة الصـادرات 

ــة ــامد الخــمــن الســلع و العربي ــار  1222.6ى ت إل ملي
فــي  5.2أي بنســبة انخفــاض  2019 فــي عــامدوالر 

بلغـت قيمـة  في حـين، 2018عام  المائة بالمقارنة مع

ــة مــن الســلع والخــدمات فــي العــام  ــواردات العربي ال
مســجلة بــذلك مليــار دوالر،  1073.7حــوالي  2019

ــة مــع العــا 1.4ارتفاعــاً بنســبة  ــة بالمقارن م فــي المائ
ــذ . 2018 ــرتلك وب ــت نس ــة ةباجع ــا تغطي درات الص

ــإ ربيــةالع ــوارد ل ــة مــن الســلع ى إجمــالي ال ات العربي
 113.9ت حـوالي  إذ بلغـ  2019والخدمات فـي العـام  

فـي المائـة فـي العـام   121.8في المائة مقارنةً بـنسبة  
  ). 7، الشكل (2018

ــة  ــتويات تغطيـ ــدول، تباينـــت مسـ علـــى مســـتوى الـ
وحـت ارتو  2019ام  فـي عـ  الصادرات إلى الواردات

فـي   25.1واق  عـرلا  ة فـيي المائـفـ  147.4نسبة    نبي
ــة  ــدول العربي ــم ال ــجلت معظ ــيمن، وس ــي ال ــة ف المائ

 100الرئيسية للنفط نسبة تغطيـة تجـاوزت    المصدرة
 العـراقفي المائـة مـن الـواردات، وسـجلت كـل مـن  

نسبة تغطية أعلـى   ليبياو  السعوديةو  ماراتاإلو  قطرو
نسـب   تلل، فسـجود لـة امـا بقيـربي أمن المتوسط الع

    .طسلمتوقل من اغطية أت
، فقـد سـجلت  2018بالمقارنة مع نسب التغطيـة لعـام  

تحســنا فــي تلــك النســب وهــي،    ســت دول عربيــة فقــط 
ــر   ــان ومصــ ــودان ولبنــ ــوتي والســ ــرين وجيبــ البحــ

. وباستثناء البحرين، سجلت الـدول الخمـس  ا وموريتاني 
  ا كلتـئـة فـي  الما   فـي   100المتبقية نسب تغطية أقل مـن  

  ).   7( الشكل    ، لسنتين ا 

  

  ). 6/ 2) و( 5/ 2(   بيانات الملحق   محسوبة من النسب    : المصدر 

  (%)   )2019–2018لصادرات للواردات في الدول العربية (): نسبة تغطية ا7الشكل (
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) 2طار (اإل
2019ئزة نوبل لعام من الفائزین بجا سیاسات الفقرتقییم رؤى ل

،وإستیر دوفلو،بیجیت بانیرجية للعلوم جائزة نوبل في االقتصاد ألمنحت األكادیمیة الملكیة السویدی،2019أكتوبر  14في  
تنمیة قضایا الاعتراف بأن العدید من  الجائزة كاءت  جقر في العالم".  ة الفتخفیف حدلبیة  ن "مقاربتھم التجریومایكل كریمر ع

صــغر یــتم اإلجابــة علیھــا مــن أســئلة أشــكل  على نحو أفضل فــي  رحھا  وطالفقر یمكن تجزئتھا  ةلمتعلقة بمكافحخاصة تلك ا
Randomized Controlled Trialsائیة الضــابطة (العشــوالتجــارب ، تٌســمى مصــممة بعنایــةمیدانیــة رب خــالل تجــا

(RCT)( ،ریقة مستعارة من البحوث الطبیةھي طو .

) Experimental Groupتجریبیــة (مجموعــة اختیــار ل مــن خــالاســات المقترحــة یتأثیر السقیاس المقاربة في ھذهتتمثل 
Controlومجموعة ضابطة ( Group (میتم اختیارھ ً الخصــائصلفــي كــ جمــوعتین متشــابھتین بحیث تكــون الما عشوائیا

ضــبط للبرنــامج لتخضع مجموعة االبینما مقترحة،  ة سیخضع أعضاؤھا للبرنامج أو السیاسة الریبیجأن المجموعة التسوى  
لتجریبیة لتأثیر البرنامج أو السیاسة فقط.  في السلوك أو النتائج بعد الفترة ااسة، بحیث یمكن أن یُنسب أي اختالف أو السی

جــة تیســات والبــرامج نفي تقییم آثــار السیالمنھجیات التقلیدیةھا انت التي تعاني ملمشكالمقاربة الاهذحل ھتن المفترض أن  م
خــالل تحیزة، من تؤثر على نتائج التقییم وتجعلھا مند إلیھا ولتداخل عدة عوامل یمكن أنالتي تستواقعیة  الیر  غلالفتراضات

). External Validity(بھة  اعمیم لوضعیات مشة للتقابلیود جوھيRCTألخرى لمنھجیة . من الفوائد االعواملتلك عزل 

علــیم الصــحة والتمجــال  فــي  اتالسیاســ اســع مــن  لتقییم طیــف والضابطةجارب العشوائیةلتاجائزة مقاربة  بالائزونطبق الف
كافحــة منھــامكالت یُ ختــدر  ل في إفریقیــا لتطــویأجروا أبحاثًا میدانیة مكثفة في الھند وعدة دوووالحوكمة.  وأسواق االئتمان  

كن السبب أن نقص الموارد لم یاوجدوكینیا،في ة تجارب المیدانیعلى سبیل المثال، من خالل عدد من الف. لأفضلبشكالفقر
اســتفاد، كمــا  واالفتقار إلى مســاءلة المعلمــین بشــكل عــام.  والتالمیذ، بل نقص الدعم التعلیمي  الرئیس لضعف أداء المدارس  

المدارس.في التداركیةمن برامج الدروس الخصوصیة ندي ھمالیین طفل 5ن كثر مأ، ساتھماى درنتیجة إلحد
في یشككونالبارزین ید من االقتصادیین تبدو واعدة، إال أن العدیة الضابطةالتجارب العشوائاربةقمالرغم من أنلىعلكن  

التجــارب ن ون أدایت، الذین یعتقــ كارترونانسي ،دریزاناب باردان، وجون  دقة نتائجھا، وعلى األخص أنجوس دیتون، وبر
، خاصة وأن وتصمیمھا وتنفیذھاسیاسات مكافحة الفقر  اجات خاطئة حولاستنتد تؤدي إلى  قھي طریقة  العشوائیة الضابطة

ة بــ مقارفضــالً عــن أن ھــذه ال،  في التجربةالممكنة  ضرورة على جمیع التحیزات  قضي بالیال  للمجموعتین  د العشوائي  التحدی
كم بشــكل أفضــل فــي ن العلوم االجتماعیة، حیث یمكن الــتحمأكثر والفیزیاءءوالكیمیاحیاءاألمثل علملعلوم البعضمناسبة

.ضبطھاتي یصعب المؤثرة مقارنة بعوامل مثل السلوك البشري، واللخارجیةاالعوامل 

التصــمیم شــاكل تنبــع مــن مةالتجــارب العشــوائیة الضــابطمقاربــةائب فــيالشــوأنانــاب بــاردان،  بررى  لسیاق، یــ اھذا  في  
ن التــدخالت المقترحــة العدید م، وأنر سوى متوسط التأثیرظھال تُ خاصة وأنھا نتائجھاتعمیم  ن، وال یمككة والتنفیذروالمشا

التجارب مقاربةجون دریز أن  یقولاق،  یوفي نفس السقر.  ة للفالحقیقیبسباولم تشمل األالنطاقكانت ضیقة  لمكافحة الفقر
ً سیاســیغالبــاً مــا تكــون قــراراً الفقرإجراءات مكافحةأن ار بعین االعتبأخذ ال تئیة الضابطةالعشوا إجــراءات ، بالتــالي فــإن ا

ذ اتم اتخــ یــ فھــم كیــف ممة لم تكــن مصــ لــ نھــا  خالت خاطئــة لمجــرد أقد تؤدي إلــى تــدفقر المستندة إلى ھذه المقاربة  مكافحة ال
فقــر وھشاشــة الوضــع الإلــى تفســیر مقاربة،لھذه الضمني في لنموذج السلوكي اوة على ذلك، یمیل اعالقرارات السیاسیة.ال

ً واإلدراك مــن جانــب الفقــراءالمعرفةقلةالفردي وسوء السلوك  نتیجة ترجع بشكل رئیس لعلى أنھا  المعیشي ، ولــیس نتاجــا
لتغییــر ت تــدخالرب، القاضــي بھــذا النــوع مــن التجــااألساس، فإن مقترحــات ھذا  على.  المتبعاسيوالسیقتصادي  الام اللنظ

أوسع.رؤیة للواقع ویفتقر إلى ة الفقراء" مبسط"إلعادة ھندساألفراد سلوك
ة فــي االقتصــادیث وبحــ للنســبة لادة بنھا تفتح آفاقا جدیــ ال تنفي أالتجارب العشوائیة الضابطةمقاربة نبشأإن اآلراء المختلفة  

إلحصــائي ونمــاذج التحلیــل اقلیدیــة مثــل تلمنھجیــات الي لن الحاجــة ال تنتفــ مج. فــي المقابــل، فــإقییم السیاسات والبــراال تجم
ز موثوقیــة نتــائج ة كــل منھــا لتعزیــ من نقاط قــوواالستفادةلمختلفة  قدرات المنھجیات ایدعو إلى توظیف  . وھذاالتوازن العام

توزیــع الــدخل فــي عــدم المســاواةلفقــر ولالسیاســیة واالجتماعیــة والثقافیــةویة داالقتصــالمســبباتفــال اوعــدم إغ،بحــوثال
.فرصلوا
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د  بعااألمتعدد الفقر 
ا فــي ونــھ ى كدعــ تع بــأن الفقــر یابھ إجمــ ھناك ش نقصــً

لــذلك یــتم اســتخدام دلیــل الفقــر الــدخل واالســتھالك، 
ــذي ینشــره  ــة البشــریة متعــدد األبعــاد ال ــر التنمی تقری

الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمــائي منــذ عــام 
ن ن مــ متكوى أنھ. ویُعرف ھذا الدلیل الفقر عل2010
تعلیمــي الى ســتوالمفــينقص  فــي الــ لعاد تتمثثالثة أب

الوصــول وصــعوبةتغذیةسوء  الصحیة ولحالةاوفي
.غیــر مســتقرةمعیشــیة  وبیئــة  إلى الخدمات األساسیة

وتضم المنطقة العربیة أكبر عدد من السكان فــي فئــة 

فــي المائــة، 15.7الفقــر متعــدد األبعــاد وذلــك بنســبة 
ء ارنــوب الصــحفریقیا جأقتيد منطھا بعویأتي تصنیف

درت نســب الفا التــيوب آسیوجن دد األبعــاد متعــ رقــ قــُ
فــي المائــة، علــى 31في المائــة و57.5فیھا بحوالي  

التوالي. وتُفید أحدث احصــائیات عــن الــدول العربیــة 
ــدول األكثــر تســجیالً  ــأن ال ــات، ب المتــوفرة عنھــا بیان

ھــي بعــادألعلى مستویات مــن حیــث الفقــر متعــدد األ
ل ســجلت بــ المقانما فين، بیمیانیا والن وموریتدالسوا

ــر متعــدد لســطفواألردن ــى نســب الفق ــونس أدن ین وت
). 9األبعاد، الشكل (

                 

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2019المصدر: تقریر التنمیة البشریة  

شــدألدول افي البصفة عامة، فإن الظروف المعیشیة  
ر فــي قیمــة أكبــ وزنھــا دخل، لالــ ر ھــوم فقــ فمفقــراً، ب

مســـاھمة الجوانـــب الصـــحیة تكـــون بینمـــا ،لالـــدلی
ــة  ــدول متوســطة ومرتفع ــر بالنســبة لل ــة أكب والتعلیمی
الــدخل. وفیمــا یتعلــق بالــدول العربیــة المتــوفر عنھــا 
معلومــات فــي دلیــل الفقــر متعــدد األبعــاد، فــإن البعــد 

لنســبة ابالــدلیل يفــ مھل یســار عامــ التعلیمــي ھــو أكبــ 
ن، حیــث إن یطة، باســتثناء فلســ العربیــ م البلــدانعظلم
).10عامل األكبر ھو البعد الصحي، الشكل (ال

توزیع الدخل وعدم المساواة 
مــدى التفــاوت فــي یُشــیر مؤشــر جینــي، الــذي یبــیّن

، بأن الدول األكثر تفاوتاً ھــي توزیع الدخل بشكل عام
المائــة) في41.6(تيوب) وجیلمائةفي ا45.0مر (القُ 
ــ مائــة)، بینمــا كافــي ال38.8المغــرب (و لبنــان تن
فــي المائــة) مــن 29.5في المائــة) والعــراق (31.8(

الدول األقل تفاوتــاً حســب أحــدث البیانــات المتــوفرة، 
).2/7الملحق (

مســتویات بالنســبة للــدول العربیــة مؤشر جینيیُظھر  
رال یظھھكنل،لدخلزیع اللتفاوت في تومعتدلة نسبیًا

حلــى مختلــف شــرائنفــاق عأو اإلع الــدخلكیف یــوز
منحنیــات إلــىأھمیــة النظــر  ا یُبــرر  مــ المجتمع، وھو

في المنطقة. توزیع الدخل عند تقییم عدم المساواة
فــي  التفــاوت المرتبة األعلى فــي  تحتل المنطقة العربیة 

حیــث بالمقارنة مع مجموعات الــدول األخــرىالدخل 
دخــالً علــىن األكثــرامــن الســكئةمالفي ا10لحص
، الضــرائباحتســاب ل بــ قمــن الــدخلائــةفــي الم61

ت فئة الدخل الوســطى مــن الســكان، علــى بینما حصل
50في المائة من الدخل، وحصلت فئة ال  30حوالي  

فــي المائــة26من السكان على األقل دخالً في المائة
.)5(من الدخل

)، مصدر سبق ذكره. 2018اإلسكوا ()5(
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) 2طار (اإل
2019ئزة نوبل لعام من الفائزین بجا سیاسات الفقرتقییم رؤى ل

،وإستیر دوفلو،بیجیت بانیرجية للعلوم جائزة نوبل في االقتصاد ألمنحت األكادیمیة الملكیة السویدی،2019أكتوبر  14في  
تنمیة قضایا الاعتراف بأن العدید من  الجائزة كاءت  جقر في العالم".  ة الفتخفیف حدلبیة  ن "مقاربتھم التجریومایكل كریمر ع

صــغر یــتم اإلجابــة علیھــا مــن أســئلة أشــكل  على نحو أفضل فــي  رحھا  وطالفقر یمكن تجزئتھا  ةلمتعلقة بمكافحخاصة تلك ا
Randomized Controlled Trialsائیة الضــابطة (العشــوالتجــارب ، تٌســمى مصــممة بعنایــةمیدانیــة رب خــالل تجــا

(RCT)( ،ریقة مستعارة من البحوث الطبیةھي طو .

) Experimental Groupتجریبیــة (مجموعــة اختیــار ل مــن خــالاســات المقترحــة یتأثیر السقیاس المقاربة في ھذهتتمثل 
Controlومجموعة ضابطة ( Group (میتم اختیارھ ً الخصــائصلفــي كــ جمــوعتین متشــابھتین بحیث تكــون الما عشوائیا

ضــبط للبرنــامج لتخضع مجموعة االبینما مقترحة،  ة سیخضع أعضاؤھا للبرنامج أو السیاسة الریبیجأن المجموعة التسوى  
لتجریبیة لتأثیر البرنامج أو السیاسة فقط.  في السلوك أو النتائج بعد الفترة ااسة، بحیث یمكن أن یُنسب أي اختالف أو السی

جــة تیســات والبــرامج نفي تقییم آثــار السیالمنھجیات التقلیدیةھا انت التي تعاني ملمشكالمقاربة الاهذحل ھتن المفترض أن  م
خــالل تحیزة، من تؤثر على نتائج التقییم وتجعلھا مند إلیھا ولتداخل عدة عوامل یمكن أنالتي تستواقعیة  الیر  غلالفتراضات

). External Validity(بھة  اعمیم لوضعیات مشة للتقابلیود جوھيRCTألخرى لمنھجیة . من الفوائد االعواملتلك عزل 

علــیم الصــحة والتمجــال  فــي  اتالسیاســ اســع مــن  لتقییم طیــف والضابطةجارب العشوائیةلتاجائزة مقاربة  بالائزونطبق الف
كافحــة منھــامكالت یُ ختــدر  ل في إفریقیــا لتطــویأجروا أبحاثًا میدانیة مكثفة في الھند وعدة دوووالحوكمة.  وأسواق االئتمان  

كن السبب أن نقص الموارد لم یاوجدوكینیا،في ة تجارب المیدانیعلى سبیل المثال، من خالل عدد من الف. لأفضلبشكالفقر
اســتفاد، كمــا  واالفتقار إلى مســاءلة المعلمــین بشــكل عــام.  والتالمیذ، بل نقص الدعم التعلیمي  الرئیس لضعف أداء المدارس  

المدارس.في التداركیةمن برامج الدروس الخصوصیة ندي ھمالیین طفل 5ن كثر مأ، ساتھماى درنتیجة إلحد
في یشككونالبارزین ید من االقتصادیین تبدو واعدة، إال أن العدیة الضابطةالتجارب العشوائاربةقمالرغم من أنلىعلكن  

التجــارب ن ون أدایت، الذین یعتقــ كارترونانسي ،دریزاناب باردان، وجون  دقة نتائجھا، وعلى األخص أنجوس دیتون، وبر
، خاصة وأن وتصمیمھا وتنفیذھاسیاسات مكافحة الفقر  اجات خاطئة حولاستنتد تؤدي إلى  قھي طریقة  العشوائیة الضابطة

ة بــ مقارفضــالً عــن أن ھــذه ال،  في التجربةالممكنة  ضرورة على جمیع التحیزات  قضي بالیال  للمجموعتین  د العشوائي  التحدی
كم بشــكل أفضــل فــي ن العلوم االجتماعیة، حیث یمكن الــتحمأكثر والفیزیاءءوالكیمیاحیاءاألمثل علملعلوم البعضمناسبة

.ضبطھاتي یصعب المؤثرة مقارنة بعوامل مثل السلوك البشري، واللخارجیةاالعوامل 

التصــمیم شــاكل تنبــع مــن مةالتجــارب العشــوائیة الضــابطمقاربــةائب فــيالشــوأنانــاب بــاردان،  بررى  لسیاق، یــ اھذا  في  
ن التــدخالت المقترحــة العدید م، وأنر سوى متوسط التأثیرظھال تُ خاصة وأنھا نتائجھاتعمیم  ن، وال یمككة والتنفیذروالمشا

التجارب مقاربةجون دریز أن  یقولاق،  یوفي نفس السقر.  ة للفالحقیقیبسباولم تشمل األالنطاقكانت ضیقة  لمكافحة الفقر
ً سیاســیغالبــاً مــا تكــون قــراراً الفقرإجراءات مكافحةأن ار بعین االعتبأخذ ال تئیة الضابطةالعشوا إجــراءات ، بالتــالي فــإن ا

ذ اتم اتخــ یــ فھــم كیــف ممة لم تكــن مصــ لــ نھــا  خالت خاطئــة لمجــرد أقد تؤدي إلــى تــدفقر المستندة إلى ھذه المقاربة  مكافحة ال
فقــر وھشاشــة الوضــع الإلــى تفســیر مقاربة،لھذه الضمني في لنموذج السلوكي اوة على ذلك، یمیل اعالقرارات السیاسیة.ال

ً واإلدراك مــن جانــب الفقــراءالمعرفةقلةالفردي وسوء السلوك  نتیجة ترجع بشكل رئیس لعلى أنھا  المعیشي ، ولــیس نتاجــا
لتغییــر ت تــدخالرب، القاضــي بھــذا النــوع مــن التجــااألساس، فإن مقترحــات ھذا  على.  المتبعاسيوالسیقتصادي  الام اللنظ

أوسع.رؤیة للواقع ویفتقر إلى ة الفقراء" مبسط"إلعادة ھندساألفراد سلوك
ة فــي االقتصــادیث وبحــ للنســبة لادة بنھا تفتح آفاقا جدیــ ال تنفي أالتجارب العشوائیة الضابطةمقاربة نبشأإن اآلراء المختلفة  

إلحصــائي ونمــاذج التحلیــل اقلیدیــة مثــل تلمنھجیــات الي لن الحاجــة ال تنتفــ مج. فــي المقابــل، فــإقییم السیاسات والبــراال تجم
ز موثوقیــة نتــائج ة كــل منھــا لتعزیــ من نقاط قــوواالستفادةلمختلفة  قدرات المنھجیات ایدعو إلى توظیف  . وھذاالتوازن العام

توزیــع الــدخل فــي عــدم المســاواةلفقــر ولالسیاســیة واالجتماعیــة والثقافیــةویة داالقتصــالمســبباتفــال اوعــدم إغ،بحــوثال
.فرصلوا
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د  بعااألمتعدد الفقر 
ا فــي ونــھ ى كدعــ تع بــأن الفقــر یابھ إجمــ ھناك ش نقصــً

لــذلك یــتم اســتخدام دلیــل الفقــر الــدخل واالســتھالك، 
ــذي ینشــره  ــة البشــریة متعــدد األبعــاد ال ــر التنمی تقری

الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمــائي منــذ عــام 
ن ن مــ متكوى أنھ. ویُعرف ھذا الدلیل الفقر عل2010
تعلیمــي الى ســتوالمفــينقص  فــي الــ لعاد تتمثثالثة أب

الوصــول وصــعوبةتغذیةسوء  الصحیة ولحالةاوفي
.غیــر مســتقرةمعیشــیة  وبیئــة  إلى الخدمات األساسیة

وتضم المنطقة العربیة أكبر عدد من السكان فــي فئــة 

فــي المائــة، 15.7الفقــر متعــدد األبعــاد وذلــك بنســبة 
ء ارنــوب الصــحفریقیا جأقتيد منطھا بعویأتي تصنیف

درت نســب الفا التــيوب آسیوجن دد األبعــاد متعــ رقــ قــُ
فــي المائــة، علــى 31في المائــة و57.5فیھا بحوالي  

التوالي. وتُفید أحدث احصــائیات عــن الــدول العربیــة 
ــدول األكثــر تســجیالً  ــأن ال ــات، ب المتــوفرة عنھــا بیان

ھــي بعــادألعلى مستویات مــن حیــث الفقــر متعــدد األ
ل ســجلت بــ المقانما فين، بیمیانیا والن وموریتدالسوا

ــر متعــدد لســطفواألردن ــى نســب الفق ــونس أدن ین وت
). 9األبعاد، الشكل (

                 

، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2019المصدر: تقریر التنمیة البشریة  

