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  واالجتماعيةاالقتصادية  التطورات
  
 

  نظرة عامة

خالل تأثر األدا� االقتص�������ادي في الدول العربية 
لت في  2017عام  ية تمث مل رئيس������� عة عوا بأرب

عالمي عافي االقتص��������اد ال قة و ،ت التطورات المتعل
بأسواق النفط العالمية خاصة االتفاق الذي أبرمته 

دول ال��مع وب��ك األال��دول األعض��������ا� في منظم��ة 
كميات لخفض  ص��������درة للنفط خارج المنظمةمُ ال

به����د� التحر� نحو توازن  )1( اإلنت����اج النفطي
، ومواصلة عدد من الدول العربية النفطيةالسوق 

لتبني إص�������الحات تس�������تهد� تحقيق مس�������اعيها 
االنض����با� المالي واالس����تدامة المالية أثرت على 

 اس���تمرارباإلض���افة إلى  مس���تويات االنفاق العام،
التداعيات الس������لبية الناتجة عن الظرو� الداخلية 

  التي تمر بها بعض البلدان العربية.
، ارتفعت قيمة االنكماشوبعد سنتين متتاليتين من 

عار الجارية في  باألس������� ناتج المحلي اإلجمالي  ال
في  3.8بنس�������ب��ة  2017ال��دول العربي��ة في ع��ام 

المائة. وس�������جلت الدول العربية كمجموعة معدل 
تة بلغ نحو  ثاب عار ال باألس������� ئة،  1.0نمو  ما في ال

في الم���ائ���ة في  0.7وق���در مع���دل النمو بحوالي 
 ول العربية المص����درة الرئيس����ية للنفط، مقابلالد

 العربي���ة في الم���ائ���ة في مجموع���ة ال���دول 3.1
  األخرى.

بلغ متوس�������ط نص�������ي��ب الفرد من الن��اتج المحلي 
ية  عار الجارية في الدول العرب اإلجمالي باألس�������

دوالر  5889دوالر مق��اب��ل  5979كك��ل حوالي 
 1.5، محققاً بذلك معدل نمو بلغ نحو 2016عام 

في المائة  5.4ئة مقابل انكماش بلغ نحو في الما
  .2016عام 

فيم���ا يتعلق ب���الهيك���ل القط���اعي للن���اتج المحلي 
زيادة في حص����ة  2017فقد ش����هد عام  ،اإلجمالي

ة قطاعات اإلنتاج الس�������لعي نتيجة الرتفاع األهمي
ة لقطاع الص�����ناعات االس�����تخراجية على يالنس�����ب

حس�������ا� بقية القطاعات، وحقق هذا القطاع أعلى 
  ة ارية في الدول العربيـعار الجـمو باألسـدل نــمع

                                                 
 أنظر الفصل الخامس. )1( 

  
  

في الم��ائ��ة  21.5كمجموع��ة بمتوس�������ط بلغ نحو 
خالل عام  األس������عار العالمية للنفطنتيجة الرتفاع 

في  16.7بالمق�ارنة مع انكم�اش بلغ نحو  2017
. ومن حيث توزيع الناتج حسب 2016المائة عام 

فقد بلغت حصة اإلنفاق االستهالكي  ،بنود اإلنفاق
قارنة مع  68.9حوالي  بالم ناتج  ئة من ال ما في ال

 4.1، وحوالي االس����تثمارينفاق في المائة لإل 27
. وق��د س�������ج��ل اإلنف��اق لفجوة المواردفي الم��ائ��ة 

تراجعاً بالمقارنة مع عام  2017االس��تهالكي عام 
في ع��دد من ال��دول العربي��ة نتيج��ة لتنفي��ذ  2016

    اإلنفاق. برامج لضبطالعدد من 

تشير فيما يتعلق بأوضاع الفقر في الدول العربية، 
 البيانات المتوفرة إلى أن أكثر من ثلث السكان في

وهي اليمن،  ما ال يقل عن ست دول عربية
 ورية،ـوس ،الــمر، والصومــودان، والقُ ــوالس