شــدألدول افي البصفة عامة، فإن الظروف المعیشیة  
ر فــي قیمــة أكبــ وزنھــا دخل، لالــ ر ھــوم فقــ فمفقــراً، ب

مســـاھمة الجوانـــب الصـــحیة تكـــون بینمـــا ،لالـــدلی
ــة  ــدول متوســطة ومرتفع ــر بالنســبة لل ــة أكب والتعلیمی
الــدخل. وفیمــا یتعلــق بالــدول العربیــة المتــوفر عنھــا 
معلومــات فــي دلیــل الفقــر متعــدد األبعــاد، فــإن البعــد 

لنســبة ابالــدلیل يفــ مھل یســار عامــ التعلیمــي ھــو أكبــ 
ن، حیــث إن یطة، باســتثناء فلســ العربیــ م البلــدانعظلم
).10عامل األكبر ھو البعد الصحي، الشكل (ال

توزیع الدخل وعدم المساواة 
مــدى التفــاوت فــي یُشــیر مؤشــر جینــي، الــذي یبــیّن

، بأن الدول األكثر تفاوتاً ھــي توزیع الدخل بشكل عام
المائــة) في41.6(تيوب) وجیلمائةفي ا45.0مر (القُ 
ــ مائــة)، بینمــا كافــي ال38.8المغــرب (و لبنــان تن
فــي المائــة) مــن 29.5في المائــة) والعــراق (31.8(

الدول األقل تفاوتــاً حســب أحــدث البیانــات المتــوفرة، 
).2/7الملحق (

مســتویات بالنســبة للــدول العربیــة مؤشر جینيیُظھر  
رال یظھھكنل،لدخلزیع اللتفاوت في تومعتدلة نسبیًا

حلــى مختلــف شــرائنفــاق عأو اإلع الــدخلكیف یــوز
منحنیــات إلــىأھمیــة النظــر  ا یُبــرر  مــ المجتمع، وھو

في المنطقة. توزیع الدخل عند تقییم عدم المساواة
فــي  التفــاوت المرتبة األعلى فــي  تحتل المنطقة العربیة 

حیــث بالمقارنة مع مجموعات الــدول األخــرىالدخل 
دخــالً علــىن األكثــرامــن الســكئةمالفي ا10لحص
، الضــرائباحتســاب ل بــ قمــن الــدخلائــةفــي الم61

ت فئة الدخل الوســطى مــن الســكان، علــى بینما حصل
50في المائة من الدخل، وحصلت فئة ال  30حوالي  

فــي المائــة26من السكان على األقل دخالً في المائة
.)5(من الدخل

)، مصدر سبق ذكره. 2018اإلسكوا ()5(
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اإلنمائي.المتحدة ، برنامج األمم  ) 2019( ة  ی البشریة  نم التیر  ر ق ر: ت المصد      

ھناك شــبھ إجمــاع بــأن ھنــاك تفــاوت أھــم مــن أصبح
تفاوت الدخل أو الثروات، وھو التفاوت فــي الفــرص 
والخیارات البشریة. من أسباب انتشار الفقر في عــدد 

ص االقتصــادیة مــن الــدول العربیــة عــدم تكــافؤ الفــر
مختلــفنیة بــیساســ ألت ادماخــ للــى االنفــاذ إفــرصو

ة واسع یشمل درجلافي مفھومھ فالفقرأفراد المجتمع.
ن مــن القــدرات األساســیة، باإلضــافة إلــى الحرمــا

ــكن  ــة والس ــیم والمعرف ــحة والتعل ــل الص ــدخل، مث ال
والمشاركة في الحیاة العامــة والتمتــع بالحریــة وعــدم 

كلھا وســائل لتحقیــق التنمیــةالتعرض للتھمیش، وھي
فقــر ضاء علــى اللقن ااس، فإسھذا األلىوعیة.رشالب
توســیع خیــارات البشــر دون تطلــبیھومھ الواسعبمف

تفرقة أي ضمان تكافؤ الفــرص بــین مختلــف أطیــاف 
المجتمــع، بحیــث أن مــا یُحــدد دخــل الفــرد أو ثروتــھ 
بشــكل رئــیس، ھــو مجھــوده واجتھــاده ومثابرتــھ، 

وأروث  الحــظ أو الوضــع العــائلي المــووبدرجة أقــل  
و الحضــر أان الســكن (مكــ أو والدة  لــ و مكــان اأنوعال

ذلــك، یبقــى ضــیق الخیــارات وقلــة مــع  نكالریف). ل
ــة  ــد ورعای ــوعي جی ــیم ن ــى تعل ــاذ إل ــي النف الفــرص ف
صحیة مقبولة وسكن وفرص للعمل الئقة، محصــوراً 

لــذا وســكان الریــف.  الفئات الضعیفةبالخصوص في
اســيسأامــلتكــافؤ الفــرص ھــو عفإن الحد من عــدم  

.ل العربیةدوالفي رالفقكافحة مل

ربیــة فــي دلیــل عــدم ة العقــ طلمنأوضاع ام تحسنغر
المساواة في التنمیة البشریة، حیــث انخفضــت النســبة 

فــي 24.5إلــى  2010في المائــة فــي عــام  27.4من  
ب مجموعــة الــدول ، إال أن ترتی2018المائة في عام  

ــد مجم ــأتي بع ــدلیل ی ــذا ال ــق ھ ــة وف ــة العربی ل ودوع
وتلــك ل جنــوب آســیا،ودوصــحراء لا جنــوب اقیــ فریأ
لمتوسط العالمي الذي قدّر بنسبة ى من الععد ألنسبة تا

في المائة.20.2

ــى و ــالنظر إل ــادر ب ــة مص ــي التنمی ــاواة ف ــدم المس ع
مــل عاكبرالبشریة، فإن عدم المساواة في التعلیم ھو أ

ــة32.6( ــي المائ ــدخل ف ــي ال ــھ عــدم المســاواة ف ) یلی
متوســط اس بقــ حة المُ صــ عامــل الو)ائةالميف26.1(

. وھــذا یعكــس نفــس )مائةاليف15.7وقع (مر المتالع
االتجاھات التي استنتجت من خالل تحلیل دلیل الفقــر 

ــاد أعــاله ــدد األبع ــإن )6(متع ــق، ف ــذا المنطل ــن ھ . وم
للكــل یُعــد عنصــراً مھمــا الحرص على توفیر التعلــیم 

راد أفــ ین  ص بــ رفــ ؤ اللتحقیق مزید من المساواة وتكاف
فــي ةمالة ومســتدمیة شامالي إحداث تنالتمع، وبتالمج

لمنطقة. ا
بالنظر إلى عدم المساواة بین الجنسین، فإن مجموعــة 
الدول العربیة تسجل أعلــى نســبة بعــد مجموعــة دول 

م المساواة أفریقیا جنوب الصحراء حیث قدّر دلیل عد
ة، یــ بالعرفي المائة في الــدول  53بین الجنسین بنسبة  

حراء فــيقیــا جنــوب الصــ فریة فــي أئــ في الما57.3و
ســجلت كــل مــن الــیمن والســودان ینمــاب،2018عام  

ــین  ــى نســب عــدم المســاواة ب وســوریة والعــراق أعل
الجنسین، وھــي الــدول التــي شــھدت خــالل الســنوات 

ر، بینمــا ســجلت دول األخیرة فترة من عــدم االســتقرا
ا ھــذب لالنسأدنىمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  

نســاواة بــییات المتحسن فــي مســتوني  بما یعالمؤشر
ن. وتنفرد لیبیا كونھا البلد الذي استطاع تحقیق جنسیلا

المســـاواة بـــین الجنســـین رغـــم الظـــروف الداخلیـــة 
).11المتقلبة، الشكل (

، برنـــامج األمـــم المتحـــدة 2019بشـــریة میـــة النتقریـــر الت)6(
.نمائياإل

29.9 20.8
39.8 33.1 37.5 39

20.2 25.6
53.3

21.1
40.7 25.7 28.3 26.2

46.8
31.6

53.2 60.9 53.5 48.6

33.1
42.1

32.8

29.2

49
50.2 30.7 35.3

23.2
47.6

7 6 9 12.4
46.6 32.3

13.9
49.8

10.2 24.1
41 38.6

0

20

40

60

80

100

120

مستوى المعیشة

التعلیم

الصحة

(%) ي الدلیل ف عاد  بعاد ومساھمة األب دلیل الفقر متعدد األ ):  10الشكل ( 

االجتماعیة دیة والفصل الثاني: التطورات االقتصا 

39

ي.، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 2019المصدر: تقریر التنمیة البشریة     

ــل بتحل ــ می ــین مــن حیــث الجنة بــین وصــادر الفج س
، القــوة العاملــةوالمشــاركة فــيمیعلى التعلالحصول  

عن درجة تعلیمھمقلتال  یتبین أن نسبة السكان الذین
ً 25(بعمرالثانوي   54.9بحوالي  ) تقدّر  أو أكثرعاما

في المائة لإلناث، كمــا 45.9في المائة للذكور مقابل  
ا امــً ع15رمــ املــة (بعلعة االقوة فيأن نسبة المشارك

20.4ائــة للــذكور ولمايف73.8حو  ر بنقدّ ) تأو أكثر
في المائة لإلناث، وھي النسبة األدنى مقارنــة بجمیــع 

ــي عــام  ــي العــالم ف ــاطق األخــرى ف . كمــا 2018المن
لدول العربیة وأفریقیا جنــوب الصــحراء أقــل اسجلت  

، لیةامسسة  في مؤاتنسبة للنساء اللواتي لدیھن حساب
امــل علــى عولمــالي للمــرأةل اســتقالالیعتمــد اثیــ ح

ثقافیة واقتصادیة متعــددة. ویُعتبــر تطــویر وةیعاجتما
االقتصاد الرقمي، كما ھو مبین في فصل المحور من 

مالي للمرأة أحــد أھــم ھذا التقریر، وتحسین الشمول ال
الوسائل الحدیثة المتاحة لمكافحة الفقر وتحسین تكافؤ 

ــین الفــرص  ات عقبــ مــن الدتجــاوز عــدوین،جنســ لاب
المــرأة وق تعزیــز دورعــ تانیة التــية والمكاالجتماعی

).3االقتصاد، اإلطار (في

على الــرغم مــن تحقیــق مكاســب تجدر المالحظة أنھ  
ــي  ــرة ف ــراتكبی ــیممؤش ــحة والتعل ــدول الص ــي ال ف

النتــائج لــم العربیة، إال أن ھذا اإلنجاز علــى مســتوى  
زالتــ ال، حیــث  فرصلاؤ  تكافعدمیُقابلھ تخفیض في
یــر والصــحیة غةیــ ت التعلیمالخــدمافرص النفاذ إلــى

 ً ً متكافئة كمیا بــین أفــراد المجتمــع. علــى ھــذا ونوعیــا
ــدم  ــادر ع ــة مص ــرورة لمواجھ ــاك ض ــاس، ھن األس

ــا ــة التك ــات المالی ــالل السیاس ــن خ ــرص م ــي الف فؤ ف
والسیاسات التي تسھل النفاذ إلى الخدمات )7(المناسبة

" فـي الـدول العربیـةالمسـاواةإعادة التفكیر في عـدم تقریر ")7(
االقتصـــادیة جنـــةلال، منتـــدى البحـــوث االقتصـــادیة و2019

ي لتوصیل الرقمــ ة اوزیادةالمعزولاتطبقللةیساساأل
ــة لتحتاد التقنیــ امــ واعت ــالي الحدیث ســین الشــمول الم

وزیادة فــرص الحصــول علــى التمویــل، وإزالــة كــل 
ي تحــد مــن فــرص العوائق التشریعیة والتنظیمیــة التــ 

الحصول على عمل الئق، عن طریق ضــمان شــفافیة 
ن حث عة البآلیات التعیین والفصل والتقلیل من أنشط

ــاءن یع، وتحســـ لریـــ ا ــاكفـ لمصـــعد یُســـمى ب “اة مـ
علــــى تحســــین ادي قــــدرة األفــــرأ،الجتمــــاعي"ا

ــع  ــة م ــة بالمقارن وضــعیاتھم االقتصــادیة واالجتماعی
ــدیھم. وفــي ھــذا الخصــوص أفــرد الب ــدولي وال نــك ال

 Sharedمؤخراً، مؤشراً عــن االزدھــار المشــترك (
Prosperityنــاس )، وھــو مؤشــر یُعبــر عــن قــدرة ال

ع تمــ في المجة  مقبولي ظروففكرامة وش بلعیلى اع
تعریفھ على أنھ متوسط معــدل ھ. وتم یفیشونین یعالذ

النمو السنوي في االســتھالك الحقیقــي للفــرد أو دخلــھ 
المائــة مــن منحنــى توزیــع فــي  40للشریحة أقل مــن  

ــدخل ــالث دول .)8(ال ــدة إال ث ــذه القاع ــمل ھ ــم تش ول
نســطیوفل)  2012-2010(للفترةعربیة وھي مصر

-2010(ةفتــــرلل) وتــــونس2016-2011(ةللفتــــر
ً ي فترات قدیمھو)2015 ، لكــن أوضــحت أن ة نســبیا

تونس ومصر استطاعت أن تزید دخل ھــذه الشــریحة 
بة أعلى من زیادة متوســط غطاة بنسخالل الفترات المُ 

ــك  ــدخل لمجمــوع الســكان، بینمــا انخفــض دخــل تل ال
توسط ماض انخفنسبة الشریحة في فلسطین بأكثر من 

أن بــ ات تحدیــداً إلحصــائیر اوتُشــیلسكان.لكل الالدخ
ن فــي في المائة األقل دخالً من الســكا40الدخل لدى

انــات ، وقاعــدة بیةحــداألمــم المت-واالجتماعیــة لغربــي آســیا
 The World Income)التفاوت العالمي في توزیع الدخل (

Inequality Database (WIID).
8) المشترك  لالزدھار  العالمیة  البیانات  البنك  GDSPقاعدة   ،(

). 2019الدولي (تم التحدیث منذ مایو 
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اإلنمائي.المتحدة ، برنامج األمم  ) 2019( ة  ی البشریة  نم التیر  ر ق ر: ت المصد      

ھناك شــبھ إجمــاع بــأن ھنــاك تفــاوت أھــم مــن أصبح
تفاوت الدخل أو الثروات، وھو التفاوت فــي الفــرص 
والخیارات البشریة. من أسباب انتشار الفقر في عــدد 

ص االقتصــادیة مــن الــدول العربیــة عــدم تكــافؤ الفــر
مختلــفنیة بــیساســ ألت ادماخــ للــى االنفــاذ إفــرصو

ة واسع یشمل درجلافي مفھومھ فالفقرأفراد المجتمع.
ن مــن القــدرات األساســیة، باإلضــافة إلــى الحرمــا

ــكن  ــة والس ــیم والمعرف ــحة والتعل ــل الص ــدخل، مث ال
والمشاركة في الحیاة العامــة والتمتــع بالحریــة وعــدم 

كلھا وســائل لتحقیــق التنمیــةالتعرض للتھمیش، وھي
فقــر ضاء علــى اللقن ااس، فإسھذا األلىوعیة.رشالب
توســیع خیــارات البشــر دون تطلــبیھومھ الواسعبمف

تفرقة أي ضمان تكافؤ الفــرص بــین مختلــف أطیــاف 
المجتمــع، بحیــث أن مــا یُحــدد دخــل الفــرد أو ثروتــھ 
بشــكل رئــیس، ھــو مجھــوده واجتھــاده ومثابرتــھ، 

وأروث  الحــظ أو الوضــع العــائلي المــووبدرجة أقــل  
و الحضــر أان الســكن (مكــ أو والدة  لــ و مكــان اأنوعال

ذلــك، یبقــى ضــیق الخیــارات وقلــة مــع  نكالریف). ل
ــة  ــد ورعای ــوعي جی ــیم ن ــى تعل ــاذ إل ــي النف الفــرص ف
صحیة مقبولة وسكن وفرص للعمل الئقة، محصــوراً 

لــذا وســكان الریــف.  الفئات الضعیفةبالخصوص في
اســيسأامــلتكــافؤ الفــرص ھــو عفإن الحد من عــدم  

.ل العربیةدوالفي رالفقكافحة مل

ربیــة فــي دلیــل عــدم ة العقــ طلمنأوضاع ام تحسنغر
المساواة في التنمیة البشریة، حیــث انخفضــت النســبة 

فــي 24.5إلــى  2010في المائــة فــي عــام  27.4من  
ب مجموعــة الــدول ، إال أن ترتی2018المائة في عام  

ــد مجم ــأتي بع ــدلیل ی ــذا ال ــق ھ ــة وف ــة العربی ل ودوع
وتلــك ل جنــوب آســیا،ودوصــحراء لا جنــوب اقیــ فریأ
لمتوسط العالمي الذي قدّر بنسبة ى من الععد ألنسبة تا

في المائة.20.2

ــى و ــالنظر إل ــادر ب ــة مص ــي التنمی ــاواة ف ــدم المس ع
مــل عاكبرالبشریة، فإن عدم المساواة في التعلیم ھو أ

ــة32.6( ــي المائ ــدخل ف ــي ال ــھ عــدم المســاواة ف ) یلی
متوســط اس بقــ حة المُ صــ عامــل الو)ائةالميف26.1(

. وھــذا یعكــس نفــس )مائةاليف15.7وقع (مر المتالع
االتجاھات التي استنتجت من خالل تحلیل دلیل الفقــر 

ــاد أعــاله ــدد األبع ــإن )6(متع ــق، ف ــذا المنطل ــن ھ . وم
للكــل یُعــد عنصــراً مھمــا الحرص على توفیر التعلــیم 

راد أفــ ین  ص بــ رفــ ؤ اللتحقیق مزید من المساواة وتكاف
فــي ةمالة ومســتدمیة شامالي إحداث تنالتمع، وبتالمج

لمنطقة. ا
بالنظر إلى عدم المساواة بین الجنسین، فإن مجموعــة 
الدول العربیة تسجل أعلــى نســبة بعــد مجموعــة دول 

م المساواة أفریقیا جنوب الصحراء حیث قدّر دلیل عد
ة، یــ بالعرفي المائة في الــدول  53بین الجنسین بنسبة  

حراء فــيقیــا جنــوب الصــ فریة فــي أئــ في الما57.3و
ســجلت كــل مــن الــیمن والســودان ینمــاب،2018عام  

ــین  ــى نســب عــدم المســاواة ب وســوریة والعــراق أعل
الجنسین، وھــي الــدول التــي شــھدت خــالل الســنوات 

ر، بینمــا ســجلت دول األخیرة فترة من عــدم االســتقرا
ا ھــذب لالنسأدنىمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة  

نســاواة بــییات المتحسن فــي مســتوني  بما یعالمؤشر
ن. وتنفرد لیبیا كونھا البلد الذي استطاع تحقیق جنسیلا

المســـاواة بـــین الجنســـین رغـــم الظـــروف الداخلیـــة 
).11المتقلبة، الشكل (

، برنـــامج األمـــم المتحـــدة 2019بشـــریة میـــة النتقریـــر الت)6(
.نمائياإل
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ي.، برنامج األمم المتحدة اإلنمائ 2019المصدر: تقریر التنمیة البشریة     

ــل بتحل ــ می ــین مــن حیــث الجنة بــین وصــادر الفج س
، القــوة العاملــةوالمشــاركة فــيمیعلى التعلالحصول  

عن درجة تعلیمھمقلتال  یتبین أن نسبة السكان الذین
ً 25(بعمرالثانوي   54.9بحوالي  ) تقدّر  أو أكثرعاما

في المائة لإلناث، كمــا 45.9في المائة للذكور مقابل  
ا امــً ع15رمــ املــة (بعلعة االقوة فيأن نسبة المشارك

20.4ائــة للــذكور ولمايف73.8حو  ر بنقدّ ) تأو أكثر
في المائة لإلناث، وھي النسبة األدنى مقارنــة بجمیــع 

ــي عــام  ــي العــالم ف ــاطق األخــرى ف . كمــا 2018المن
لدول العربیة وأفریقیا جنــوب الصــحراء أقــل اسجلت  

، لیةامسسة  في مؤاتنسبة للنساء اللواتي لدیھن حساب
امــل علــى عولمــالي للمــرأةل اســتقالالیعتمــد اثیــ ح

ثقافیة واقتصادیة متعــددة. ویُعتبــر تطــویر وةیعاجتما
االقتصاد الرقمي، كما ھو مبین في فصل المحور من 

مالي للمرأة أحــد أھــم ھذا التقریر، وتحسین الشمول ال
الوسائل الحدیثة المتاحة لمكافحة الفقر وتحسین تكافؤ 

ــین الفــرص  ات عقبــ مــن الدتجــاوز عــدوین،جنســ لاب
المــرأة وق تعزیــز دورعــ تانیة التــية والمكاالجتماعی

).3االقتصاد، اإلطار (في

على الــرغم مــن تحقیــق مكاســب تجدر المالحظة أنھ  
ــي  ــرة ف ــراتكبی ــیممؤش ــحة والتعل ــدول الص ــي ال ف

النتــائج لــم العربیة، إال أن ھذا اإلنجاز علــى مســتوى  
زالتــ ال، حیــث  فرصلاؤ  تكافعدمیُقابلھ تخفیض في
یــر والصــحیة غةیــ ت التعلیمالخــدمافرص النفاذ إلــى

 ً ً متكافئة كمیا بــین أفــراد المجتمــع. علــى ھــذا ونوعیــا
ــدم  ــادر ع ــة مص ــرورة لمواجھ ــاك ض ــاس، ھن األس

ــا ــة التك ــات المالی ــالل السیاس ــن خ ــرص م ــي الف فؤ ف
والسیاسات التي تسھل النفاذ إلى الخدمات )7(المناسبة

" فـي الـدول العربیـةالمسـاواةإعادة التفكیر في عـدم تقریر ")7(
االقتصـــادیة جنـــةلال، منتـــدى البحـــوث االقتصـــادیة و2019

ي لتوصیل الرقمــ ة اوزیادةالمعزولاتطبقللةیساساأل
ــة لتحتاد التقنیــ امــ واعت ــالي الحدیث ســین الشــمول الم

وزیادة فــرص الحصــول علــى التمویــل، وإزالــة كــل 
ي تحــد مــن فــرص العوائق التشریعیة والتنظیمیــة التــ 

الحصول على عمل الئق، عن طریق ضــمان شــفافیة 
ن حث عة البآلیات التعیین والفصل والتقلیل من أنشط

ــاءن یع، وتحســـ لریـــ ا ــاكفـ لمصـــعد یُســـمى ب “اة مـ
علــــى تحســــین ادي قــــدرة األفــــرأ،الجتمــــاعي"ا

ــع  ــة م ــة بالمقارن وضــعیاتھم االقتصــادیة واالجتماعی
ــدیھم. وفــي ھــذا الخصــوص أفــرد الب ــدولي وال نــك ال