من يعيشون تحت خط الفقر، بينما تتراوح نسبة 
الفقر بين ربع وثلث إجمالي يعيشون تحت خط 

عدد السكان في أربع دول عربية أخرى. حققت 
ً معظم الدول العربية المتوفر عنها بيانات   خفضا

بداية األلفية الثالثة،  ذنسبياً في مستويات الفقر من
قر أو الف ة من يعيشون تحت خطبداللة مؤشر نسب

 "Head count" "عدد الرؤوس"ما يسمى 
  . بدرجات متفاوتة

أما فيما يتعلق بدليل الفقر متعدد األبعاد الذي 
يتضمن ثالثة أبعاد لدرجة الحرمان الفردي، وهي 
الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، فتظهر النتائج 
أن الدول العربية األفقر وفق معيار اإلنفاق أو 
ً األفقر وفق ترتيب الدول حسب  الدخل هي أيضا

ينطبق نفس  دليل الفقر متعدد األبعاد، بينما ال
االستنتاج بالنسبة للدول ذات الدخل المتوسط أو 

في حين يسهم المستوى المعيشي بشكل فالمرتفع. 
قل دخالً، األرئيسي في قيمة الدليل بالنسبة للدول 

يسهم بُعدي الصحة والتعليم بشكل أكبر في الدليل 

  
 الفصل
  الثاني
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بالنسبة لبقية الدول. ويفيد تقدير حديث بأن حوالي 
سكان الدول العربية يقعون تحت  في المائة من 41

 13متعدد األبعاد، بينما يعيش حوالي  خط الفقر
  ع.ــدقـر مــقـي فــن السكان فــة مــي المائــف

توزيع ال��دخ��ل، تفي��د  أم��ا من حي��ث مس�������توي��ات
البيانات المتوفرة بتحس�������ن درجة المس�������اواة في 
بداللة مؤش�������ر  ية  لدول العرب لدخل في ا توزيع ا

تغير هيكل توزيع الدخل  رغم ذلك لم يكنجيني، 
أو اإلنف���اق بين مختل� الش�������رائ� في ص���������ال� 

في  2012و 2005 عاميبين ما الطبقات الفقيرة 
  الدخل.منخفضة بعض الدول 

من المؤش�������رات  لكثيررغم التطورات اإليجابية 
، فإن غالبية الدول العربية في المنطقة االجتماعية

ع��اني من اختالالت عميق��ة مزمن��ة في زال تت ال
كما تواجه الدول العربية تحديات  التعليم،قطاع 
وارتفاع بش�����كل عام البطالة نس�����بة ارتفاع ب تتعلق

 مينالمتعلوبين أوس�������اط الش�������باب  معدل البطالة
اإلناث في  ، وتدنّي نس����بة مس����اهمةبش����كل خا�

قُدّر متوس��ط معدل البطالة في وقد  ق العمل.اس��وأ
في  15.4بحوالي  2017ال���دول العربي���ة ع���ام 

المائة، وهو يمثل أعلى معدل بطالة بالمقارنة مع 
كم��ا أن أول دول��ة  األق��اليم الرئيس�������ي��ة في الع��الم.

في  -المتح��دة وهي اإلم��ارات العربي��ة  -عربي��ة 
الترتيب العالمي لمؤش����ر اقتص����اد المعرفة، الذي 

بين كافة  42يص���دره البنك الدولي، تحتل المرتبة 
مان والس����عودية في دول العالم، تليها البحرين وعُ 

تب  ما ترتيب  50و 47و 43المرا على التوالي. أ
باقي الدول العربية، فيض�������ع جلها في النص�������� 

يدل ذلك على جس����امة الثاني من القائمة الدولية. و
التح��دي��ات التي ال تزال تواج��ه المنطق��ة العربي��ة 

ب��الص�������� األول من دول  قعلى طريق االلتح��ا
  العالم من حيث كفاءة وإنتاجية الموارد البشرية.