 Sharedمؤخراً، مؤشراً عــن االزدھــار المشــترك (
Prosperityنــاس )، وھــو مؤشــر یُعبــر عــن قــدرة ال

ع تمــ في المجة  مقبولي ظروففكرامة وش بلعیلى اع
تعریفھ على أنھ متوسط معــدل ھ. وتم یفیشونین یعالذ

النمو السنوي في االســتھالك الحقیقــي للفــرد أو دخلــھ 
المائــة مــن منحنــى توزیــع فــي  40للشریحة أقل مــن  

ــدخل ــالث دول .)8(ال ــدة إال ث ــذه القاع ــمل ھ ــم تش ول
نســطیوفل)  2012-2010(للفترةعربیة وھي مصر

-2010(ةفتــــرلل) وتــــونس2016-2011(ةللفتــــر
ً ي فترات قدیمھو)2015 ، لكــن أوضــحت أن ة نســبیا

تونس ومصر استطاعت أن تزید دخل ھــذه الشــریحة 
بة أعلى من زیادة متوســط غطاة بنسخالل الفترات المُ 

ــك  ــدخل لمجمــوع الســكان، بینمــا انخفــض دخــل تل ال
توسط ماض انخفنسبة الشریحة في فلسطین بأكثر من 

أن بــ ات تحدیــداً إلحصــائیر اوتُشــیلسكان.لكل الالدخ
ن فــي في المائة األقل دخالً من الســكا40الدخل لدى

انــات ، وقاعــدة بیةحــداألمــم المت-واالجتماعیــة لغربــي آســیا
 The World Income)التفاوت العالمي في توزیع الدخل (

Inequality Database (WIID).
8) المشترك  لالزدھار  العالمیة  البیانات  البنك  GDSPقاعدة   ،(

). 2019الدولي (تم التحدیث منذ مایو 
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نیا: التطورات االجتماعیةثا

السكان 

النمو السكاني وحجم السكان
2019ام ععدد السكان في الدول العربیة في وصل
غــت حــواليملیون نسمة، بزیادة بل427حوالي  إلى  

، وبمعــدل 2018عــامملیون نسمة عما كان علیھ  9
المعدل في المائة. ویعتبر ھذا  2.1و یقدر بحوالي  نم

ً مرتف فــي جمیــع وألول مــرة أنظــارهىیتخطــ إذ ،عــا
. )10(ةأقالیم العالم الرئیس

سجلت البحرین أعلــى معــدل نمــو ســكاني فــي عــام 
تلتھــا فــي المائــة، 3.2حیــث بلــغ حــوالي 2019
بالمائــة. ویزیــد معــدل النمــو 3.0بحــوالي انالســود

تلــك الســنة، فــي المائــة فــي2.5الســكاني علــى 
الصومال، كل منفي  ین،  اتین الدولتباإلضافة إلى ھ

وقـــد تمكنـــت الـــدول العربیـــة والـــیمن، ،والعــراق
األخرى من الوصول إلــى معــدالت متوســطة للنمــو 

،لخاصــة بتنظــیم األســرةالســكاني بحكــم سیاســاتھا ا
).2/8الملحق (

التوزیع العمري للسكان 
إلى أن نسبة السكان في الفئــة یانات المتاحةتشیر الب

ــي  ــة ف ــاط االعمری ــن النش ــادي (س 65–15القتص
المائــة فــي64.7حوالي  2018سنة) بلغت في عام  

وھــي من إجمالي عدد الســكان فــي الــدول العربیــة.  
م مجتمعــة وفــي نسبة مماثلة لنظیراتھا في دول العــال
تصــل في حین  ،إقلیم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

في المائــة فــي أوروبــا 66.1حوالي  ة إلى  ھذه النسب
ــي 67.1حــوالي ى إلــ ط آســیا، وووســ  ــة ف ــي المائ ف

نسبة الفئة العمریة (أقــل مــن أمریكا الالتینیة. وتمثل 
في المائــة 30.4سنة) في الدول العربیة حوالي  15
ــالرغم مــن تراجــع معــدل ســكالثلــث نحــوأي ان، ب

ــة مجتمالخصــوبة ــدول العربی ــي ال ــةف ــاوت ع . ویتف
ول ســتوى نســبة ھــذه الفئــة العمریــة فیمــا بــین الــدم

في المائة فــي كــل 40و یقارب  إذ یتجاوز أالعربیة،
مــــروالقُ والصــــومال وفلســــطین مــــن الســــودان 

38و22وموریتانیا والیمن، ویتــراوح بــین حــوالي  
العربیــة األخــرى، باســتثناء بالمائــة فــي كــل الــدول

ئــة . ویؤدي حجــم ھــذه الفوقطروالبحرین  اإلمارات  
لتوســع فــي لالملحــة  الحاجة  العمریة من السكان إلى

حــظ أن الشــباب. ویالوتشــغیلعایةامج تنشئة وربر
نسبة ھذه الفئة العمریة في الدول العربیــة تزیــد عــن 

غــت حــوالي بلإذأوروبــا ووســط آســیافــيمثیالتھــا 
في المائة، وفي أمریكا الالتینیــة حیــث تصــل 18.1

. 2020تقریر البنك الدولي –ليالبنك الدو)10(

العالم مجتمعة حیــث في المائة، وفي دول24.9إلى  
ــى حــوالي  ــي25.9تصــل إل ــةف حــق المل،)11(المائ

)2/9(.

التوزیعات السكانیة األخرى  
ــام  ــات المتاحــة لع ــى2019تشــیر البیان ــاوت إل التف

الكبیر في عــدد الســكان بــین الــدول العربیــة، حیــث 
ملیــون نســمة، 99.1فــي مصــر إلــى حــوالي  یرتفع  

وفــي ،ســمةملیــون ن43.4ي  وفي الجزائر إلى حوال
ــوالي  ــى ح ــودان إل ــ 43.2الس ــون نس ــي ملی مة، وف

ـــ  ملیـــون نســـمة، وفـــي 39.1ي راق إلـــى حـــوالالع
ملیون نســمة، بینمــا یبلــغ 35.6المغرب إلى حوالي  

أقــل مــن ملیــون مــر  والقُ جیبــوتي  كل من  عدد سكان  
نسمة. 
، فبلغــت حــوالي 2018ثافة السكانیة في عــام  أما الك

الكثافــة الســكانیة ، وتعتبر ھــذه2منسمة في كل ك32
لمؤشــر فــي ورنــت بــنفس امنخفضــة نســبیاً إذا مــا ق

)، 2نســمة/ كــم36الیــات المتحــدة األمریكیــة (الو
ــم814الصــین ( ــا (2نســمة/ ك نســمة/ 237)، ألمانی

.)12()2نسمة/ كم455الھند (و)، 2كم

ین بأعلى معدل كثافة سكانیة بــین الــدول تتسم البحر
ــة ــغ العربی ــث بل ــم1986، حی ــمة/ ك ــام 2نس ــي ع ف

مــر القُ )، ثــم 2نســمة/ كــم656، تلیھــا لبنــان (8201
)، بینما ال یتجاوز ھذا المؤشر فــي 2كم/نسمة447(

لكــل 2نســمة/ كــم4كل من موریتانیا ولیبیــا حــوالي  
).2/9الملحق (منھما،

2018ق الحضریة في عام  بلغت نسبة سكان المناط
ــالي ســكا65حــوالي  ــن إجم ــة م ــي المائ ــدول ف ن ال

ة. وھي نسبة أعلى من مثیلتیھا على المستوىالعربی
فــي المائــة وفــي الــدول 55ة حــوالي بالغــ العــالمي ال

ــة حــوالي  ــة البالغ ــة34النامی ــي المائ . وتشــیر )13(ف
فــي الــدول البیانات المتاحة إلى غلبة سكان الحضــر

مـــر والقُ الســـودان والصـــومال ســـتثناء باالعربیـــة، 
ة ســكان ارة إلــى أن نســبومصر والیمن. تجدر اإلشــ 

ثابتة فــي كــلالحضر إلى إجمالي السكان بقیت شبھ  
ــن ــوتي وم ــام وقطــر مصــر جیب ــذ ع ــرین من والبح

، في حین تناقصت نسبة سكان الریف في كل 2010
، سوریة وموریتانیــاباستثناءالدول العربیة األخرى  

). 2/9الملحق (

األ)11( المتحد برنامج  البشریةیل  دلإلنمائي،  ا ة  مم  التنمیة 
2019 .

. 2020لدولي اات البنك لومقاعدة مع)12(
). 2019الیونیسیف، وضع األطفال في العالم ( )13(
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 فـي المائـة أي بـوتيرة أسـرع  2.58مصر نما بمعدل  
فـي المائـة)،   0.78ط دخل إجمالي السكان (من متوس

ماثل في تونس مع نمـو الـدخل لـدى كما لوحظ تقدم مُ 
 4.97خـالً مـن السـكان بمعـدل  األقـل د   لمائةفي ا  40
كان لسـا  وعة مقارنـة بمتوسـط الـدخل لمجمـالمائـ  في

   في المائة.  3بنسبة 

فـي المائـة   40لكن في المقابـل انخفـض الـدخل لـدى  
كان في فلسطين بوتيرة أسرع مـن  من الساألقل دخالً 

مائـة مقارنـة بمتوســط فـي ال 0.89- المتوسـط بمعـدل 
  في المائة. 0.55- بة دخل إجمالي السكان بنس

  

 

  

  ) 3اإلطار ( 
  فيروس كورونا المستجد على أوضاع الفقر وعدم المساواة    لرقمي وتأثير االقتصاد ا 

  في الدول العربية 
ت التي تم اتخاذها  بسبب آثار اإلجراءات والترتيبا  2020في عام  كبيراً  اً صادي اقت   العالم انكماشاً شهدت جميع دول  

فير  مرض  انتشار  كورونا لمواجهة  األنشطة   وس  جميع  اغالق  عقب  المرتبطة    المستجد،  غير  والقطاعات 
الم  على  وخاصةً  ككل،  األعمال  وقطاع  األفراد  دخول  على  أثر  مما  األساسية  الصغيرة  بالمستلزمات  نشآت 

وهو  والمت  العالمي   ما وسطة،  االنتاج  انخفاض  إلى  بين  والتجارة    ، أدى  الطيران  حركة  توقف  وشبه  الخارجية 
ان موارد الرزق ومعدالت البطالة خاصة بين الشباب والفئات  الم. كنتيجة لذلك، ارتفعت نسب فقد ف دول الع مختل 

و  الفقراء  أن  الواضح  ومن  المساو الضعيفة.  عدم  األكث ضحايا  هم  تعرضاً اة  المدمرة    ر  كورونا،  للنتائج  لجائحة 
ال  و مناسبة   غطية اجتماعية سمي دون ت خل مستقرة ويعمل معظمهم في القطاع غير الر حيث ليس لديهم مصادر د 

له  طبيعة  تسمح  المن م  من  العمل  غير  ا عملهم  المعيشة  ظروف  فإن  ذلك،  على  عالوة  بعض  ال زل.  في  صحية 
المجموعات   لهذه  تواجد األحيان  في  بينهم،    لفيروس با عدل إصابة  م   تساهم  للحصول ع أكبر  قلة فرصهم    لى مع 

 محتملة. ال عدوى  ال الرعاية الصحية المناسبة لمعالجة  

هناك    أصبحت لفيروس،  نتشار ا حدث نتيجة ال   االقتصادي الذي نقطاع النشاط  الحجر الصحي وا كآلية للتعامل مع  
إطالق خدمات    هذه اآللية   شمل ت الرقمية. و   نصات المعلومات واالتصاالت والم   تقنيات حركة سريعة نحو اعتماد  

لكتروني  مساعدات على مستحقيها والتصديق اإل لتوزيع ال   ال سيما الهويات الرقمية الموحدة لكترونية  الحكومة اإل 
التسوق  يع عن بعد، وبرامج للتدريس عن بعد وتلقي التوصيات والوصفات الطبية عن بعد، و على الوثائق والتوق 

اإلنترنت  متع   عبر  برامج  عن  فضالً  المنازل،  إلى  التوصيل  خدمات  ته واستخدام  أخرى  ــ ددة  لخدمة  ـ دف 
ا  باستخدام  الر ـ ص ـ لمن المواطنين  الم ــ الخدم   ة ـ خاص ،  ة ــ قمي ات  اإللكتروني ـ صرفي ات  مث ـ ة  ال ــ ة  بُ ــ ع   ع ـ دف ــ ل  عد  ن 

 )Contactless Payments (  ل  بشكل أكبر على التحويالت عبر اإلنترنت. من المتوقع أن تواجه الدو  واالعتماد
  يا الخدمات المعلومات واالتصاالت صعوبات في تنفيذ مزا   لتقنيات العربية التي تعاني من نقص في البنية التحتية  

  لذات. المذكورة واالستفادة منها، خاصة في هذا الوقت با   اإللكترونية 

تصاالت  اال نيات  وصول إلى اإلنترنت أو تق لل   امكانيات   التي ليس لديها ضعيفة  ال مجموعات  ال   فإن ،  األهم من ذلك 
ا أن نقص  الشركات، كم الحكومات و   وفرها من الحلول الرقمية التي ت الحديثة لن تستطيع االستفادة  المعلومات  و 
التقنيات في    تقدمها تلك التي    المميزات كامل    لالستفادة من   زاً حاج   يمثل في هذا المجال  والمعرفة الرقمية  عليم  الت 

الحرجة  األوقات  من لذلك،  و .  هذه  والفقراء ا   فإنه  األغنياء  بين  الفجوة  تتسع  أن  في  و   لمتوقع  عدم  زيادة  تساهم 
تؤدي هذه  في المقابل،    لقائمة. االنقسامات الهيكلية ا   هذه الرقمية و الفجوة  سبب  ب   الفرص المساواة من حيث الدخل و 

باالقتصاد  فة  الضعي نحو ربط هذه المجموعات    الحركة إلى تسريع    المستنبطة   التقنية الطفرة المفاجئة في الحلول  
    . ياف المجتمع لرقمي وتجسير الفجوة الرقمية بين مختلف أط ، بما يساهم في تحقيق أهداف التحول ا الرقمي 
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نیا: التطورات االجتماعیةثا

السكان 

النمو السكاني وحجم السكان
2019ام ععدد السكان في الدول العربیة في وصل

غــت حــواليملیون نسمة، بزیادة بل427حوالي  إلى  
، وبمعــدل 2018عــامملیون نسمة عما كان علیھ  9
المعدل في المائة. ویعتبر ھذا  2.1و یقدر بحوالي  نم

ً مرتف فــي جمیــع وألول مــرة أنظــارهىیتخطــ إذ ،عــا
. )10(ةأقالیم العالم الرئیس

سجلت البحرین أعلــى معــدل نمــو ســكاني فــي عــام 
تلتھــا فــي المائــة، 3.2حیــث بلــغ حــوالي 2019
بالمائــة. ویزیــد معــدل النمــو 3.0بحــوالي انالســود

تلــك الســنة، فــي المائــة فــي2.5الســكاني علــى 
الصومال، كل منفي  ین،  اتین الدولتباإلضافة إلى ھ

وقـــد تمكنـــت الـــدول العربیـــة والـــیمن، ،والعــراق
األخرى من الوصول إلــى معــدالت متوســطة للنمــو 

،لخاصــة بتنظــیم األســرةالســكاني بحكــم سیاســاتھا ا
).2/8الملحق (

التوزیع العمري للسكان 
إلى أن نسبة السكان في الفئــة یانات المتاحةتشیر الب

ــي  ــة ف ــاط االعمری ــن النش ــادي (س 65–15القتص
المائــة فــي64.7حوالي  2018سنة) بلغت في عام  

وھــي من إجمالي عدد الســكان فــي الــدول العربیــة.  
م مجتمعــة وفــي نسبة مماثلة لنظیراتھا في دول العــال
تصــل في حین  ،إقلیم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

في المائــة فــي أوروبــا 66.1حوالي  ة إلى  ھذه النسب
ــي 67.1حــوالي ى إلــ ط آســیا، وووســ  ــة ف ــي المائ ف

نسبة الفئة العمریة (أقــل مــن أمریكا الالتینیة. وتمثل 
في المائــة 30.4سنة) في الدول العربیة حوالي  15
ــالرغم مــن تراجــع معــدل ســكالثلــث نحــوأي ان، ب

ــة مجتمالخصــوبة ــدول العربی ــي ال ــةف ــاوت ع . ویتف
ول ســتوى نســبة ھــذه الفئــة العمریــة فیمــا بــین الــدم

في المائة فــي كــل 40و یقارب  إذ یتجاوز أالعربیة،
مــــروالقُ والصــــومال وفلســــطین مــــن الســــودان 

38و22وموریتانیا والیمن، ویتــراوح بــین حــوالي  
العربیــة األخــرى، باســتثناء بالمائــة فــي كــل الــدول

ئــة . ویؤدي حجــم ھــذه الفوقطروالبحرین  اإلمارات  
لتوســع فــي لالملحــة  الحاجة  العمریة من السكان إلى

حــظ أن الشــباب. ویالوتشــغیلعایةامج تنشئة وربر
نسبة ھذه الفئة العمریة في الدول العربیــة تزیــد عــن 

غــت حــوالي بلإذأوروبــا ووســط آســیافــيمثیالتھــا 
في المائة، وفي أمریكا الالتینیــة حیــث تصــل 18.1

. 2020تقریر البنك الدولي –ليالبنك الدو)10(

العالم مجتمعة حیــث في المائة، وفي دول24.9إلى  
ــى حــوالي  ــي25.9تصــل إل ــةف حــق المل،)11(المائ

)2/9(.

التوزیعات السكانیة األخرى  
ــام  ــات المتاحــة لع ــى2019تشــیر البیان ــاوت إل التف

الكبیر في عــدد الســكان بــین الــدول العربیــة، حیــث 
ملیــون نســمة، 99.1فــي مصــر إلــى حــوالي  یرتفع  

وفــي ،ســمةملیــون ن43.4ي  وفي الجزائر إلى حوال
ــوالي  ــى ح ــودان إل ــ 43.2الس ــون نس ــي ملی مة، وف

ـــ  ملیـــون نســـمة، وفـــي 39.1ي راق إلـــى حـــوالالع
ملیون نســمة، بینمــا یبلــغ 35.6المغرب إلى حوالي  

أقــل مــن ملیــون مــر  والقُ جیبــوتي  كل من  عدد سكان  
نسمة. 
، فبلغــت حــوالي 2018ثافة السكانیة في عــام  أما الك

الكثافــة الســكانیة ، وتعتبر ھــذه2منسمة في كل ك32
لمؤشــر فــي ورنــت بــنفس امنخفضــة نســبیاً إذا مــا ق

)، 2نســمة/ كــم36الیــات المتحــدة األمریكیــة (الو
ــم814الصــین ( ــا (2نســمة/ ك نســمة/ 237)، ألمانی

.)12()2نسمة/ كم455الھند (و)، 2كم

ین بأعلى معدل كثافة سكانیة بــین الــدول تتسم البحر
ــة ــغ العربی ــث بل ــم1986، حی ــمة/ ك ــام 2نس ــي ع ف

مــر القُ )، ثــم 2نســمة/ كــم656، تلیھــا لبنــان (8201
)، بینما ال یتجاوز ھذا المؤشر فــي 2كم/نسمة447(

لكــل 2نســمة/ كــم4كل من موریتانیا ولیبیــا حــوالي  
).2/9الملحق (منھما،

2018ق الحضریة في عام  بلغت نسبة سكان المناط
ــالي ســكا65حــوالي  ــن إجم ــة م ــي المائ ــدول ف ن ال

ة. وھي نسبة أعلى من مثیلتیھا على المستوىالعربی
فــي المائــة وفــي الــدول 55ة حــوالي بالغــ العــالمي ال

ــة حــوالي  ــة البالغ ــة34النامی ــي المائ . وتشــیر )13(ف
فــي الــدول البیانات المتاحة إلى غلبة سكان الحضــر

مـــر والقُ الســـودان والصـــومال ســـتثناء باالعربیـــة، 
ة ســكان ارة إلــى أن نســبومصر والیمن. تجدر اإلشــ 

ثابتة فــي كــلالحضر إلى إجمالي السكان بقیت شبھ  
ــن ــوتي وم ــام وقطــر مصــر جیب ــذ ع ــرین من والبح

، في حین تناقصت نسبة سكان الریف في كل 2010
، سوریة وموریتانیــاباستثناءالدول العربیة األخرى  

). 2/9الملحق (

األ)11( المتحد برنامج  البشریةیل  دلإلنمائي،  ا ة  مم  التنمیة 
2019 .

. 2020لدولي اات البنك لومقاعدة مع)12(
). 2019الیونیسیف، وضع األطفال في العالم ( )13(
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 فـي المائـة أي بـوتيرة أسـرع  2.58مصر نما بمعدل  
فـي المائـة)،   0.78ط دخل إجمالي السكان (من متوس

ماثل في تونس مع نمـو الـدخل لـدى كما لوحظ تقدم مُ 
 4.97خـالً مـن السـكان بمعـدل  األقـل د   لمائةفي ا  40
كان لسـا  وعة مقارنـة بمتوسـط الـدخل لمجمـالمائـ  في

   في المائة.  3بنسبة 

فـي المائـة   40لكن في المقابـل انخفـض الـدخل لـدى  
كان في فلسطين بوتيرة أسرع مـن  من الساألقل دخالً 

مائـة مقارنـة بمتوســط فـي ال 0.89- المتوسـط بمعـدل 
  في المائة. 0.55- بة دخل إجمالي السكان بنس

  

 

  

  ) 3اإلطار ( 
  فيروس كورونا المستجد على أوضاع الفقر وعدم المساواة    لرقمي وتأثير االقتصاد ا 

  في الدول العربية 
ت التي تم اتخاذها  بسبب آثار اإلجراءات والترتيبا  2020في عام  كبيراً  اً صادي اقت   العالم انكماشاً شهدت جميع دول  

فير  مرض  انتشار  كورونا لمواجهة  األنشطة   وس  جميع  اغالق  عقب  المرتبطة    المستجد،  غير  والقطاعات 
الم  على  وخاصةً  ككل،  األعمال  وقطاع  األفراد  دخول  على  أثر  مما  األساسية  الصغيرة  بالمستلزمات  نشآت 

وهو  والمت  العالمي   ما وسطة،  االنتاج  انخفاض  إلى  بين  والتجارة    ، أدى  الطيران  حركة  توقف  وشبه  الخارجية 
ان موارد الرزق ومعدالت البطالة خاصة بين الشباب والفئات  الم. كنتيجة لذلك، ارتفعت نسب فقد ف دول الع مختل 

و  الفقراء  أن  الواضح  ومن  المساو الضعيفة.  عدم  األكث ضحايا  هم  تعرضاً اة  المدمرة    ر  كورونا،  للنتائج  لجائحة 
ال  و مناسبة   غطية اجتماعية سمي دون ت خل مستقرة ويعمل معظمهم في القطاع غير الر حيث ليس لديهم مصادر د 

له  طبيعة  تسمح  المن م  من  العمل  غير  ا عملهم  المعيشة  ظروف  فإن  ذلك،  على  عالوة  بعض  ال زل.  في  صحية 
المجموعات   لهذه  تواجد األحيان  في  بينهم،    لفيروس با عدل إصابة  م   تساهم  للحصول ع أكبر  قلة فرصهم    لى مع 

 محتملة. ال عدوى  ال الرعاية الصحية المناسبة لمعالجة  

هناك    أصبحت لفيروس،  نتشار ا حدث نتيجة ال   االقتصادي الذي نقطاع النشاط  الحجر الصحي وا كآلية للتعامل مع  
إطالق خدمات    هذه اآللية   شمل ت الرقمية. و   نصات المعلومات واالتصاالت والم   تقنيات حركة سريعة نحو اعتماد  

لكتروني  مساعدات على مستحقيها والتصديق اإل لتوزيع ال   ال سيما الهويات الرقمية الموحدة لكترونية  الحكومة اإل 
التسوق  يع عن بعد، وبرامج للتدريس عن بعد وتلقي التوصيات والوصفات الطبية عن بعد، و على الوثائق والتوق 

اإلنترنت  متع   عبر  برامج  عن  فضالً  المنازل،  إلى  التوصيل  خدمات  ته واستخدام  أخرى  ــ ددة  لخدمة  ـ دف 
ا  باستخدام  الر ـ ص ـ لمن المواطنين  الم ــ الخدم   ة ـ خاص ،  ة ــ قمي ات  اإللكتروني ـ صرفي ات  مث ـ ة  ال ــ ة  بُ ــ ع   ع ـ دف ــ ل  عد  ن 

 )Contactless Payments (  ل  بشكل أكبر على التحويالت عبر اإلنترنت. من المتوقع أن تواجه الدو  واالعتماد
  يا الخدمات المعلومات واالتصاالت صعوبات في تنفيذ مزا   لتقنيات العربية التي تعاني من نقص في البنية التحتية  

  لذات. المذكورة واالستفادة منها، خاصة في هذا الوقت با   اإللكترونية 

تصاالت  اال نيات  وصول إلى اإلنترنت أو تق لل   امكانيات   التي ليس لديها ضعيفة  ال مجموعات  ال   فإن ،  األهم من ذلك 
ا أن نقص  الشركات، كم الحكومات و   وفرها من الحلول الرقمية التي ت الحديثة لن تستطيع االستفادة  المعلومات  و 
التقنيات في    تقدمها تلك التي    المميزات كامل    لالستفادة من   زاً حاج   يمثل في هذا المجال  والمعرفة الرقمية  عليم  الت 

الحرجة  األوقات  من لذلك،  و .  هذه  والفقراء ا   فإنه  األغنياء  بين  الفجوة  تتسع  أن  في  و   لمتوقع  عدم  زيادة  تساهم 
تؤدي هذه  في المقابل،    لقائمة. االنقسامات الهيكلية ا   هذه الرقمية و الفجوة  سبب  ب   الفرص المساواة من حيث الدخل و 

باالقتصاد  فة  الضعي نحو ربط هذه المجموعات    الحركة إلى تسريع    المستنبطة   التقنية الطفرة المفاجئة في الحلول  
    . ياف المجتمع لرقمي وتجسير الفجوة الرقمية بين مختلف أط ، بما يساهم في تحقيق أهداف التحول ا الرقمي 
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المؤشرات التعلیمیة 

ساسي القید في مرحلة التعلیم األ

في مرحلة التعلیم األساســي اإلجمالي القید بلغ معدل  
ــدول  ــي ال ــةالف ــة مجتمع ــات عربی ، حســب آخــر بیان

فــي المائــة 99.6، حــوالي  2018متوفرة حتى عــام  
من نفس المعدل في باقي األقــالیم األخــرى أقلوھو  

رنــة مــع الــدول ذات التنمیــة قابالمحتــىفي العالم، و
لــدول ذا المعدل في ا، حیث بلغ ھالمنخفضةالبشریة  

فــي 111.0ذات التنمیة البشریة المتوســطة حــوالي  
فــي المائــة فــي الــدول ذات 100.1مائة، وحــواليال

. )14(التنمیة البشریة المنخفضة

ــ  ــق ـویت ــوفرة أن تحقی ــات المت ــالل البیان ــن خ بین م
علیم أضحى في متناول كــل لتالھدف المتعلق بتعمیم ا

بب الظــروف التــيالصومال بسالدول العربیة، عدا  
د عــدل القیــ ، حیث ال یتجاوز فیھــا میمر بھا ھذا البلد

ــي ما ــي عــام إلجمــالي ف ــیم األساســي، ف ــة التعل رحل
ــد ســجل ھــذا 32.6، حــوالي 2018 ــة. وق فــي المائ

الــدول العربیــة، بــاقيالمؤشر ارتفاعاً ملحوظــاً فــي  
100، حیــث تجــاوز )2018-2010(رةخــالل الفتــ 

زائــر رات وتــونس والجفي المائة في كــل مــن اإلمــا
غــرب، مومصــر والولیبیــا  وقطــر  مــان  والعراق وعُ 

البحـــرین ئـــة فـــي كـــل مـــن فـــي الما90زتجـــاوو
ان ـمـــر والكویـــت ولبنـــ وفلســـطین والقُ والســـعودیة 
ــا ــاوز، ومنـوالیــ وموریتانی ــي 80تج ــة ف ــي المائ ف

جیبــوتي  ن  مائة في كل مــ الفي  70تجاوز  ، واألردن
أ).-2/10، الملحق (والسودان وسوریة

عدل القید الصافي للدول العربیــة مجتمعــة بالنسبة لم
، فقد بلــغ 2018ى عام ات متوفرة حتب آخر بیانسح

یقــل عــن المؤشــرین  في المائة، وھــو مــا  88حوالي  
البشــریةذات التنمیــة المســجلین فــي بــاقي الــدول  

عــن مثیلــھ فــي  أیضــا ا یقل  كمالمتوسطة والمرتفعة،  
. )15()  9.48دول العالم ككل ( 

إلــى أن جمیــع الــدول العربیــة، ذلككــ شیر البیاناتت
وفــرت فرصــاً والــیمن، قــد  ال والعــراقمعدا الصو

شــبھ متكافئــة اللتحــاق اإلنــاث والــذكور بالمــدارس 
ج).  -2/10(ب) و-2/10(اناالبتدائیة، الملحق

ف ومــة بــالظرعار مؤشــرات التعلــیم بصــفة تتــأث
ة والتــي االستثنائیة التي تمر بھا بعض الدول العربیــ 

ى إغالق كثیر من المــدارس وانشــغال بعــض أدت إل
ضاعھم المعیشیة.عنھا بسبب أوفال وأسرھم طاأل

. 2019تقریر التنمیة البشریة )14(
. 2020مؤشرات التنمیة الدولیة –البنك الدولي )15(

القید في مرحلة التعلیم الثانوي
بلغ معدل القید اإلجمالي في مرحلــة التعلــیم الثــانوي 

ت متــوفرة حتــى انــاالدول العربیة، حسب آخر بیفي  
ھــذا ویزیــد .فــي المائــة75.7، حــوالي 2018عــام 

مثیلــھ فــي الــدول ذات التنمیــة البشــریة المعدل عــن  
)، إال أنــھ یقــل عــن في المائة73سطة (حوالي  والمت

ــریة المرتفعــة  ــة البش ــي الــدول ذات التنمی ــھ ف مثیل
فــي دول في المائة)، ویقترب من مثیلــھ 96(حوالي  

.)16(في المائة).675العالم ككل (حوالي 

ــد اإلجمــالي فــي مرحلــ  ــیم یتجــاوز معــدل القی ة التعل
، حســب البیانــات المتاحــة، 2018نوي فــي عــام  الثا
مـــن اإلمـــارات المائـــة فـــي كـــلفـــي 80والي حـــ 

ــعودیة وعُ  ــر والس ــونس والجزائ ــرین وت ــان والبح م
، والمغــربوفلسطین وقطر والكویت ولیبیا ومصــر

فــي المائــة 25اليا یتراوح ھذا المعدل بین حــوبینم
ــوتي والســودان 55و ــي جیب ــة ف ــي المائ یة وســورف

ــراق  ــر قُ والوالع ــیمن. م ــا وال ــا وموریتانی ــیر كم تش
إلــى )،2018-2010(ة  رـتــ ـالفة بـعلقــ ـ، المتتنابیاال

ر فــي جمیــع  ـ ذا المؤش ـ ھ حدوث تقدم إیجابي في أداء  
ــ ال  ــ الع دول ــ ــ ، ربیة ـ ـ دا األردن وســوریة وقطــر ـع

ــي ت ــان الت ـــولبن ــ ـ ــ الرـؤشــ ـھا المـراجع فی ور، ـمذك
أ).-2/10الملحق (

التعلــیم لصــافي فــي مرحلــةأما بالنسبة لمعدل القید ا
العربیــة لــدول  فــي الــغ، فقد بفي السنة ذاتھاالثانوي  

ــة  ــوفرمجتمع ــاالمت ــات عنھ ــي 66.7حــوالي بیان ف
لعــالم المائــة وھــو مــا یســاوي مثیلــھ علــى مســتوى ا

في دول نظیرهفي المائة)، ویقل عن  66.3(حوالي  
ــیا الوســــطى وروأ ــا وآســ ــي 89.9(حــــوالي بــ فــ

یــة فــرادى وى الــدول العرب. وعلــى مســت)17(المائــة)
ً تصــاعدجاھھ  اتبیانات، فقد كان  عنھاالمتوفر  فــي یا

اإلمــارات وجیبــوتي وقــد شــھدت  غالبیة ھذه الدول.  
غــت زیادتــھ تحسناً جیــداً فــي ھــذا المؤشــر، حیــث بل

كمــا .  لكــل منھمــامئویــةاطنقــ 10أكثر مــن حــوالي  
مصــر خــالل حظ أن ھــذا المعــدل قــد ارتفــع فــي  یال

فــي المائــة 36.3من حوالي)  2018-2010(الفترة
2/10(لحق ، المئةفي الما82.8حوالي إلى  ب).-

یشیر دلیل المساواة بین الجنسین في التعلیم الثانوي، 
، إلــى تجــاوز معــدالت قیــد اإلنــاث 2018فــي عــام 

بیة. في عرثني عشرة دولةإمعدالت قید الذكور في  
سجل كــل مــن الــیمن والعــراق والصــومال ،المقابل

ع االجتماعي لصــالح الــذكور بــین كبر فجوات النوأ
ج).-2/10(لملحقیة، اربالدول الع

.2019و2018تقریر التنمیة البشریة )16(
.2020دولي لامؤشرات البنك)17(
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القید في مرحلة التعلیم العالي 
لــة التعلــیم العــالي، بلغ معدل القید اإلجمالي في مرح

، حــوالي 2018حسب آخر بیانات متوفرة حتى عام  
المائة وھو مــا یزیــد عــن مثیلــھ فــي بــاقي في33.4

ــ المنــاطق النام أوروبــا وآســـیا ول ة، فیمـــا عــدا دی
یقل عــن معــدل كما  ینیة.تالوسطى ودول أمریكا الال

. )18(فــي المائــة38البــالغ حــوالي دول العــالم ككــل
وتتفاوت معدالت القید اإلجمالي فــي مرحلــة التعلــیم 

ة. وقد تصــدرت ربیالعالي تفاوتاً كبیراً بین الدول الع
فــي 68.0، بنحــو  2018ھذه القائمة، سنة  السعودیة  

ــا المائـــة فـــي المائـــة، 54.4بنحـــو الكویـــت ، تلیھـ
في المائة. مــن ناحیــة أخــرى، 51.4بنحو  زائر  لجفا
ــوتي واال ــرات جیبـ ــت مؤشـ ــ زالـ ــر راق والقُ لعـ مـ

ــا  ــیمن وموریتانی ــي 15نســبة منخفضــة ودون وال ف
لتعلــیم الثــانوي، ة االمائة. وكما ھو الحال فــي مرحلــ 

العالي لصــالحمتوجد فجوة كبیرة في القید في التعلی
ردن ألاإلناث فــي دول مجلــس التعــاون الخلیجــي وا

ــونس و ــر ت ــوریة والجزائ ــودان وس ــطین والس وفلس
.مصرو

القیــد اإلجمــالي فــي التعلــیم بشكل عام، حقــق معــدل
، )2018-2010(العالي نمواً ملحوظاً، خالل الفترة  

حیث تراجع ھذا لبنان لدول العربیة، عدا اة غالبیفي 
في المائــة إلــى 48.4حوالي  من  بیر  كبشكل  المعدل  

زاد المــذكورة. وفتــرة  ل الخــالفي المائة  38.1نحو  
والمغــرب اإلمــارات وقطــربأكثر من الضــعف فــي  

، الكویــتمن ثالثة أضعاف فــي  ر  ، وبأكثوالسعودیة
أ).-2/10الملحق (

ب من التعلیمتسرمعدالت التمدرس ونسبة ال

اء قــ وصــل المتوســط العربــي لســنوات التمــدرس (ب
سنة في عام 12نظام التعلیم) إلى حوالي  الطلبة في  

دلي الــدول النامیــة بذلك أقــل مــن معــ یبقى  ، و2018
ــل (12.2( ــالم كك . )19(ســنة)12.7ســنة) ودول الع

وبالنســبة للــدول العربیــة فــرادى، تقــدر ســـنوات 
ســعودیة، وحــوالي الســنة فــي17التمدرس بحوالي  

ئــر اســنة فــي كــل مــن البحــرین وتــونس والجز15
ســنة فــي كــل مــن اإلمــارات 14الي مــان، وحــووعُ 

ســطین نة فــي كــل مــن فلســ 13واليوحــ والكویــت،
ســنة فــي كــل 12ولیبیا ومصر والمغرب، وحوالي  

ســنة فــي العــراق 11مــن األردن وقطــر، وحــوالي 
نیــاســنوات فــي موریتا9مــر ولبنــان، وحــوالي والقُ 

ســنوات فــي الســودان، 8والیمن وسوریة، وحوالي  
ــ 7وحــوالي  ــي جیب وتي. ویشــیر التطــور ســنوات ف

ــط ســـ  ــي متوسـ ــابي فـ ــدرست النوااإلیجـ وأداء تمـ

.2020مؤشرات البنك الدولي )18(
وقاعدة معلومات البنك  2020یونسكول امعلوماتدة قاع)19(

. 2020الدولي 

ــرات  ــى مؤش ــاله إل ــذكورة أع ــرى الم ــیم االخ التعل
تحقیق تقدم ملموس في مستوى تعلیم السكان إمكانیة  

).2/11ورفع كفاءة الموارد البشریة، الملحق (

یتعلق بنســب التســرب، تشــیر البیانــات المتاحــة ما  فی
ت مرتفعة في بعض الــدول زالالالنسب هإلى أن ھذ

16.7بــین  2018عــام  ت فــياوحالعربیة، حیث تر
في المائــة فــي جیبــوتي، 42.2في المائة في الیمن و

كما یالحظ ارتفاع نسب التسرب في نفس العــام فــي 
كل من السودان وسوریة. 

المؤشر في بعــض الــدول العربیــة ذا  یرجع ارتفاع ھ
األســر عــض عــدم قــدرة بإلى عوامل متفرقــة، منھــا

مــل الععلــى تحمــل تكــالیف الدراســة وضــرورة 
ة األسرة بالنسبة لبعض األطفال خاصــة فــي مساعدل

ــة  ــة المدرس ــدم جاذبی ــف وع ــةالری ــفة الحكومی بص
أساســیاً مــن عامة. یعتبر التســرب المدرســي عــامالً 

ــ مســببات ارتفــاع الب ة نظــراً لحرمانــھ للطلبــة طال
وین تكــ صول على أيحالمعنیین بھذه الظاھرة من ال

ل، العمــ وق  مھني یسلحھم للمنافســة فــي ســ أو  علمي  
).12(الشكل و) 2/11ملحق (ال

اإلنفاق على التعلیم 
اإلنفاق على التعلیم إلى لنسبةالمتوسط العربيدرقیُ 

بحــوالي ،  2018فــي عــامالدخل القــومي اإلجمــالي  
فــي ذات في المائــة، وھــو مــا یقــل عــن مثیلیــھ4.0

فــي 4.6(الصحراءب  أفریقیا جنون  مفي كل  السنة  
ــة) ودول العــالم ــ المائ . )20(المائــة)فــي5.4(لكك

د بلغت نسبة الدول العربیة فرادى، فقتوىوعلى مس
إلــى الــدخل ،  2018فــي عــام،اإلنفاق علــى التعلــیم

المائــة،فــي 6.7حــوالي مانعُ في  القومي اإلجمالي
فلســطین ، وفــي فــي المائــة6.6وفي تــونس حــوالي  

فــي 5.1و5.2و5.3حــوالي رب والســعودیة غــ والم
ع ة مسب مرتفعة بالمقارنوھي ن،  يتوالعلى الالمائة

.ثیالتھا في باقي الدول النامیةم

فیما یتعلق بنســبة اإلنفــاق علــى التعلــیم مــن اإلنفــاق 
ــام  ــي ع ــي ف ــط العرب ــإن المتوس ــالي، ف ــام اإلجم الع

ــغ حــوالي 2018 ــة، وھــ 13.8بل ــي المائ ة نســبيف
فــي الــدول النامیــة ھــا رنــة مــع نظیرتیامنخفضــة مق

العــالم ككــلدول  فــيو،ئــة)المافي  17.8(مجتمعة  
. على مستوى الــدول العربیــة )21(المائة)في14.6(

، 2018عــام  فقد تراوحت ھذه النســبة، فــي  فرادى،
في المائة فــي 29في المائة وحوالي  22بین حوالي  

اإلمارات وتونس، في حین بلغت أقــل مــن األردن و
ولبنــانقطروالصومال والبحرین  في المائة في10

).2/12(لملحق، اانیاوموریت

. 2020قاعدة بیانات البنك الدولي –البنك الدولي )20(
البنك الدولي، المرجع السابق.)21(
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المؤشرات التعلیمیة 

ساسي القید في مرحلة التعلیم األ

في مرحلة التعلیم األساســي اإلجمالي القید بلغ معدل  
ــدول  ــي ال ــةالف ــة مجتمع ــات عربی ، حســب آخــر بیان

فــي المائــة 99.6، حــوالي  2018متوفرة حتى عــام  
من نفس المعدل في باقي األقــالیم األخــرى أقلوھو  

رنــة مــع الــدول ذات التنمیــة قابالمحتــىفي العالم، و
لــدول ذا المعدل في ا، حیث بلغ ھالمنخفضةالبشریة  

فــي 111.0ذات التنمیة البشریة المتوســطة حــوالي  
فــي المائــة فــي الــدول ذات 100.1مائة، وحــواليال

. )14(التنمیة البشریة المنخفضة

ــ  ــق ـویت ــوفرة أن تحقی ــات المت ــالل البیان ــن خ بین م
علیم أضحى في متناول كــل لتالھدف المتعلق بتعمیم ا

بب الظــروف التــيالصومال بسالدول العربیة، عدا  
د عــدل القیــ ، حیث ال یتجاوز فیھــا میمر بھا ھذا البلد

ــي ما ــي عــام إلجمــالي ف ــیم األساســي، ف ــة التعل رحل
ــد ســجل ھــذا 32.6، حــوالي 2018 ــة. وق فــي المائ

الــدول العربیــة، بــاقيالمؤشر ارتفاعاً ملحوظــاً فــي  
100، حیــث تجــاوز )2018-2010(رةخــالل الفتــ 

زائــر رات وتــونس والجفي المائة في كــل مــن اإلمــا
غــرب، مومصــر والولیبیــا  وقطــر  مــان  والعراق وعُ 

البحـــرین ئـــة فـــي كـــل مـــن فـــي الما90زتجـــاوو
ان ـمـــر والكویـــت ولبنـــ وفلســـطین والقُ والســـعودیة 
ــا ــاوز، ومنـوالیــ وموریتانی ــي 80تج ــة ف ــي المائ ف

جیبــوتي  ن  مائة في كل مــ الفي  70تجاوز  ، واألردن
أ).-2/10، الملحق (والسودان وسوریة

عدل القید الصافي للدول العربیــة مجتمعــة بالنسبة لم
، فقد بلــغ 2018ى عام ات متوفرة حتب آخر بیانسح

یقــل عــن المؤشــرین  في المائة، وھــو مــا  88حوالي  
البشــریةذات التنمیــة المســجلین فــي بــاقي الــدول  

عــن مثیلــھ فــي  أیضــا ا یقل  كمالمتوسطة والمرتفعة،  
. )15()  9.48دول العالم ككل ( 

إلــى أن جمیــع الــدول العربیــة، ذلككــ شیر البیاناتت
وفــرت فرصــاً والــیمن، قــد  ال والعــراقمعدا الصو

شــبھ متكافئــة اللتحــاق اإلنــاث والــذكور بالمــدارس 
ج).  -2/10(ب) و-2/10(اناالبتدائیة، الملحق

ف ومــة بــالظرعار مؤشــرات التعلــیم بصــفة تتــأث
ة والتــي االستثنائیة التي تمر بھا بعض الدول العربیــ 

ى إغالق كثیر من المــدارس وانشــغال بعــض أدت إل
ضاعھم المعیشیة.عنھا بسبب أوفال وأسرھم طاأل

. 2019تقریر التنمیة البشریة )14(
. 2020مؤشرات التنمیة الدولیة –البنك الدولي )15(

القید في مرحلة التعلیم الثانوي
بلغ معدل القید اإلجمالي في مرحلــة التعلــیم الثــانوي 

ت متــوفرة حتــى انــاالدول العربیة، حسب آخر بیفي  
ھــذا ویزیــد .فــي المائــة75.7، حــوالي 2018عــام 

مثیلــھ فــي الــدول ذات التنمیــة البشــریة المعدل عــن  
)، إال أنــھ یقــل عــن في المائة73سطة (حوالي  والمت

ــریة المرتفعــة  ــة البش ــي الــدول ذات التنمی ــھ ف مثیل
فــي دول في المائة)، ویقترب من مثیلــھ 96(حوالي  

.)16(في المائة).675العالم ككل (حوالي 

ــد اإلجمــالي فــي مرحلــ  ــیم یتجــاوز معــدل القی ة التعل
، حســب البیانــات المتاحــة، 2018نوي فــي عــام  الثا
مـــن اإلمـــارات المائـــة فـــي كـــلفـــي 80والي حـــ 

ــعودیة وعُ  ــر والس ــونس والجزائ ــرین وت ــان والبح م
، والمغــربوفلسطین وقطر والكویت ولیبیا ومصــر

فــي المائــة 25اليا یتراوح ھذا المعدل بین حــوبینم
ــوتي والســودان 55و ــي جیب ــة ف ــي المائ یة وســورف

ــراق  ــر قُ والوالع ــیمن. م ــا وال ــا وموریتانی ــیر كم تش
إلــى )،2018-2010(ة  رـتــ ـالفة بـعلقــ ـ، المتتنابیاال

ر فــي جمیــع  ـ ذا المؤش ـ ھ حدوث تقدم إیجابي في أداء  
ــ ال  ــ الع دول ــ ــ ، ربیة ـ ـ دا األردن وســوریة وقطــر ـع

ــي ت ــان الت ـــولبن ــ ـ ــ الرـؤشــ ـھا المـراجع فی ور، ـمذك
أ).-2/10الملحق (

التعلــیم لصــافي فــي مرحلــةأما بالنسبة لمعدل القید ا
العربیــة لــدول  فــي الــغ، فقد بفي السنة ذاتھاالثانوي  

ــة  ــوفرمجتمع ــاالمت ــات عنھ ــي 66.7حــوالي بیان ف
لعــالم المائــة وھــو مــا یســاوي مثیلــھ علــى مســتوى ا

في دول نظیرهفي المائة)، ویقل عن  66.3(حوالي  
ــیا الوســــطى وروأ ــا وآســ ــي 89.9(حــــوالي بــ فــ

یــة فــرادى وى الــدول العرب. وعلــى مســت)17(المائــة)
ً تصــاعدجاھھ  اتبیانات، فقد كان  عنھاالمتوفر  فــي یا

اإلمــارات وجیبــوتي وقــد شــھدت  غالبیة ھذه الدول.  
غــت زیادتــھ تحسناً جیــداً فــي ھــذا المؤشــر، حیــث بل

كمــا .  لكــل منھمــامئویــةاطنقــ 10أكثر مــن حــوالي  
مصــر خــالل حظ أن ھــذا المعــدل قــد ارتفــع فــي  یال

فــي المائــة 36.3من حوالي)  2018-2010(الفترة
2/10(لحق ، المئةفي الما82.8حوالي إلى  ب).-

یشیر دلیل المساواة بین الجنسین في التعلیم الثانوي، 
، إلــى تجــاوز معــدالت قیــد اإلنــاث 2018فــي عــام 

بیة. في عرثني عشرة دولةإمعدالت قید الذكور في  
سجل كــل مــن الــیمن والعــراق والصــومال ،المقابل

ع االجتماعي لصــالح الــذكور بــین كبر فجوات النوأ
ج).-2/10(لملحقیة، اربالدول الع

.2019و2018تقریر التنمیة البشریة )16(
.2020دولي لامؤشرات البنك)17(

الثاني: التطورات االقتصادیة واالجتماعیة الفصل
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القید في مرحلة التعلیم العالي 
لــة التعلــیم العــالي، بلغ معدل القید اإلجمالي في مرح

، حــوالي 2018حسب آخر بیانات متوفرة حتى عام  
المائة وھو مــا یزیــد عــن مثیلــھ فــي بــاقي في33.4

ــ المنــاطق النام أوروبــا وآســـیا ول ة، فیمـــا عــدا دی
یقل عــن معــدل كما  ینیة.تالوسطى ودول أمریكا الال

. )18(فــي المائــة38البــالغ حــوالي دول العــالم ككــل
وتتفاوت معدالت القید اإلجمالي فــي مرحلــة التعلــیم 

ة. وقد تصــدرت ربیالعالي تفاوتاً كبیراً بین الدول الع
فــي 68.0، بنحــو  2018ھذه القائمة، سنة  السعودیة  

ــا المائـــة فـــي المائـــة، 54.4بنحـــو الكویـــت ، تلیھـ
في المائة. مــن ناحیــة أخــرى، 51.4بنحو  زائر  لجفا
ــوتي واال ــرات جیبـ ــت مؤشـ ــ زالـ ــر راق والقُ لعـ مـ

ــا  ــیمن وموریتانی ــي 15نســبة منخفضــة ودون وال ف
لتعلــیم الثــانوي، ة االمائة. وكما ھو الحال فــي مرحلــ 

العالي لصــالحمتوجد فجوة كبیرة في القید في التعلی
ردن ألاإلناث فــي دول مجلــس التعــاون الخلیجــي وا

ــونس و ــر ت ــوریة والجزائ ــودان وس ــطین والس وفلس
.مصرو

القیــد اإلجمــالي فــي التعلــیم بشكل عام، حقــق معــدل
، )2018-2010(العالي نمواً ملحوظاً، خالل الفترة  

حیث تراجع ھذا لبنان لدول العربیة، عدا اة غالبیفي 
في المائــة إلــى 48.4حوالي  من  بیر  كبشكل  المعدل  

زاد المــذكورة. وفتــرة  ل الخــالفي المائة  38.1نحو  
والمغــرب اإلمــارات وقطــربأكثر من الضــعف فــي  

، الكویــتمن ثالثة أضعاف فــي  ر  ، وبأكثوالسعودیة
أ).-2/10الملحق (

ب من التعلیمتسرمعدالت التمدرس ونسبة ال

اء قــ وصــل المتوســط العربــي لســنوات التمــدرس (ب
سنة في عام 12نظام التعلیم) إلى حوالي  الطلبة في  

دلي الــدول النامیــة بذلك أقــل مــن معــ یبقى  ، و2018
ــل (12.2( ــالم كك . )19(ســنة)12.7ســنة) ودول الع

وبالنســبة للــدول العربیــة فــرادى، تقــدر ســـنوات 
ســعودیة، وحــوالي الســنة فــي17التمدرس بحوالي  

ئــر اســنة فــي كــل مــن البحــرین وتــونس والجز15
ســنة فــي كــل مــن اإلمــارات 14الي مــان، وحــووعُ 

ســطین نة فــي كــل مــن فلســ 13واليوحــ والكویــت،
ســنة فــي كــل 12ولیبیا ومصر والمغرب، وحوالي  

ســنة فــي العــراق 11مــن األردن وقطــر، وحــوالي 
نیــاســنوات فــي موریتا9مــر ولبنــان، وحــوالي والقُ 

ســنوات فــي الســودان، 8والیمن وسوریة، وحوالي  
ــ 7وحــوالي  ــي جیب وتي. ویشــیر التطــور ســنوات ف

ــط ســـ  ــي متوسـ ــابي فـ ــدرست النوااإلیجـ وأداء تمـ

.2020مؤشرات البنك الدولي )18(
وقاعدة معلومات البنك  2020یونسكول امعلوماتدة قاع)19(

. 2020الدولي 

ــرات  ــى مؤش ــاله إل ــذكورة أع ــرى الم ــیم االخ التعل
تحقیق تقدم ملموس في مستوى تعلیم السكان إمكانیة  

).2/11ورفع كفاءة الموارد البشریة، الملحق (

یتعلق بنســب التســرب، تشــیر البیانــات المتاحــة ما  فی
ت مرتفعة في بعض الــدول زالالالنسب هإلى أن ھذ

16.7بــین  2018عــام  ت فــياوحالعربیة، حیث تر
في المائــة فــي جیبــوتي، 42.2في المائة في الیمن و

كما یالحظ ارتفاع نسب التسرب في نفس العــام فــي 
كل من السودان وسوریة. 

المؤشر في بعــض الــدول العربیــة ذا  یرجع ارتفاع ھ
األســر عــض عــدم قــدرة بإلى عوامل متفرقــة، منھــا

مــل الععلــى تحمــل تكــالیف الدراســة وضــرورة 
ة األسرة بالنسبة لبعض األطفال خاصــة فــي مساعدل

ــة  ــة المدرس ــدم جاذبی ــف وع ــةالری ــفة الحكومی بص
أساســیاً مــن عامة. یعتبر التســرب المدرســي عــامالً 

ــ مســببات ارتفــاع الب ة نظــراً لحرمانــھ للطلبــة طال
وین تكــ صول على أيحالمعنیین بھذه الظاھرة من ال

ل، العمــ وق  مھني یسلحھم للمنافســة فــي ســ أو  علمي  
).12(الشكل و) 2/11ملحق (ال

اإلنفاق على التعلیم 
اإلنفاق على التعلیم إلى لنسبةالمتوسط العربيدرقیُ 

بحــوالي ،  2018فــي عــامالدخل القــومي اإلجمــالي  
فــي ذات في المائــة، وھــو مــا یقــل عــن مثیلیــھ4.0

فــي 4.6(الصحراءب  أفریقیا جنون  مفي كل  السنة  
ــة) ودول العــالم ــ المائ . )20(المائــة)فــي5.4(لكك

د بلغت نسبة الدول العربیة فرادى، فقتوىوعلى مس
إلــى الــدخل ،  2018فــي عــام،اإلنفاق علــى التعلــیم

المائــة،فــي 6.7حــوالي مانعُ في  القومي اإلجمالي
فلســطین ، وفــي فــي المائــة6.6وفي تــونس حــوالي  

فــي 5.1و5.2و5.3حــوالي رب والســعودیة غــ والم
ع ة مسب مرتفعة بالمقارنوھي ن،  يتوالعلى الالمائة

.ثیالتھا في باقي الدول النامیةم

فیما یتعلق بنســبة اإلنفــاق علــى التعلــیم مــن اإلنفــاق 
ــام  ــي ع ــي ف ــط العرب ــإن المتوس ــالي، ف ــام اإلجم الع

ــغ حــوالي 2018 ــة، وھــ 13.8بل ــي المائ ة نســبيف
فــي الــدول النامیــة ھــا رنــة مــع نظیرتیامنخفضــة مق

العــالم ككــلدول  فــيو،ئــة)المافي  17.8(مجتمعة  
. على مستوى الــدول العربیــة )21(المائة)في14.6(

، 2018عــام  فقد تراوحت ھذه النســبة، فــي  فرادى،
في المائة فــي 29في المائة وحوالي  22بین حوالي  

اإلمارات وتونس، في حین بلغت أقــل مــن األردن و
ولبنــانقطروالصومال والبحرین  في المائة في10

).2/12(لملحق، اانیاوموریت

. 2020قاعدة بیانات البنك الدولي –البنك الدولي )20(
البنك الدولي، المرجع السابق.)21(
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) 2018(): معدالت التمدرس ونسبة التسرب من التعلیم في الدول العربیة 12الشكل (

.)2/11(المصدر: الملحق رقم

في الدول العربیة فة اقتصاد المعر
المحــرك أصــبحتالمعرفــة ال جــدال الیــوم فــي أن 

ــىد األساســيوالمحــد ــاطق عل ــدان والمن ــدرة البل لق
النمــو وإیجــاد سلســلة منــافع مرتبطــة تیــرةیع وتسر

حــین نجحــت بعــض وفــي. مضــافة متجــددةبقیمــة 
، ال وتوطینھاالمعرفةاألخذ باالقتصادات النامیة في  

ــة تــزال معظــم الــدول العرب (باســتثناء بعــض دول ی
بعیــدة عــن )مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة

بنــاءاب الضــروریة لتحقیــق متطلبــات  خذ باألســباأل
ىإلــ یشــیرقادر على المنافســة. كمــا معرفيصاد  اقت

مؤشــر اقتصــاد المعرفــة، الــذي یصــدره البنــك ذلك  
أن ترتیــب الــدول العربیــة ال والــذي أظھــرالدولي،  

أول دولــة عربیــة، وھــي نإیــثیزال متواضــعاً، ح
مؤشــر تلت فــي ھــذا الحاإلمارات العربیة المتحدة، ا

. 2012عام في على مستوى دول العالم42تبة المر
ویقــیس مؤشــر اقتصــاد المعرفــة أربعــة عوامــل 

ــة: ــدرة محوری ــاديق ــام االقتص ــز النظ ــى تحفی عل
ــم وتمكــن  ــادرة، مســتوى تعل ــة وتشــجیع المب المعرف

ــاء ال ــن إنش ــع م ــة معرالمجتم ــتخدامھا، قابلی ــة واس ف
ــة بصــفمالمجتمــع الســتخدا ــارةالمعرف ــدة وابتك جی

ولوجیــة لتكنئة االبیوجیا، كفاءة البنیة التحتیة والتكنول
بشــكل فعــال. وإیجادھــا على تسھیل نشر المعلومات 

یتطرق فصل المحور في ھذا التقریر ألھــم جوانــب 
االقتصاد المعرفي وھو االقتصاد الرقمي.  

ةــ األمی

مؤشرات األمیة   تطور
) سنة فمــا فــوق15قدرت نسبة األمیة بین البالغین (

) اتبیانــ ا نھــ عمجتمعــة (المتــوفرفي الدول العربیــة  
، وھــي بــذلك 2018فــي المائــة ســنة  25.2بحوالي  

مثیالتھــا فــي جمیــع األقــالیم فــي العــالم، تزیــد عــن
ــتثناء إقلیمـــ  ــا جنـــوب يباسـ ــیا وإفریقیـ جنـــوب آسـ

فــي 34و31حــوالي  ھمــافیتالصحراء، حیث بلغــ 
رتھــانظیعلــى  ضــاً  یأتزیــد، كما  على التواليالمائة

حیــث طة، متوســ فــي الــدول ذات التنمیــة البشــریة ال
. )22(في المائة25.7بلغت حوالي 

یصل معدل األمیة بین البالغین فــي عــدد مــن الــدول 
حیــث بلــغ فــي،  جــدافعــةالعربیة إلى مســتویات مرت

ــي ا49.9حــوالي 2018عــام  ــراق لماف ــي الع ــة ف ئ
والي حــ وموریتانیــا،فــي المائــة فــي46.5وحــوالي 

ل حققــت الــدومــر. فــي حــین  في القُ ي المائةف41.2
تراجعــاً (باستثناء الســودان وقطــر) خرى ة األعربیال

-2010(ملحوظــاً فــي معــدل األمیــة، خــالل الفتــرة 
أ).-2/13الملحق ()،2018

األمیة بین الشباب 
–15الشباب (الفئــة العمریــة: بینقدر نسبة األًمیةتُ 

بلغــت نســبة وقــد  لمائــة.اي  فــ 14سنة) بحــوالي  24
المائــة، فــي11.8والياألمیة بین الشباب الذكور ح

فــي 16.4كمــا بلغــت بــین الشــابات اإلنــاث حــوالي 
وتقل ھاتان النسبتان عن مثیالتھــا فــي جمیــع .  المائة

ــتثناء دول  ــالم، باس ــي الع ــالیم ف ــ األق ــا وآس یا أوروب
،ل شرق آســیاودول أمریكا الالتینیة، ودولوسطى،  ا

.)13لشك(ال

ــا)22( ــة البشــریة ج مبرن ــل التنمی ــائي. دلی ــم المتحــدة اإلنم األم
ــدولي لوا2019 ــك ال ــدولي –بن ــك ال قاعــدة معلومــات البن
.2020نسكو  ت الیوااعدة بیانوق–2020
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)2018( ل العربیة الدوفيمریةالع): نسب األمیة بین الفئات 13لشكل (ا

.)2/13(المصدر: الملحق رقم

فيأسھمت التوسع  في  بااللتحاقخطط  التعلیم 
علیھ   كانتا  عما  النسبتین  لھاتین  ملحوظ  عام  تراجع 

بحوالي  2010 تقدران  كانتا  إذ  المائة 38.8،  في 
   ى التوالي. ي المائة علف20.5و

األمیة بین اإلناث 
سنة فمــا 15ة بین اإلناث البالغات (ألمیبة انست  بلغ

فــي المائــة مــن 35.6حــوالي 2018في عــام فوق)  
إجمالي عدد اإلناث فــي الــدول العربیــة، بینمــا تبلــغ 

ســنة) 24-15فئة العمریة (ي النسبة األمیة لإلناث ف
لإلناث معدل األمیةصلفي المائة. وی16.4حوالي  

ي الیمن ئة فالماي  ف40تزید على البالغات مستویات  
. یــنعكس ذلــك مر والعراق والسودانوالقُ وموریتانیا  

على مستوى دلیل المساواة بین الجنســین فــي معــدل 
اإلمــارات الــدول العربیــة، عــدا كــل األمیــة فــي 

واألردن، حیث تحسن ھــذا المؤشــر وقطرعراقوال
ب).-2/13ملحق ل(ابصفة ملحوظة، 

المؤشرات الصحیة في الدول العربیة 
قع عند الوالدةالمتومر  الع

دة فــي الــدول متوسط العمر المتوقع عند الوالوصل
، 2018عــام فــي الســنة 71.9إلــى حــوالي العربیــة
عــن ومتوســط دول العــالم ككــلأقل من  بذلك  ویبقى  

ســنة علــى 78و75وروبا وآسیا الوسطى (حوالي  أ
د عــن متوســط الــدول النامیــة یزیــ إال أنــھ ،)التــوالي

حــظ أن متوســط العمــر یال.)23()سنة64.8(حوالي  
عمــاقــد زاد 2018المتوقــع عنــد الــوالدة فــي عــام 

ــارب  ــدا 70یق ــة، ع ــدول العربی ــع ال ــي جمی ــنة ف س
57الصومال التــي بلــغ فیھــا ھــذا المتوســط حــوالي  

والســودان ، وموریتانیا  سنة64مر حوالي  ، والقُ نةس
ســنة، وجیبــوتي 66لیمن حوالي واسنة،65يالحو

). 2/14(ملحق السنة،67حوالي 

وفیات األطفال
یــدل معــدل وفیــات األطفــال الرضــع علــى مســتوى 

خــالل مولــودرعایة الصحیة التي یتلقاھا الالوكفاءة  
ــدول فــي ى، وقــد بلــغ ھــذا المؤشــرشــھره األولــ أ ال

ي حالة وفاة لكــل ألــف مولــود حــ 27حواليالعربیة  
عــن مثیلیــھ فــي الــدول بــذلكویقــل  ،2018ي عام  ف

فاة لكل ألف مولــود حــي)، وفــي الة وح46ة (النامی
حالــة وفــاة لكــل ألــف مولــود 29دول العــالم ككــل (
مرتفعاً إذا ما قورن بمعدل الدولحي)، إال أنھ یبقى  

وفیــات فقــط لكــل ألــف 3ز  الصناعیة الذي ال یتجاو
.  )24(د حيمولو

ــدول  ــى مســتوى ال ــرادى،عالعل ــة ف ــل ربی توجــد أق
ة ســـعودیوالرین المعـــدالت فـــي اإلمـــارات والبحـــ 

ت، حیــث انخفضــ ولبنــانمــان وقطــر والكویــتوعُ 

). 2019الیونیسیف، وضع األطفال في العام ( )23(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "تقریر التنمیة البشریة"  )24(

. 2019طفال في العام أل االیونیسیف وضع ، 2019
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) 2018(): معدالت التمدرس ونسبة التسرب من التعلیم في الدول العربیة 12الشكل (

.)2/11(المصدر: الملحق رقم

في الدول العربیة فة اقتصاد المعر
المحــرك أصــبحتالمعرفــة ال جــدال الیــوم فــي أن 

ــىد األساســيوالمحــد ــاطق عل ــدان والمن ــدرة البل لق
النمــو وإیجــاد سلســلة منــافع مرتبطــة تیــرةیع وتسر

حــین نجحــت بعــض وفــي. مضــافة متجــددةبقیمــة 
، ال وتوطینھاالمعرفةاألخذ باالقتصادات النامیة في  

ــة تــزال معظــم الــدول العرب (باســتثناء بعــض دول ی
بعیــدة عــن )مجلــس التعــاون لــدول الخلــیج العربیــة

بنــاءاب الضــروریة لتحقیــق متطلبــات  خذ باألســباأل
ىإلــ یشــیرقادر على المنافســة. كمــا معرفيصاد  اقت

مؤشــر اقتصــاد المعرفــة، الــذي یصــدره البنــك ذلك  
أن ترتیــب الــدول العربیــة ال والــذي أظھــرالدولي،  

أول دولــة عربیــة، وھــي نإیــثیزال متواضــعاً، ح
مؤشــر تلت فــي ھــذا الحاإلمارات العربیة المتحدة، ا

. 2012عام في على مستوى دول العالم42تبة المر
ویقــیس مؤشــر اقتصــاد المعرفــة أربعــة عوامــل 

ــة: ــدرة محوری ــاديق ــام االقتص ــز النظ ــى تحفی عل
ــم وتمكــن  ــادرة، مســتوى تعل ــة وتشــجیع المب المعرف

ــاء ال ــن إنش ــع م ــة معرالمجتم ــتخدامھا، قابلی ــة واس ف
ــة بصــفمالمجتمــع الســتخدا ــارةالمعرف ــدة وابتك جی

ولوجیــة لتكنئة االبیوجیا، كفاءة البنیة التحتیة والتكنول
بشــكل فعــال. وإیجادھــا على تسھیل نشر المعلومات 

یتطرق فصل المحور في ھذا التقریر ألھــم جوانــب 
االقتصاد المعرفي وھو االقتصاد الرقمي.  

ةــ األمی

مؤشرات األمیة   تطور
) سنة فمــا فــوق15قدرت نسبة األمیة بین البالغین (

) اتبیانــ ا نھــ عمجتمعــة (المتــوفرفي الدول العربیــة  
، وھــي بــذلك 2018فــي المائــة ســنة  25.2بحوالي  

مثیالتھــا فــي جمیــع األقــالیم فــي العــالم، تزیــد عــن
ــتثناء إقلیمـــ  ــا جنـــوب يباسـ ــیا وإفریقیـ جنـــوب آسـ

فــي 34و31حــوالي  ھمــافیتالصحراء، حیث بلغــ 
رتھــانظیعلــى  ضــاً  یأتزیــد، كما  على التواليالمائة

حیــث طة، متوســ فــي الــدول ذات التنمیــة البشــریة ال
. )22(في المائة25.7بلغت حوالي 

یصل معدل األمیة بین البالغین فــي عــدد مــن الــدول 
حیــث بلــغ فــي،  جــدافعــةالعربیة إلى مســتویات مرت

ــي ا49.9حــوالي 2018عــام  ــراق لماف ــي الع ــة ف ئ
والي حــ وموریتانیــا،فــي المائــة فــي46.5وحــوالي 

ل حققــت الــدومــر. فــي حــین  في القُ ي المائةف41.2
تراجعــاً (باستثناء الســودان وقطــر) خرى ة األعربیال

-2010(ملحوظــاً فــي معــدل األمیــة، خــالل الفتــرة 
أ).-2/13الملحق ()،2018

األمیة بین الشباب 
–15الشباب (الفئــة العمریــة: بینقدر نسبة األًمیةتُ 

بلغــت نســبة وقــد  لمائــة.اي  فــ 14سنة) بحــوالي  24
المائــة، فــي11.8والياألمیة بین الشباب الذكور ح

فــي 16.4كمــا بلغــت بــین الشــابات اإلنــاث حــوالي 
وتقل ھاتان النسبتان عن مثیالتھــا فــي جمیــع .  المائة

ــتثناء دول  ــالم، باس ــي الع ــالیم ف ــ األق ــا وآس یا أوروب
،ل شرق آســیاودول أمریكا الالتینیة، ودولوسطى،  ا

.)13لشك(ال

ــا)22( ــة البشــریة ج مبرن ــل التنمی ــائي. دلی ــم المتحــدة اإلنم األم
ــدولي لوا2019 ــك ال ــدولي –بن ــك ال قاعــدة معلومــات البن
.2020نسكو  ت الیوااعدة بیانوق–2020
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)2018( ل العربیة الدوفيمریةالع): نسب األمیة بین الفئات 13لشكل (ا

.)2/13(المصدر: الملحق رقم

فيأسھمت التوسع  في  بااللتحاقخطط  التعلیم 
علیھ   كانتا  عما  النسبتین  لھاتین  ملحوظ  عام  تراجع 

بحوالي  2010 تقدران  كانتا  إذ  المائة 38.8،  في 
   ى التوالي. ي المائة علف20.5و

األمیة بین اإلناث 
سنة فمــا 15ة بین اإلناث البالغات (ألمیبة انست  بلغ

فــي المائــة مــن 35.6حــوالي 2018في عــام فوق)  
إجمالي عدد اإلناث فــي الــدول العربیــة، بینمــا تبلــغ 

ســنة) 24-15فئة العمریة (ي النسبة األمیة لإلناث ف
لإلناث معدل األمیةصلفي المائة. وی16.4حوالي  

ي الیمن ئة فالماي  ف40تزید على البالغات مستویات  
. یــنعكس ذلــك مر والعراق والسودانوالقُ وموریتانیا  

على مستوى دلیل المساواة بین الجنســین فــي معــدل 
اإلمــارات الــدول العربیــة، عــدا كــل األمیــة فــي 

واألردن، حیث تحسن ھــذا المؤشــر وقطرعراقوال
ب).-2/13ملحق ل(ابصفة ملحوظة، 

المؤشرات الصحیة في الدول العربیة 
قع عند الوالدةالمتومر  الع

دة فــي الــدول متوسط العمر المتوقع عند الوالوصل
، 2018عــام فــي الســنة 71.9إلــى حــوالي العربیــة
عــن ومتوســط دول العــالم ككــلأقل من  بذلك  ویبقى  

ســنة علــى 78و75وروبا وآسیا الوسطى (حوالي  أ
د عــن متوســط الــدول النامیــة یزیــ إال أنــھ ،)التــوالي

حــظ أن متوســط العمــر یال.)23()سنة64.8(حوالي  
عمــاقــد زاد 2018المتوقــع عنــد الــوالدة فــي عــام 

ــارب  ــدا 70یق ــة، ع ــدول العربی ــع ال ــي جمی ــنة ف س
57الصومال التــي بلــغ فیھــا ھــذا المتوســط حــوالي  

والســودان ، وموریتانیا  سنة64مر حوالي  ، والقُ نةس
ســنة، وجیبــوتي 66لیمن حوالي واسنة،65يالحو

). 2/14(ملحق السنة،67حوالي 

وفیات األطفال
یــدل معــدل وفیــات األطفــال الرضــع علــى مســتوى 

خــالل مولــودرعایة الصحیة التي یتلقاھا الالوكفاءة  
ــدول فــي ى، وقــد بلــغ ھــذا المؤشــرشــھره األولــ أ ال

ي حالة وفاة لكــل ألــف مولــود حــ 27حواليالعربیة  
عــن مثیلیــھ فــي الــدول بــذلكویقــل  ،2018ي عام  ف

فاة لكل ألف مولــود حــي)، وفــي الة وح46ة (النامی
حالــة وفــاة لكــل ألــف مولــود 29دول العــالم ككــل (
مرتفعاً إذا ما قورن بمعدل الدولحي)، إال أنھ یبقى  

وفیــات فقــط لكــل ألــف 3ز  الصناعیة الذي ال یتجاو
.  )24(د حيمولو

ــدول  ــى مســتوى ال ــرادى،عالعل ــة ف ــل ربی توجــد أق
ة ســـعودیوالرین المعـــدالت فـــي اإلمـــارات والبحـــ 

ت، حیــث انخفضــ ولبنــانمــان وقطــر والكویــتوعُ 

). 2019الیونیسیف، وضع األطفال في العام ( )23(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي "تقریر التنمیة البشریة"  )24(

. 2019طفال في العام أل االیونیسیف وضع ، 2019
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وفاة لكل ألــف مولــود حــي فــي تحاال5تحت عتبة
معــدل وفیــات األطفــال حقق مؤشر. كما 2018عام  

لحوظــا فــي جمیــع الــدول نا متحسدون سن الخامسة  
مولود ة لكل ألف  اوفحالة22نحو  لعربیة حیث بلغ  ا

فــي یــھ  مثیل، وھــو مــا یقــل عــن  2018حي في عــام  
اللــذین بلغــا حــوالي ككــلدول النامیة ودول العــالمال

ــود حــي39و64 ــف مول ــل أل ــاة لك ــة وف ــى حال عل
. وال یــزال معــدل وفیــات األطفــال دون )25(التــوالي

حالـــة وفـــاة فـــي 100علـــىیزیـــدســـن الخامســـة 
).2/14الصومال، الملحق (

لى الصحةعاق  اإلنف
اتجالنــ لغت نسبة اإلنفاق على الصحة مــن إجمــاليب

حــوالي 2017لي في الــدول العربیــة فــي عــام  المح
المائة، وتقــل ھــذه النســبة كثیــراً عــن المتوســط 5.3

، الملحــق )26(فــي المائــة9.9العالمي البــالغ حــوالي  
)2/15 .(

إلــى مجمــوعتین مــن تنقســمالــدول العربیــةزال  ال ت
ــ عتحیــث درجــة اال وأطــاعین العــام اد علــى القم

ت الصــحیة. لخــدمار اتــوفیالخاص في اإلنفاق على  
اإلنفاق العــام مــن إجمــالي اإلنفــاق علــى وتبلغ نسبة  

، حــوالي 2017الصحة في الدول العربیة، في عــام  
ي مثیلتھــا فــ تزیــد علــىفي المائة، وھي بذلك  59.5

ة قي األقالیم النامیة، ولكنھــا تظــل متدنیــة بالمقارنــ با
ــدوعمــ  ــائر ال ــاون س ــة التع ــي منظم ــاء ف ل األعض

ــة (تنموالاالقتصــادي ــى OECDی ــؤدي إل ــا ی )، مم
ف جاذبیـــة المنظومــات العالجیـــة الحكومیـــة ضــع

وأدائھا. 

المسؤولیة الرئیسة في تمویــل بالقطاع العام  یضطلع  
وحــت فیھــا ترادولــة عربیــة،12قطاع الصحة فــي  

نفــاق إلي اكومي (العام) إلــى إجمــالنسبة اإلنفاق الح
راتاإلمــافي المائــة فــي  59.5الصحة ما بین  على  

وتضم ھــذه المجموعــة .ُعمانالمائة في  في89.8و
عــدا (مع ھاتین الدولتین) باقي الدول العربیــة، فیمــا

مر، السودان، وسوریة، والصومال، وفلسطین، والقُ 
ــان، ومصــر ــیمن ، واولبن ــا، وال لمغــرب، وموریتانی

في 49.6و21.4بة بین  سالنالتي تراوحت فیھا ھذه  
).2/15(المائة، الملحق

نمیة البشریة"  "تقریر التيائبرنامج األمم المتحدة اإلنم)25(
. 2019مل في العاطفا، الیونیسیف وضع األ 2019

).2020قاعدة معلومات البنك الدولي ()26(

لصحيصرف الوایاهالم

ــدو ــاوت ال ــة تتف ــا) ل العربی ــوفرة بیاناتھ ــاً (المت تفاوت
كبیــراً مــن حیــث نســبة تــوفیر میــاه الشــرب اآلمنــة 

دان أن المتوسط العربي یبین توصل البلللسكان، إال
تحقیق نجاح ملموس في ھــذا العربیة كمجموعة إلى

عة الجغرافیة للمنطقة العربیة، إذ رغم الطبی،  لمجاال
فــي المائــة فــي الــدول 94والي  ؤشــر حــ المھــذابلغ  

فــي 61قارنة بحوالي، م2018في عام  ككلالعربیة
فــي 90وحــوالي  أفریقیا جنوب الصحراءالمائة في  

. )27(نة ذاتھاالسالمائة في دول العالم ككل في

ــین الحضــر واال ــرة ب ــوة كبی ــزال الفج ــ ت ــي فلری ف
ــدول الحصــول  ــي ال ــة للشــرب ف ــاه اآلمن ــى المی عل

غ نســبة الســكان الــذین یحصــلون ث تبلــ ، حیــ بیةالعر
فــي 97على میاه آمنة للشرب فــي الحضــر حــوالي  

الریــف حــوالي فيالمائة، بینما ال تتعدى ھذه النسبة 
أفریقیا جنــوب في أما.2018في المائة في عام  88

فــي 84يوالحــ تصــل ھــذه النســبة إلــىالصــحراء ف
مــا في المائــة فــي الریــف، ك46ئة في الحضر والما

فــي 97إلــى ككــل ســتوى دول العــالم علــى متصــل 
في المائة في الریف.81المائة في الحضر، و

بالنسبة لتوفر میاه الشرب اآلمنة للسكان فــي الــدول 
ــاالعربیــة فــرادى، تشــیر الب ت المتاحــة إلــى أنھــا یان

ھــي: البحــریندوللجمیع الســكان فــي أربــع  تتوفر  
كثــر ألوالسعودیة وقطر والكویت، فــي حــین تتــوفر

في المائة من السكان في إحدى عشرة دولــة 90من  
ائــر وســوریة ھي: األردن واإلمارات وتونس والجز

مــان وفلســطین ولبنــان ولیبیــا ومصــر. والعراق وعُ 
فــي 87وفي المائة  52ة بین  لنسببینما تتراوح ھذه ا

ــدول ــاقي ال ــي ب ــة ف ــة،عالالمائ ) 2/16ق (الملحــ ربی
.)14(الشكل 

لصــحي لســكان صــرف االدماتفیما یخص توفر خ
بلغــت نســبة نفــاذ الســكان إلــى الــدول العربیــة، فقــد 

في المائــة91إلى حواليخدمات الصرف الصحي
ــي عــام  ــة بمتوســط ،2018ف ــوب مقارن ــا جن أفریقی
فــي المائــة، والمتوســط 31البالغ حــوالي  الصحراء

.)28(المائةفي 74والي حلغ العالمي البا

البنك الدولي، مؤشرات التنمیة العالمیة، قاعدة المعلومات  )27(
)2020 .(

ا )28( الدولي، مؤشرات  (تنلالبنك  العالمیة  تقریر  2020میة   ،(
). 2019العالم (يفوضع األطفال–الیونیسف 
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الدول  في والصرف الصحياآلمنة مياه الشرب لى نسبة نفاذ السكان إ): 14الشكل (
  2018)(العربية 

  

  
  

  .)2/16( مالمصدر: الملحق رق
  

يالحــظ التفــاوت فــي تــوفير خدمــة الصــرف الصــحي 
المالئم بين سكان الحضــر وســكان الريــف فــي الــدول 
العربية، حيث بلغ المعدل العربــي لتــوفر هــذه الخدمــة 

، 2018فــي المائــة فــي عــام    95حــو  ضــر نلسكان الح
أما في  .في الريف في المائة 82لي بينما ال يتعدى حوا

في   45النسبة إلى  هذه    تصلاء فأفريقيا جنوب الصحر
فــي المائــة فــي الريــف، كمــا   22المائة فــي الحضــر و

فــي المائــة فــي   85تصل في دول العالم مجتمعــة إلــى  
  ).2/16( في المائة في الريف، الملحق 59الحضر و

  العمالة 
  معدل نمو وحجم القوى العاملة 

حــوالي ، 2018ة، فــي عــام لقــوى العاملــ ا جــمح لــغب
في المائــة  32ل حوالي ا يمثو موه  ،مليون نسمة  134

من إجمالي عدد السكان فــي الــدول العربيــة فــي العــام 
نفسه. ويرجع انخفــاض هــذه النســبة إلــى ارتفــاع عــدد 

المــرأة فــي ة همســنة، وضــعف مســا 15الســكان دون 
لملحــق اة،  لعمل رغم اتجاه هذه المساهمة للزيادسوق ا

)2/17.(  

ول ي الــدة فــ عاملــ يعتبر المعدل السنوي لنمــو القــوى ال
فــي المائــة فــي الفتــرة  2.1العربية مرتفعاً، حيــث بلــغ 

ــعيد 2018- 2009 ــى ص ــدل عل ــذا المع ــراوح ه . ويت
، مــانعُ في المائة في    8.4الدول فرادى ما بين حوالي  

فــي  5.4، وحــوالي قطــرفــي    فــي المائــة  5.9ي  الحوو
ز المؤشر المذكور المعدل وقد تجاو ت.يلكواالمائة في 

 األردن :أخــرى، هــية ة دولــ شــرثنــي عاالعربــي فــي 

والبحرين وجيبوتي والسعودية والســودان والصــومال 
. مر ولبنان وموريتانيــا والــيمنوالعراق وفلسطين والقُ 

املة إلــى اســتمرار لعا  ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى
فــي ســوق  ةاركالمشــ النمــو الســكاني وتزايــد معــدالت 

 يســتمرمــل خاصــة بــين النســاء. ومــن المتوقــع أن الع
كــل مــن معــدل نمــو العمالــة ومعــدل نمــو فئــة  رتفــاعا

قادمــة نتيجــة ال في الفتــراتالسكان الناشطين اقتصادياً  
سريع في العقود الماضية، وهو لتأثير النمو السكاني ال

ومستمراً بالنسبة للــدول العربيــة   جسيماثل تحدياً  يما  م
  قتصادي واالجتماعي. مستويين االلى اعل

  العمل  أسواقي ناث ف تطور مساهمة اإل
حصة النساء من القــوى العاملــة فــي الــدول   تتجاوزال  

، وهــي 2018في عام  في المائة    20.3حوالي    العربية
م. اللعــ ااألقــاليم الرئيســية فــي    في  جلةأضعف نسبة مس

 كــل  في السنة ذاتها بشكل كبير فــي  هذه النسبة  ىوتتدنّ 
فــي  13.1مــان (وعُ فــي المائــة)،  8.0(الــيمن مــن 

 14.4فــي المائــة)، والعــراق (  13.7(طــر  قو  ،ئة)الما
في المائة)، بينما ترتفــع فــي بعــض البلــدان الزراعيــة 

  والدول األقل نمواً.

  للقوى العاملة التوزيع القطاعي
ــوى فــ  61.3حــوالي  تركــز ــة مــن إجمــالي الق ي المائ

، إذ فــي خمــس دول ،2018 فــي عــامالعاملــة العربيــة 
يــون مل  31  حــوالي  يبلغ عدد القوى العاملة فــي مصــر

وفــي مليــون عامــل،    14حوالي  وفي السعودية  عامل،  
مليون عامل،   12.0حوالي  الجزائر والمغرب  كل من  
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وفاة لكل ألــف مولــود حــي فــي تحاال5تحت عتبة
معــدل وفیــات األطفــال حقق مؤشر. كما 2018عام  

لحوظــا فــي جمیــع الــدول نا متحسدون سن الخامسة  
مولود ة لكل ألف  اوفحالة22نحو  لعربیة حیث بلغ  ا

فــي یــھ  مثیل، وھــو مــا یقــل عــن  2018حي في عــام  
اللــذین بلغــا حــوالي ككــلدول النامیة ودول العــالمال

ــود حــي39و64 ــف مول ــل أل ــاة لك ــة وف ــى حال عل
. وال یــزال معــدل وفیــات األطفــال دون )25(التــوالي

حالـــة وفـــاة فـــي 100علـــىیزیـــدســـن الخامســـة 
).2/14الصومال، الملحق (

لى الصحةعاق  اإلنف
اتجالنــ لغت نسبة اإلنفاق على الصحة مــن إجمــاليب

حــوالي 2017لي في الــدول العربیــة فــي عــام  المح
المائة، وتقــل ھــذه النســبة كثیــراً عــن المتوســط 5.3

، الملحــق )26(فــي المائــة9.9العالمي البــالغ حــوالي  
)2/15 .(

إلــى مجمــوعتین مــن تنقســمالــدول العربیــةزال  ال ت
ــ عتحیــث درجــة اال وأطــاعین العــام اد علــى القم

ت الصــحیة. لخــدمار اتــوفیالخاص في اإلنفاق على  
اإلنفاق العــام مــن إجمــالي اإلنفــاق علــى وتبلغ نسبة  

، حــوالي 2017الصحة في الدول العربیة، في عــام  
ي مثیلتھــا فــ تزیــد علــىفي المائة، وھي بذلك  59.5

ة قي األقالیم النامیة، ولكنھــا تظــل متدنیــة بالمقارنــ با
ــدوعمــ  ــائر ال ــاون س ــة التع ــي منظم ــاء ف ل األعض

ــة (تنموالاالقتصــادي ــى OECDی ــؤدي إل ــا ی )، مم
ف جاذبیـــة المنظومــات العالجیـــة الحكومیـــة ضــع

وأدائھا. 

المسؤولیة الرئیسة في تمویــل بالقطاع العام  یضطلع  
وحــت فیھــا ترادولــة عربیــة،12قطاع الصحة فــي  

نفــاق إلي اكومي (العام) إلــى إجمــالنسبة اإلنفاق الح
راتاإلمــافي المائــة فــي  59.5الصحة ما بین  على  

وتضم ھــذه المجموعــة .ُعمانالمائة في  في89.8و
عــدا (مع ھاتین الدولتین) باقي الدول العربیــة، فیمــا

مر، السودان، وسوریة، والصومال، وفلسطین، والقُ 
ــان، ومصــر ــیمن ، واولبن ــا، وال لمغــرب، وموریتانی

في 49.6و21.4بة بین  سالنالتي تراوحت فیھا ھذه  
).2/15(المائة، الملحق

نمیة البشریة"  "تقریر التيائبرنامج األمم المتحدة اإلنم)25(
. 2019مل في العاطفا، الیونیسیف وضع األ 2019

).2020قاعدة معلومات البنك الدولي ()26(

لصحيصرف الوایاهالم

ــدو ــاوت ال ــة تتف ــا) ل العربی ــوفرة بیاناتھ ــاً (المت تفاوت
كبیــراً مــن حیــث نســبة تــوفیر میــاه الشــرب اآلمنــة 

دان أن المتوسط العربي یبین توصل البلللسكان، إال
تحقیق نجاح ملموس في ھــذا العربیة كمجموعة إلى

عة الجغرافیة للمنطقة العربیة، إذ رغم الطبی،  لمجاال
فــي المائــة فــي الــدول 94والي  ؤشــر حــ المھــذابلغ  

فــي 61قارنة بحوالي، م2018في عام  ككلالعربیة
فــي 90وحــوالي  أفریقیا جنوب الصحراءالمائة في  

. )27(نة ذاتھاالسالمائة في دول العالم ككل في

ــین الحضــر واال ــرة ب ــوة كبی ــزال الفج ــ ت ــي فلری ف
ــدول الحصــول  ــي ال ــة للشــرب ف ــاه اآلمن ــى المی عل

غ نســبة الســكان الــذین یحصــلون ث تبلــ ، حیــ بیةالعر
فــي 97على میاه آمنة للشرب فــي الحضــر حــوالي  

الریــف حــوالي فيالمائة، بینما ال تتعدى ھذه النسبة 
أفریقیا جنــوب في أما.2018في المائة في عام  88

فــي 84يوالحــ تصــل ھــذه النســبة إلــىالصــحراء ف
مــا في المائــة فــي الریــف، ك46ئة في الحضر والما

فــي 97إلــى ككــل ســتوى دول العــالم علــى متصــل 
في المائة في الریف.81المائة في الحضر، و

بالنسبة لتوفر میاه الشرب اآلمنة للسكان فــي الــدول 
ــاالعربیــة فــرادى، تشــیر الب ت المتاحــة إلــى أنھــا یان

ھــي: البحــریندوللجمیع الســكان فــي أربــع  تتوفر  
كثــر ألوالسعودیة وقطر والكویت، فــي حــین تتــوفر

في المائة من السكان في إحدى عشرة دولــة 90من  
ائــر وســوریة ھي: األردن واإلمارات وتونس والجز

مــان وفلســطین ولبنــان ولیبیــا ومصــر. والعراق وعُ 
فــي 87وفي المائة  52ة بین  لنسببینما تتراوح ھذه ا

ــدول ــاقي ال ــي ب ــة ف ــة،عالالمائ ) 2/16ق (الملحــ ربی
.)14(الشكل 

لصــحي لســكان صــرف االدماتفیما یخص توفر خ
بلغــت نســبة نفــاذ الســكان إلــى الــدول العربیــة، فقــد 

في المائــة91إلى حواليخدمات الصرف الصحي
ــي عــام  ــة بمتوســط ،2018ف ــوب مقارن ــا جن أفریقی
فــي المائــة، والمتوســط 31البالغ حــوالي  الصحراء

.)28(المائةفي 74والي حلغ العالمي البا

البنك الدولي، مؤشرات التنمیة العالمیة، قاعدة المعلومات  )27(
)2020 .(

ا )28( الدولي، مؤشرات  (تنلالبنك  العالمیة  تقریر  2020میة   ،(
). 2019العالم (يفوضع األطفال–الیونیسف 
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الدول  في والصرف الصحياآلمنة مياه الشرب لى نسبة نفاذ السكان إ): 14الشكل (
  2018)(العربية 

  

  
  

  .)2/16( مالمصدر: الملحق رق
  

يالحــظ التفــاوت فــي تــوفير خدمــة الصــرف الصــحي 
المالئم بين سكان الحضــر وســكان الريــف فــي الــدول 
العربية، حيث بلغ المعدل العربــي لتــوفر هــذه الخدمــة 

، 2018فــي المائــة فــي عــام    95حــو  ضــر نلسكان الح
أما في  .في الريف في المائة 82لي بينما ال يتعدى حوا

في   45النسبة إلى  هذه    تصلاء فأفريقيا جنوب الصحر
فــي المائــة فــي الريــف، كمــا   22المائة فــي الحضــر و

فــي المائــة فــي   85تصل في دول العالم مجتمعــة إلــى  
  ).2/16( في المائة في الريف، الملحق 59الحضر و

  العمالة 
  معدل نمو وحجم القوى العاملة 

حــوالي ، 2018ة، فــي عــام لقــوى العاملــ ا جــمح لــغب
في المائــة  32ل حوالي ا يمثو موه  ،مليون نسمة  134

من إجمالي عدد السكان فــي الــدول العربيــة فــي العــام 
نفسه. ويرجع انخفــاض هــذه النســبة إلــى ارتفــاع عــدد 

المــرأة فــي ة همســنة، وضــعف مســا 15الســكان دون 
لملحــق اة،  لعمل رغم اتجاه هذه المساهمة للزيادسوق ا

)2/17.(  

ول ي الــدة فــ عاملــ يعتبر المعدل السنوي لنمــو القــوى ال
فــي المائــة فــي الفتــرة  2.1العربية مرتفعاً، حيــث بلــغ 

ــعيد 2018- 2009 ــى ص ــدل عل ــذا المع ــراوح ه . ويت
، مــانعُ في المائة في    8.4الدول فرادى ما بين حوالي  

فــي  5.4، وحــوالي قطــرفــي    فــي المائــة  5.9ي  الحوو
ز المؤشر المذكور المعدل وقد تجاو ت.يلكواالمائة في 

 األردن :أخــرى، هــية ة دولــ شــرثنــي عاالعربــي فــي 

والبحرين وجيبوتي والسعودية والســودان والصــومال 
. مر ولبنان وموريتانيــا والــيمنوالعراق وفلسطين والقُ 

املة إلــى اســتمرار لعا  ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى
فــي ســوق  ةاركالمشــ النمــو الســكاني وتزايــد معــدالت 

 يســتمرمــل خاصــة بــين النســاء. ومــن المتوقــع أن الع
كــل مــن معــدل نمــو العمالــة ومعــدل نمــو فئــة  رتفــاعا

قادمــة نتيجــة ال في الفتــراتالسكان الناشطين اقتصادياً  
سريع في العقود الماضية، وهو لتأثير النمو السكاني ال

ومستمراً بالنسبة للــدول العربيــة   جسيماثل تحدياً  يما  م
  قتصادي واالجتماعي. مستويين االلى اعل

  العمل  أسواقي ناث ف تطور مساهمة اإل
حصة النساء من القــوى العاملــة فــي الــدول   تتجاوزال  

، وهــي 2018في عام  في المائة    20.3حوالي    العربية
م. اللعــ ااألقــاليم الرئيســية فــي    في  جلةأضعف نسبة مس

 كــل  في السنة ذاتها بشكل كبير فــي  هذه النسبة  ىوتتدنّ 
فــي  13.1مــان (وعُ فــي المائــة)،  8.0(الــيمن مــن 

 14.4فــي المائــة)، والعــراق (  13.7(طــر  قو  ،ئة)الما
في المائة)، بينما ترتفــع فــي بعــض البلــدان الزراعيــة 

  والدول األقل نمواً.

  للقوى العاملة التوزيع القطاعي
ــوى فــ  61.3حــوالي  تركــز ــة مــن إجمــالي الق ي المائ

، إذ فــي خمــس دول ،2018 فــي عــامالعاملــة العربيــة 
يــون مل  31  حــوالي  يبلغ عدد القوى العاملة فــي مصــر

وفــي مليــون عامــل،    14حوالي  وفي السعودية  عامل،  
مليون عامل،   12.0حوالي  الجزائر والمغرب  كل من  
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(%) 2018)(فة لمختل قطاعات الفي ایع النسبي للعمالة ): التوز15الشكل (

ملیــون عامــل. ویســتحوذ 11.0والي  حــ وفي الســودان  
في المائة) مــن 64.5ات على أكبر نسبة (دملخقطاع ا

ة إلــى أن نســبة العــاملین تجدر اإلشــارو ة.  القوى العامل

فــي المائــة 33.6ت مــن  نخفضــ الزراعــي في القطاع ا
الشــكل ،  2018في المائــة ســنة  17.8إلى  1995عام  

)15.(

.)2/17(المصدر: الملحق رقم 

البطالة
تطور مؤشرات البطالة

طلین عن العمل في الدول العربیة عام عاالیقدر عدد  
ــا م25.6بحــوالي 2019 ــون أي م ــل حــوالي لی یُمث
ة، بالمقارنــة عربیــ لاالعمــل  في المائة من قــوة  15.9

ملیون عاطالً حول العــالم ومتوســط بطالــة 188مع  
یرجع ارتفــاع معــدل .)29(في المائة5.4حوالي  بلغ  

األوضاع خصوص إلى  البالبطالة في الدول العربیة
، حیــث یــةبلعربعــض الــدول االتي تشــھدھا  الداخلیة

الــدول ت معدالت البطالة مســتویات عالیــة فــي  سجل
، مثل فاً داخلیة غیر مواتیةظروتشھدلتي  العربیة ا

أكثر من ثالثــة سوریة والسودان وفلسطین. ویتركز  
دول عربیــة، خمــسعدد العاطلین العرب في أرباع  

، والجزائر والعــراقوسوریةصروموھي السودان  
دول فــي ھــذه الــ ن  یاطلحیث یقــدر إجمــالي عــدد العــ 

).2/18(ملیون عاطالً، الملحق20بحوالي 

،تقدیرات منظمة العمل الدولیة )29(
World Employment and Social Outlook: 
Trends 2020, International Labour Office –
Geneva: ILO, 2020.

أن اختالف تقدیرات ھذا التقریــر إلى  اإلشارةتجدر  
لمعدالت البطالة في الدول العربیة كمجموعــة، عــن 
تقدیرات منظمة العمل الدولیة یرجع إلى عدة أسباب 

أھمھا اختصار مصطلح الدول العربیــة ،  یةموضوع
ــي  ــاریر المنظمــ ف ــة دوى لــ ة عتق ــس مجموع ل مجل

لعــراق، افة إلى اباإلضالتعاون لدول الخلیج العربیة
دن ولبنــان وفلســطین وســوریة والــیمن، بینمــا األرو

تــوزع بقیــة الــدول العربیــة ضــمن مجموعــة الــدول 
اإلفریقیــة، ســتة منھــا فــي مجموعــة شــمال إفریقیــا. 

توى الدول، یتمثــل االخــتالف األكبــر فــي مسى  وعل
ظروفــاً ك التي تشھد ة خاصة تلالطالبتقدیر معدالت  

ــر مالئ ــة غی ــة داخلی ــلم ــیمن وســ مث ــا یوریة ولال بی
ــومال ــعوبة . )30(والص ــة بص ــت المنظم ــد اعترف وق

تقدیر معدالت البطالة في ھذه الدول نتیجة للظروف 
اً دداأعــ التي تمر بھا، وكذلك في الدول التي تســتقبل  

.)31(كبیرة من الالجئین مثل األردن ولبنان

المرتب)30( في  الموحد  العربي  االقتصادي  التقریر  ة یستخدم 
أو ا العربیة  الدول  من  الواردة  الرسمیة  البیانات  ألولى 
في  مواقعھا الرسمیة على شبكة األنترنت، وموجودة على  لا

عدم  ح تلتالة  منظمة  وفر  تقدیرات  استخدام  یتم  البیانات  ك 
األ الدولیة  البیانات  مصادر  من  أي  أو  الدولیة  خرى  العمل 

الموثوقة.  
. 49سبق ذكره، ص.  در ص )، م 2020منظمة العمل الدولیة ( )31(
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لة في بعض مؤشرات البطا ): 16الشكل (
*2019الدول العربیة لعام مجموعات 

(نسبة مئویة) 

اإلحصائیة لمنظمة العمل الدولیة، دة البیاناتعقاتحتوي
)ILOSTAT(ت الوطنیة الرسـمیة یاناب ل من ال، على ك

قـدرة قدرة من قبل المنظمة. لكن البیانات المُ والبیانات المُ 
ا مــع مصــادر أخــرى  مــن قبــل المنظمــة ال تتوافــق دائمــً

ق العمل فـي العـالم، بمـا فـي ذلـك التقـدیرات سوت  لبیانا
لــك إلــى أن منظمــة العمــل یة. ویرجــع ذملرســنیــة االوط

Panel(ة طوالنیـذج بیانـاتدم نموالدولیة تستخ Data (
للتنبؤ بمعدالت البطالة بناًء علـى افتراضـات حـول عـدد 
من المؤشرات الوطنیة للنشاط االقتصادي، مثل معدالت 

مالي. وھذه الطریقة لیسـت دقیقـة جاإلنمو الناتج المحلي  
مـن الحـاالت. وقـد لة فـي كثیـر  البطالتنبؤ بمعدالت افي  

، أن ابقةسـدراسـات  بناء علـى  قریر،  سبق أن بین ھذا الت 
ــون" ( ــانون "أوك ــة OKUNق ــق بوجــود عالق )، المتعل

سلبیة ومعنویة بین معدّالت النمو ومعـدّالت البطالـة فـي 
الــدول العربیــة، ي فــبعــض الــدول المتقدمــة، ال ینطبــق

بؤ قتصادي للتن االدام معدالت النمووبالتالي یصعب استخ
.)33) (32(بمعدالت البطالة

ین الـدول العربیـة، لـة بـات البطوزیع معدالعلق بت فیما یت 
فــإن ھــذه الــدول تنقســم إلــى ثــالث مجموعــات. تتكــون 
المجموعة األولى من الدول التي یتجـاوز معـدل البطالـة 

السـودان كـل مـن وھـي متكونـة مـن ، ئةفي الما20فیھا  
نیة من الـدول مجموعة الثالن اوفلسطین، وتتكوریة  وسو

19و10یھـا بـینالبطالة فعدالت  العربیة التي تتراوح م
في المائـة وھـي تنازلیـا كالتـالي: األردن ولیبیـا وتـونس 

ــیمن  ــوتي والـ ــومال وجیبـ ــر والصـ ــراق والجزائـ والعـ
ــداوالمغـــرب، وتتضـــمن المجموعـــة الثالثـــة ول ذات لـ

نیـا اریت في المائـة، وھـي مو10معدالت البطالة أقل من  
مــارات واإلمــان وعُ مــر بنــان والســعودیة والقُ ومصــر ول

).2/18، الملحق (وقطرالبحرینالكویت وو

إضافة إلى معدالت البطالة، أفردت منظمة العمل الدولیة 
بطالـة ولـو بشـكل مؤشرین ھامین یُعبران عن وضعیة ال

غیـر الشـباب  المؤشر األول في نسبة  ثلتمغیر مباشر. ی 
، وھي الحالة التي التدریبلتعلیم أو  اأولعملالملتحقین با

لعمل أیة وظیفة أو سن اشباب فيى فئة الفیھا لدال یكون 
 ,Not in Employmentنشـاط تعلیمـي أو تـدریبي (

Education or Training) ویُختصـر ب ((NEET .

(32)  Imad Mousa (2008), Economic Growth and 
Unemployment in Arab Countries: is 
OKUN’s Law Valid? Arab Planning 
Institute.

(33) Sulayman Al Qudsi (2012), Employment 
and Unemployment in the GCC, GIC 
Monthly Economic Review-Special Issue,
September 2012.

درت ھــذه النســبة فــي مجموعــات ول العربیــة عــام لــداقـُ
التعـاون ول دعة في المائة في مجمو16كالتالي،  2019
مجموعـة ائـة فـي  فـي الم40.5، والعربیـةالخلـیجلدول  

ــيللمشــرق اا ــان عرب ــراق واألردن ولبن ــم الع ــي تض الت
فــي المائــة فـــي 26.9وفلســطین وســوریة والـــیمن، و

مـن تـونس مجموعة دول شمال إفریقیا، التي تضـم كـالً 
ــ ــا ومصــر والمغــرب. ی وار والجزائ ــل لســودان ولیبی تمث

 Laborدام العمالة (شر نقص استخؤي مالمؤشر الثاني ف
Utilization Rateلمـؤتمر ل االتمـاده خـذي تم اع)، ال

ــع عشــر إلحصــائ  ــدولي التاس ــل (ال ــي ICLSي العم ) ف
. وال یقتصر مفھوم نقص استخدام العمالـة 2013أكتوبر  

ــمل أیضــً  ــل یش ــب، ب ــاطلین فحس ــى الع ــخاص ااعل ألش
ــو ــنھم یبحث ــاملین ولك ــل إضــافیةالع ن عــن ســاعات عم

ل وكذلك المرتبطین ھامشیًا بسـوق العمـوعة األجر،  فمد
وظـائف مؤقتـة ووظـائف فـي  نن یعملـورار الذی على غ

وكانـت قیمــة المؤشـر بالنســبة . )34(ذات إنتاجیـة ضــعیفة
في المائة فـي 9.6للمجموعات العربیة الثالث المذكورة  

في 24.6العربیة،  تعاون لدول الخلیج  الس  مجموعة مجل
فـي 25.3لعربـي، وول المشـرق ادعـة  المائة فـي مجمو

أعلـى سـبة ن ا، وھي ل إفریقی دول شماالمائة في مجموعة 
). 16من متوسط دول إفریقیا جنوب الصحراء، الشكل (

ــي مجمــوعتي  ــاع قیمــة المؤشــرین، خاصــة ف ــدل ارتف ی
المشرق العربي وشـمال إفریقیـا، علـى أن عـدم التوافـق 

ع ارتفـبین عرض العمـل والطلـب ال یـنعكس فقـط فـي ا
بیـراً عدداً كسبتھا، بل أیضاً في كون أن لة أو ن حجم البطا

ــن ــخام ــنھم یریعمصاألش ــون ولك ــول ــل نغب ــي العم ف
لساعات أكثر بأجر، وفي كون أن ھناك أعداد كبیرة مـن 
الشباب ینسحبون من قوة العمل نظراً لعدم تـوفر فـرص 

مالئمة للعمل.   

النص. ھو وارد فياكمتعریف المؤشرات ومكونات كل مجموعة* 
.  )2/18ق () والملح2020ة (عمل الدولیلة االمصدر: منظم

بق ذكره.سر )، مصد2020منظمة العمل الدولیة ()34(
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(%) 2018)(فة لمختل قطاعات الفي ایع النسبي للعمالة ): التوز15الشكل (

ملیــون عامــل. ویســتحوذ 11.0والي  حــ وفي الســودان  
في المائة) مــن 64.5ات على أكبر نسبة (دملخقطاع ا

ة إلــى أن نســبة العــاملین تجدر اإلشــارو ة.  القوى العامل

فــي المائــة 33.6ت مــن  نخفضــ الزراعــي في القطاع ا
الشــكل ،  2018في المائــة ســنة  17.8إلى  1995عام  

)15.(

.)2/17(المصدر: الملحق رقم 

البطالة
تطور مؤشرات البطالة

طلین عن العمل في الدول العربیة عام عاالیقدر عدد  
ــا م25.6بحــوالي 2019 ــون أي م ــل حــوالي لی یُمث
ة، بالمقارنــة عربیــ لاالعمــل  في المائة من قــوة  15.9

ملیون عاطالً حول العــالم ومتوســط بطالــة 188مع  
یرجع ارتفــاع معــدل .)29(في المائة5.4حوالي  بلغ  

األوضاع خصوص إلى  البالبطالة في الدول العربیة
، حیــث یــةبلعربعــض الــدول االتي تشــھدھا  الداخلیة

الــدول ت معدالت البطالة مســتویات عالیــة فــي  سجل
، مثل فاً داخلیة غیر مواتیةظروتشھدلتي  العربیة ا

أكثر من ثالثــة سوریة والسودان وفلسطین. ویتركز  
دول عربیــة، خمــسعدد العاطلین العرب في أرباع  

، والجزائر والعــراقوسوریةصروموھي السودان  
دول فــي ھــذه الــ ن  یاطلحیث یقــدر إجمــالي عــدد العــ 

).2/18(ملیون عاطالً، الملحق20بحوالي 

،تقدیرات منظمة العمل الدولیة )29(
World Employment and Social Outlook: 
Trends 2020, International Labour Office –
Geneva: ILO, 2020.

أن اختالف تقدیرات ھذا التقریــر إلى  اإلشارةتجدر  
لمعدالت البطالة في الدول العربیة كمجموعــة، عــن 
تقدیرات منظمة العمل الدولیة یرجع إلى عدة أسباب 

أھمھا اختصار مصطلح الدول العربیــة ،  یةموضوع
ــي  ــاریر المنظمــ ف ــة دوى لــ ة عتق ــس مجموع ل مجل

لعــراق، افة إلى اباإلضالتعاون لدول الخلیج العربیة
دن ولبنــان وفلســطین وســوریة والــیمن، بینمــا األرو

تــوزع بقیــة الــدول العربیــة ضــمن مجموعــة الــدول 
اإلفریقیــة، ســتة منھــا فــي مجموعــة شــمال إفریقیــا. 

توى الدول، یتمثــل االخــتالف األكبــر فــي مسى  وعل
ظروفــاً ك التي تشھد ة خاصة تلالطالبتقدیر معدالت  

ــر مالئ ــة غی ــة داخلی ــلم ــیمن وســ مث ــا یوریة ولال بی
ــومال ــعوبة . )30(والص ــة بص ــت المنظم ــد اعترف وق

تقدیر معدالت البطالة في ھذه الدول نتیجة للظروف 
اً دداأعــ التي تمر بھا، وكذلك في الدول التي تســتقبل  

.)31(كبیرة من الالجئین مثل األردن ولبنان

المرتب)30( في  الموحد  العربي  االقتصادي  التقریر  ة یستخدم 
أو ا العربیة  الدول  من  الواردة  الرسمیة  البیانات  ألولى 
في  مواقعھا الرسمیة على شبكة األنترنت، وموجودة على  لا

عدم  ح تلتالة  منظمة  وفر  تقدیرات  استخدام  یتم  البیانات  ك 
األ الدولیة  البیانات  مصادر  من  أي  أو  الدولیة  خرى  العمل 

الموثوقة.  
. 49سبق ذكره، ص.  در ص )، م 2020منظمة العمل الدولیة ( )31(
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لة في بعض مؤشرات البطا ): 16الشكل (
*2019الدول العربیة لعام مجموعات 

(نسبة مئویة) 

اإلحصائیة لمنظمة العمل الدولیة، دة البیاناتعقاتحتوي
)ILOSTAT(ت الوطنیة الرسـمیة یاناب ل من ال، على ك

قـدرة قدرة من قبل المنظمة. لكن البیانات المُ والبیانات المُ 
ا مــع مصــادر أخــرى  مــن قبــل المنظمــة ال تتوافــق دائمــً

ق العمل فـي العـالم، بمـا فـي ذلـك التقـدیرات سوت  لبیانا
لــك إلــى أن منظمــة العمــل یة. ویرجــع ذملرســنیــة االوط

Panel(ة طوالنیـذج بیانـاتدم نموالدولیة تستخ Data (
للتنبؤ بمعدالت البطالة بناًء علـى افتراضـات حـول عـدد 
من المؤشرات الوطنیة للنشاط االقتصادي، مثل معدالت 

مالي. وھذه الطریقة لیسـت دقیقـة جاإلنمو الناتج المحلي  
مـن الحـاالت. وقـد لة فـي كثیـر  البطالتنبؤ بمعدالت افي  

، أن ابقةسـدراسـات  بناء علـى  قریر،  سبق أن بین ھذا الت 
ــون" ( ــانون "أوك ــة OKUNق ــق بوجــود عالق )، المتعل

سلبیة ومعنویة بین معدّالت النمو ومعـدّالت البطالـة فـي 
الــدول العربیــة، ي فــبعــض الــدول المتقدمــة، ال ینطبــق

بؤ قتصادي للتن االدام معدالت النمووبالتالي یصعب استخ
.)33) (32(بمعدالت البطالة

ین الـدول العربیـة، لـة بـات البطوزیع معدالعلق بت فیما یت 
فــإن ھــذه الــدول تنقســم إلــى ثــالث مجموعــات. تتكــون 
المجموعة األولى من الدول التي یتجـاوز معـدل البطالـة 

السـودان كـل مـن وھـي متكونـة مـن ، ئةفي الما20فیھا  
نیة من الـدول مجموعة الثالن اوفلسطین، وتتكوریة  وسو

19و10یھـا بـینالبطالة فعدالت  العربیة التي تتراوح م
في المائـة وھـي تنازلیـا كالتـالي: األردن ولیبیـا وتـونس 

ــیمن  ــوتي والـ ــومال وجیبـ ــر والصـ ــراق والجزائـ والعـ
ــداوالمغـــرب، وتتضـــمن المجموعـــة الثالثـــة ول ذات لـ

نیـا اریت في المائـة، وھـي مو10معدالت البطالة أقل من  
مــارات واإلمــان وعُ مــر بنــان والســعودیة والقُ ومصــر ول

).2/18، الملحق (وقطرالبحرینالكویت وو

إضافة إلى معدالت البطالة، أفردت منظمة العمل الدولیة 
بطالـة ولـو بشـكل مؤشرین ھامین یُعبران عن وضعیة ال

غیـر الشـباب  المؤشر األول في نسبة  ثلتمغیر مباشر. ی 
، وھي الحالة التي التدریبلتعلیم أو  اأولعملالملتحقین با

لعمل أیة وظیفة أو سن اشباب فيى فئة الفیھا لدال یكون 
 ,Not in Employmentنشـاط تعلیمـي أو تـدریبي (

Education or Training) ویُختصـر ب ((NEET .

(32)  Imad Mousa (2008), Economic Growth and 
Unemployment in Arab Countries: is 
OKUN’s Law Valid? Arab Planning 
Institute.

(33) Sulayman Al Qudsi (2012), Employment 
and Unemployment in the GCC, GIC 
Monthly Economic Review-Special Issue,
September 2012.

درت ھــذه النســبة فــي مجموعــات ول العربیــة عــام لــداقـُ
التعـاون ول دعة في المائة في مجمو16كالتالي،  2019
مجموعـة ائـة فـي  فـي الم40.5، والعربیـةالخلـیجلدول  

ــيللمشــرق اا ــان عرب ــراق واألردن ولبن ــم الع ــي تض الت
فــي المائــة فـــي 26.9وفلســطین وســوریة والـــیمن، و

مـن تـونس مجموعة دول شمال إفریقیا، التي تضـم كـالً 
ــ ــا ومصــر والمغــرب. ی وار والجزائ ــل لســودان ولیبی تمث

 Laborدام العمالة (شر نقص استخؤي مالمؤشر الثاني ف
Utilization Rateلمـؤتمر ل االتمـاده خـذي تم اع)، ال

ــع عشــر إلحصــائ  ــدولي التاس ــل (ال ــي ICLSي العم ) ف
. وال یقتصر مفھوم نقص استخدام العمالـة 2013أكتوبر  

ــمل أیضــً  ــل یش ــب، ب ــاطلین فحس ــى الع ــخاص ااعل ألش
ــو ــنھم یبحث ــاملین ولك ــل إضــافیةالع ن عــن ســاعات عم

ل وكذلك المرتبطین ھامشیًا بسـوق العمـوعة األجر،  فمد
وظـائف مؤقتـة ووظـائف فـي  نن یعملـورار الذی على غ

وكانـت قیمــة المؤشـر بالنســبة . )34(ذات إنتاجیـة ضــعیفة
في المائة فـي 9.6للمجموعات العربیة الثالث المذكورة  

في 24.6العربیة،  تعاون لدول الخلیج  الس  مجموعة مجل
فـي 25.3لعربـي، وول المشـرق ادعـة  المائة فـي مجمو

أعلـى سـبة ن ا، وھي ل إفریقی دول شماالمائة في مجموعة 
). 16من متوسط دول إفریقیا جنوب الصحراء، الشكل (

ــي مجمــوعتي  ــاع قیمــة المؤشــرین، خاصــة ف ــدل ارتف ی
المشرق العربي وشـمال إفریقیـا، علـى أن عـدم التوافـق 

ع ارتفـبین عرض العمـل والطلـب ال یـنعكس فقـط فـي ا
بیـراً عدداً كسبتھا، بل أیضاً في كون أن لة أو ن حجم البطا

ــن ــخام ــنھم یریعمصاألش ــون ولك ــول ــل نغب ــي العم ف
لساعات أكثر بأجر، وفي كون أن ھناك أعداد كبیرة مـن 
الشباب ینسحبون من قوة العمل نظراً لعدم تـوفر فـرص 

مالئمة للعمل.   

النص. ھو وارد فياكمتعریف المؤشرات ومكونات كل مجموعة* 
.  )2/18ق () والملح2020ة (عمل الدولیلة االمصدر: منظم

بق ذكره.سر )، مصد2020منظمة العمل الدولیة ()34(
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ھم خصائص البطالة في الدول العربیةأ

فــي الــدول ال تقتصــر خصــائص أســواق العمــل 
العربیة في ارتفاع متوسط معدالت البطالة بالمقارنة 

الدولیة وتبــاین معــدالتھا بــین مختلــف التمع المعد
ً فات  الدول أو المجموع  فــي عناصــر قــط، بــل أیضــا

الـــة یل والبطة التشـــغھامـــة أخـــرى مثـــل دینامیكیـــ 
ــا،كوھی ــل، لھـ ــوة العمـ ــي قـ ــاركة فـ ــبة المشـ ونسـ

أســواق فــي مؤشــراتالنــوعوخصوصیات عنصر  
ــي  ــل ف ــنظم، والعم ــر الم ــاع غی ــل، ودور القط العم

.)35(الوظائف الھشة

البیانات المتوفرة إلى ارتفاع معــدالت البطالــة رشیتُ 
ي العمــل للمــرة األولــى، لشــباب وطــالبااط  في أوســ 

مــن عمــل  لعــن این  ة العــاطلوســط نســبحیث یبلــغ مت
طالبي العمل ألول مــرة حــوالي ثلثــي إجمــالي عــدد 
العاطلین في الدول العربیة، وھــذا یعنــي أن البطالــة 

بط ارتباطــاً تتــرفي الدول العربیة ھي بطالة ھیكلیــة
اســتیعاب علىوثیقاً بعدم قدرة نماذج التنمیة المتبعة  

عاملــة، لقــوى العداد الكبیرة للداخلین الجــدد إلــى ااأل
راجــع معــدالت نمــو القــوى العاملــة غم تریث أنھ  ح

خــالل الســنوات األخیــرة، فــإن نموھــا ال یــزال مــن 
أعلى المعدالت المسجلة في منــاطق العــالم، ویفــوق 

شغیل في الدول العربیة.  تالمعدل نمو

ــباب ( ــبة الش ــط نس ــغ متوس ــین 24-15ویبل ــنة) ب س
37بحــواليلعاطلین عن العمل في الــدول العربیــةا

متوسط معدل البطالة لدى ھذه الفئة قدر  و.  لمائةفي ا
، حـــوالي )2019-2015(العمریـــة خـــالل الفتـــرة 

ــع 22.3 ــة م ــة بالمقارن ــي المائ ــ 18.6ف ــي المائ ةف
كمــا أن حصــة الشــباب الــذین .)36(توسط عــالميمك

التــدریب، والتــي بلــغ التعلــیم أوومــل لیســوا فــي الع
في المائة، ھــي24حوالي  متوسطھا في نفس الفترة

في 19.7توسط العالمي الذي یبلغ نحو  من المأعلى
المائة، والفارق في ھذه النسبة أعلى بالنسبة لإلناث، 

ــي33 ــط عرب ــة كمتوس ــي المائ ــي 24.3ل بــ قامف ف
.)2/18، الملحق (المائة في العالم

ة لإلنــاث ط معــدل بطالــ ســ متوسّجلت الدول العربیة  
فــي17والي  در بحــ قُــ )2019-2015(خالل الفترة  

یمثــل ضــعف المتوســط العــالمي، كمــا ة، وھــوئالما
سجلت اإلناث في المنطقة العربیة خالل نفس الفترة 

ف ئبأنھا وظـاشةتعرف منظمة العمل الدولیة الوظائف الھ)35(
ل للحســاب الخــاص والعمــل للمســاھمة ودعــم دخــل العمــ

األسرة.   
المصدر: قاعدة بیانات المؤشرات الدولیـة للتنمیـة، البنـك )36(

). 2020الدولي (

أضعف معدل مشاركة فــي ســوق العمــل، بلــغ نحــو 
ــ 29.9 ائــة والــذي یُمثــل نصــف المتوســط مالي ف

حــاملي البطالــة بــینعــدلالعــالمي. وبلــغ متوســط م
ة ة خــالل الفتــرربیــ الشھادات الجامعیة في الدول الع

7.5فــي المائــة مقابــل 20حــوالي )2015-2019(
فــي 28في المائة كمتوسط عــالمي، ومثلــوا حــوالي  

ــدول  ــي ال ــاطلین ف ــالي للع ــدد اإلجم ــن الع ــة م المائ
. 2019معاة العربی

ــة بــین المتحصــلین علــى  بلــغ متوســط معــدل البطال
-2015(ن اإلنــاث خــالل الفتــرة ة جامعیــة بــیدشــھا

ثالثــة ثــر مــن كأي أفــي المائــة،31حوالي  )  2019
أضعاف النسبة المقابلة في العــالم.  ومــن خاصــیات 
البطالة األخرى في الدول العربیة ھــو أن مؤشــرات 

الخلــیجدوللناوالبطالة خاصة في دول مجلس التع
اطنین، والمتشمل العمال الوافدین إلى جانب العربیة

ل، لــدوما یُفسر تدني معدالت البطالة في تلــك اوھو  
الت البطالــة بــین المــواطنین اع معدفن ارتخاصة وأ

ــرازي  ــر االحت ــاع األج ــى ارتف ــاس إل ــع باألس یرج
)Reservation Wage ــالبي ــن ط ــدد م ــدى ع ) ل

القطــاع العــام علــى فــيالعمل الذین یفضلون العمل  
ي ال تــوفر تــ الالقطاع الخاص، وال یقبلون الوظائف

ا عینیة. وكموالدّاً أدنى من الراتب والمزایا المادیة  ح
)، یبلــغ متوســط معــدل 2/18الملحــق (بین فــيمھو  

فــي 5.6حــوالي  2019البطالة فــي الســعودیة عــام  
فــي 12.3ینمــا یبلــغ ذلــك المتوســط حــوالي المائة، ب
في المائــة للوافــدین. 0.3وسبة للسعودیین  نالالمائة ب

خصائص البطالة في أبرز)5قم (رول  یُلخص الجد
المي. عسط الة مع المتوارنالدول العربیة بالمق

وكـــل مؤشـــرات البطالـــة وخاصـــیاتھا تُشـــیر إلـــى 
ضــرورة اإلســراع فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

ــباب لت ــدى الش ــة ل ــة خاص ــتویات البطال ــف مس خفی
ــدعم ،ینالمتعلمــ  وھــو مــا یتطلــب تكثیــف الجھــود ل

، وتحسین بیئــة مواطن الشغللرة مسارات النمو المد
ات جــ احتیاالتعلــیم بجاتاألعمال، وزیادة ربط مخر

قنیــاتالعمل، وتوظیف االقتصــاد الرقمــي والتسوق
یــق الحدیثة لخلق مزید من الفرص االقتصادیة وتحق

ــباب، ــال الشـ ــدة رواد األعمـ ــالي لفائـ ــمول المـ الشـ
حســین أداء مؤسســات وسیاســات ســوق العمــل تو

.وبرامج التشغیل

الثاني: التطورات االقتصادیة واالجتماعیة لفصلا

51

) 5(رقم الجدول 
العالم ع دولالمقارنة مة بالبطالة في الدول العربیخصائصأھم 

)  2019-2015(متوسط 
(نسبة مئویة)

العالم العربیة الدول المؤشر 
إناث ذكور إجمالي إناث ذكور إجمالي 

2.52.52.41.61.61.7نمو قوة العمل
55.476.329.967.877.957.2معدل المشاركة في قوة العمل

22.419.633.616.415.419.1سنة)24-15متوسط معدل البطالة (
نســبة الشــباب غیــر الملتحقــین بالعمــل أو 
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ھم خصائص البطالة في الدول العربیةأ

فــي الــدول ال تقتصــر خصــائص أســواق العمــل 
العربیة في ارتفاع متوسط معدالت البطالة بالمقارنة 

الدولیة وتبــاین معــدالتھا بــین مختلــف التمع المعد
ً فات  الدول أو المجموع  فــي عناصــر قــط، بــل أیضــا

الـــة یل والبطة التشـــغھامـــة أخـــرى مثـــل دینامیكیـــ 
ــا،كوھی ــل، لھـ ــوة العمـ ــي قـ ــاركة فـ ــبة المشـ ونسـ

أســواق فــي مؤشــراتالنــوعوخصوصیات عنصر  
ــي  ــل ف ــنظم، والعم ــر الم ــاع غی ــل، ودور القط العم

.)35(الوظائف الھشة

البیانات المتوفرة إلى ارتفاع معــدالت البطالــة رشیتُ 
ي العمــل للمــرة األولــى، لشــباب وطــالبااط  في أوســ 

مــن عمــل  لعــن این  ة العــاطلوســط نســبحیث یبلــغ مت
طالبي العمل ألول مــرة حــوالي ثلثــي إجمــالي عــدد 
العاطلین في الدول العربیة، وھــذا یعنــي أن البطالــة 

بط ارتباطــاً تتــرفي الدول العربیة ھي بطالة ھیكلیــة
اســتیعاب علىوثیقاً بعدم قدرة نماذج التنمیة المتبعة  

عاملــة، لقــوى العداد الكبیرة للداخلین الجــدد إلــى ااأل
راجــع معــدالت نمــو القــوى العاملــة غم تریث أنھ  ح

خــالل الســنوات األخیــرة، فــإن نموھــا ال یــزال مــن 
أعلى المعدالت المسجلة في منــاطق العــالم، ویفــوق 

شغیل في الدول العربیة.  تالمعدل نمو

ــباب ( ــبة الش ــط نس ــغ متوس ــین 24-15ویبل ــنة) ب س
37بحــواليلعاطلین عن العمل في الــدول العربیــةا

متوسط معدل البطالة لدى ھذه الفئة قدر  و.  لمائةفي ا
، حـــوالي )2019-2015(العمریـــة خـــالل الفتـــرة 

ــع 22.3 ــة م ــة بالمقارن ــي المائ ــ 18.6ف ــي المائ ةف
كمــا أن حصــة الشــباب الــذین .)36(توسط عــالميمك

التــدریب، والتــي بلــغ التعلــیم أوومــل لیســوا فــي الع
في المائة، ھــي24حوالي  متوسطھا في نفس الفترة

في 19.7توسط العالمي الذي یبلغ نحو  من المأعلى
المائة، والفارق في ھذه النسبة أعلى بالنسبة لإلناث، 

ــي33 ــط عرب ــة كمتوس ــي المائ ــي 24.3ل بــ قامف ف
.)2/18، الملحق (المائة في العالم

ة لإلنــاث ط معــدل بطالــ ســ متوسّجلت الدول العربیة  
فــي17والي  در بحــ قُــ )2019-2015(خالل الفترة  

یمثــل ضــعف المتوســط العــالمي، كمــا ة، وھــوئالما
سجلت اإلناث في المنطقة العربیة خالل نفس الفترة 

ف ئبأنھا وظـاشةتعرف منظمة العمل الدولیة الوظائف الھ)35(
ل للحســاب الخــاص والعمــل للمســاھمة ودعــم دخــل العمــ

األسرة.   
المصدر: قاعدة بیانات المؤشرات الدولیـة للتنمیـة، البنـك )36(

). 2020الدولي (

أضعف معدل مشاركة فــي ســوق العمــل، بلــغ نحــو 
ــ 29.9 ائــة والــذي یُمثــل نصــف المتوســط مالي ف

حــاملي البطالــة بــینعــدلالعــالمي. وبلــغ متوســط م
ة ة خــالل الفتــرربیــ الشھادات الجامعیة في الدول الع

7.5فــي المائــة مقابــل 20حــوالي )2015-2019(
فــي 28في المائة كمتوسط عــالمي، ومثلــوا حــوالي  

ــدول  ــي ال ــاطلین ف ــالي للع ــدد اإلجم ــن الع ــة م المائ
. 2019معاة العربی

ــة بــین المتحصــلین علــى  بلــغ متوســط معــدل البطال
-2015(ن اإلنــاث خــالل الفتــرة ة جامعیــة بــیدشــھا

ثالثــة ثــر مــن كأي أفــي المائــة،31حوالي  )  2019
أضعاف النسبة المقابلة في العــالم.  ومــن خاصــیات 
البطالة األخرى في الدول العربیة ھــو أن مؤشــرات 

الخلــیجدوللناوالبطالة خاصة في دول مجلس التع
اطنین، والمتشمل العمال الوافدین إلى جانب العربیة

ل، لــدوما یُفسر تدني معدالت البطالة في تلــك اوھو  
الت البطالــة بــین المــواطنین اع معدفن ارتخاصة وأ

ــرازي  ــر االحت ــاع األج ــى ارتف ــاس إل ــع باألس یرج
)Reservation Wage ــالبي ــن ط ــدد م ــدى ع ) ل

القطــاع العــام علــى فــيالعمل الذین یفضلون العمل  
ي ال تــوفر تــ الالقطاع الخاص، وال یقبلون الوظائف

ا عینیة. وكموالدّاً أدنى من الراتب والمزایا المادیة  ح
)، یبلــغ متوســط معــدل 2/18الملحــق (بین فــيمھو  

فــي 5.6حــوالي  2019البطالة فــي الســعودیة عــام  
فــي 12.3ینمــا یبلــغ ذلــك المتوســط حــوالي المائة، ب
في المائــة للوافــدین. 0.3وسبة للسعودیین  نالالمائة ب

خصائص البطالة في أبرز)5قم (رول  یُلخص الجد
المي. عسط الة مع المتوارنالدول العربیة بالمق

وكـــل مؤشـــرات البطالـــة وخاصـــیاتھا تُشـــیر إلـــى 
ضــرورة اإلســراع فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

ــباب لت ــدى الش ــة ل ــة خاص ــتویات البطال ــف مس خفی
ــدعم ،ینالمتعلمــ  وھــو مــا یتطلــب تكثیــف الجھــود ل

، وتحسین بیئــة مواطن الشغللرة مسارات النمو المد
ات جــ احتیاالتعلــیم بجاتاألعمال، وزیادة ربط مخر

قنیــاتالعمل، وتوظیف االقتصــاد الرقمــي والتسوق
یــق الحدیثة لخلق مزید من الفرص االقتصادیة وتحق

ــباب، ــال الشـ ــدة رواد األعمـ ــالي لفائـ ــمول المـ الشـ
حســین أداء مؤسســات وسیاســات ســوق العمــل تو
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قطاع الزراعة والمیاه     

نظرة عامة  
ــاطاً یُ  ــكل القطاع الزراعي نشـ ــادیاً مھماشـ في  اقتصـ

الــدول العربیــة نظراً ألھمیتــھ   توفیرفي  العــدیــد من 
ــاھمـتھ في   ــتھالكـیة الـغذائـیة، ولمســ االحتـیاجات االســ
ـمن   اـلعــدیــد  ـفي  ـكمــدـخالت  األوـلیــة  اـلـمواد  ـتوـفـیر 

ال بأس الصـناعات التحویلیة، كما أنھ یسـتوعب نسـبةً 
الــدول العربیــة.   العــاملــة في  بھــا من إجمــالي القوى 

یة للقطاع الزراعي في بعض بالرغم من األھمیة النسب
الدول العربیة وبصــفة خاصــة ذات الموارد الزراعیة  

ً ـضعیفه ما زال ءالغنیة، إال أن أدا نظراً لتقلب اإلنتاج  ا
المُ  ــات  ــالتقلب ب ــاطــھ  وارتب ــتقراره  اســ ــة  وعــدم  ــاخی ن
ا حوالي   د علیـھ ار التي تعتـم ة األمـط دودـی في  80ومـح

ة   ة من المســـــاـحة الزراعـی اـئ در الـم ة التي تـق الـی اإلجـم
ــھـمت الظروف  ـقد  ملیون ھكـتار. و77.2بحوالي   أســ

عــام   یــة  ـمواـت اـل ـمنــاـخیــة  ـفي  ،  2019اـل ـتوســــع  واـل
النباتي زیادة اإلنتاج  في اســـتخدامات التقانات الحدیثة  

ــبة   في المائة، ونمو اإلنتاج الحیواني بجمیع  4.4بنســ
في المائة، واإلنتاج الـسمكي بنسبة 1.7مكوناتھ بنـسبة  

ــاھـمة الزراـعة في الـناتج  في الـماـئة.2.8 وبلـغت مســ
للــدول العربیــة عــام   في  4.8حوالي  2019المحلي 

المائة، في حین بلغ متوســـط نصـــیب الفرد من الناتج  
دوالراً.318الزراعي حوالي 

ة العـاملین في الزراعـة   ـــب 2018عـام  في  بلغـت نســ
ل  17.8حوالي   اـب ة مـق اـئ ام  24.1في الـم ة ـع اـئ في الـم
ب ھـذا التراجع إلى ھجرة قوى  ، ویع2010 ـــب ود ســ

العمـل من القطـاع الزراعي إلى القطـاعـات األخرى  
ــبحت   ــین  التي اصــ مراكز جذب ألبناء الریف لتحســ

ــیب العامل الزراعي   ــیة. وبلغ نص ــاعھم المعیش أوض
2018من القیمة المضــــافة في القطاع الزراعي عام  

دوالراً.5074حوالي 
جات الزراعیة، فقد  التـجارة الخارجیة للمنتفیـما یخص

ــبة  ــادرات الزراعیة بنسـ في المائة  1.8ارتفعت الصـ
ار دوالر، 29.8قیمتھـا حوالي  لتبلغ  2018عـام   ملـی

كما حافظت الواردات الزراعیة على مستوى متقارب  
ملیار دوالر 92مع العام الســــابق حیث بلغت حوالي  

ـــبة زیادة  ــبب ذلك إلى  0.4وبنســ في المائة. یعود ســ
ــبب  انخفاض الطل ــلع الزراعیة بسـ ب على بعض السـ

األـحداث اـلداخلـیة في بعض اـلدول العربـیة، وانخـفاض 
ة.   ة لبعض المنتجـات الزراعـی ــعـار العـالمـی في  األســ

ــلة،   بلغ العجز في المیزان التجاري الزراعي  المحصـ
ار دوالر62.2حوالي  2018عـام   د  و.ملـی ــھم  ـق أســ

ئیةع الغذاـالسللىـلب عـعدالت الطــاستمرار زیادة م

ــع النمو في اإلنـتاج الزراعي   الفجوة بـقاءفي وتواضــ
ة ذائـی ةالـغ ــتوـیات مرتفـع د مســ الرغم من تراجع  عـن ، ـب

لتـصل إلى2018في المائة في عام  3.2قیمتھا بنـسبة
ــكلت مجموعة الحبوب 33.6حوالي   ملیار دوالر. شـ
یلیـھا  ،في الـماـئة من إجـمالي قیـمة الفجوة61.8حوالي 
ــبة  اللحوم ــبة ،في المائة21.7بنسـ 9.9واأللبان بنسـ

في المائة. كما ســجلت  9.3الســكر بنســبة  في المائة و
ة   ذائـی ــلع الـغ ذاتي في ـعدد من الســ اء اـل نســــب االكتـف

ــة تراجعاً   ــبةفي المائة  3.9بلغالرئیس ،لحبوبلبالنس
في  4.8والسـكر بنسـبة  ،في المائة1.7والقمح بنسـبة 

ة اـئ ة  ،الـم ـــب ات بنســ ة. ـحافـظت في0.5والبقولـی اـئ الـم
ــتویات االكتفاء منھا،  ومنتجاتھا  األلبان  فیماعلى مســ

اء   ة االكتـف ـــب ت نســ ذاتي  ارتفـع الزیوتاللحوم ومناـل
ــحوم ــبوالش في المائة على  1.1في المائة و2.2ة  بنس

ــلعیة  ،. بالمقابلالتوالي حققت بعض المجموعات الســ
اك   ـــم األســ ذاتي ـك اء اـل ة من االكتـف ات مرتفـع ــتوـی مســ

في المائة  101.2والخضـار إذ تراوحت بین والفواكھ 
في المائة.111.5و

الناتج الزراعي العربي 
ــعــار   الزراعي العربي بــاألســ النــاتج  قیمــة  ارتفعــت 

،  2019ملیار دوالر في عام  131حوالي  الجاریة إلى  
في المائة، بینما لم  5.7بذلك نمواً بلغت نـسبتھ مـسجلةً 

أي الزراعي  ــاتج  الن ــدلیحقق  ــنويمع ســ في  نمو 
رقم  الملحق ،)2019-2010(خالل الفترة  المتوســط

).1) والجدول رقم (3/1(

ـــبب النمو المتحقق في الـناتج الزراعي  قیـمةیرجع ســ
إلى التحسـن الذي حققھ أداء النشـاط 2019خالل عام  

ــة  الدول العربیة الزربعضالزراعي في  اعیة الرئیسـ
والعراق  ومصرةسوریمن حیث األھمیة النسبیة مثل  

ــكل ناتجھا الزراعي حوال المائة من  37.8ي والتي شـ
عــام   ـل ي  رـب ـع اـل ي  زراـع اـل ج  نــاـت اـل ي  مــاـل ،2019إـج

ـــبة نموو ـھذه اـلدولفي  الـناتج الزراعيتراوـحت نســ
ة  10.8حوالي  بین   اـئ ة.  في  26وحواليفي الـم اـئ الـم

ــلع   ــعار الس ــن في أس ــوء التحس یأتي ھذا النمو في ض
ــواق العالمیة مثل الحبوب والبذور   الزراعیة في األسـ
ــجیع  ة واأللـیاف واللحوم، ـباإلضــــاـفة إلى تشــ الزیتـی
التصــدیر ودعم القطاع الخاص في مجال االســتثمار 
الزراعي واســتصــالح األراضــي الزراعیة. ســجلت  

بـدرجـات م تفـاوتـة في  الـدول العربیـة األخرى نمواً 
اتج الزراعي في عـام   ك 2019الـن ث تراوحـت تـل حـی

الفصل 
الثالث 