 متوسط دليل التنمية البشرية للدول العربية يترجم
 2016خالل ع���ام  )2(0.687حوالي  وال���ذي بل�

في مج���ال  بل��دان المنطق��ةالتق��دم ال��ذي أحرزت��ه 
وهو ما يضعها في مصاف الدول  التنمية البشرية

رغم  .ذات مس���تويات التنمية البش���رية المتوس���طة
ية يفوق لدول العرب ية ل يل التنم  كون متوس�������ط دل

                                                 
وفقاً لدليل التنمية البشرية الذي أعده برنامج األمم المتحدة  )2(

  .2016اإلنمائي لعام 

على مس���توى الدول النامية البال� الُمس���جل نظيره 
نه يُظهر، 0.508 لذي  إال أ جهيحجم التحدي ا  وا

 سجلهذه الدول للحاق بركب الدول المتقدمة التي 
في العام ) 3(0.892بها مؤش�������ر التنمية البش�������رية 

الدول العربية  عبر مؤشرات البطالة فيذاته. كما تُ 
عن جس��������ام��ة التح��دي ال��ذي تواجه��ه تل��ك ال��دول 

 لألعداد المتنامية منلتوفير فر� إ���افية جديدة 
جدد ا ية قوة العمل إلى لداخلين ال لدول العرب في ا

 خاصةً بالنسبة لفئة الشباب المتعلم.

  التطورات االقتصادية

بلغ��ت قيم��ة الن��اتج المحلي اإلجم��الي ب��األس�������ع��ار 
 2017ل العربية ككل خالل عام الجارية في الدو

مليار دوالر مس���جلة بذلك معدل  2471.4حوالي 
قدر بنحو  قارنة مع عام  3.8نمو  بالم ئة  ما في ال

. انكماش الناتج، بعد س�������نتين متتاليتين من 2016
������عيفاً  2017لكن يبقى النمو المس�����جل في عام 

رغم تحس������ن أداء االقتص������اد العالمي نتيجة لعدة 
عوام���ل أهمه���ا، ت���أثر النمو في ال���دول العربي���ة 

في �ل س������ياس������ات المص������درة الرئيس������ية للنفط 
االنضباط المالي التي تبنتها العديد من هذه البلدان 

ما أثر على معدالت نمو عام  ب فاق ال وانعكس اإلن
على نمو القط��اع غير النفطي. ت��أثر النمو  ب��دوره

بشكل إيجابي في مجموعة الدول العربية األخرى 
في ع��دد من تل��ك ال��دول ب��ارتف��اع الطل��ب المحلي 
وك��ذل��ك الخ��ارجي نتيج��ة ب��دء تع��افي االقتص��������اد 

  العالمي. 
عكس األداء االقتص��������ادي لل��دول بش�������ك��ل ع��ام، 

اق يض��اً انحس��ار حيز اس��تخدام اإلنفالعربية ككل أ
لدفع النمو االقتص�������ادي نتيجة الرتفاع  الحكومي

 الموازن���ات الع���ام���ة العجوزات فيمس�������توي���ات 
والمديونية، وكذلك تواص���ل االنعكاس���ات الس���لبية 
للظروف اإلقليمية واألو�����اع الداخلية في بعض 

ليبيا وس��ورية العراق والبلدان العربية على غرار 
واليمن، وعدم اس������ترجاع نس������ق النمو الذي كان 

نتيجة للظروف االنتقالية  2011جالً قبل عام مس����
، الملحق العربي����ةبعض البل����دان تمر به����ا التي 

  ). 1) والشكل (2/2(
  

). "تقرير التنمية 2016برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()  3(
 البشرية".
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 .2010 عام   ر بسور   اعصوماي،  شيل ال* 

 (.2/2اعيصرر: اعي    )
 

عربي  يذكور  أعالل سااااااا   ا ا  ع  ربل اع نت 
اع ر    كيايوع ،  اساااتب اد ساااور   ن راً عتق ا 
ق ،  نات موثو ناتج بعرم تولر   ا نيو م رالت اع
ً ل  م ااري نيو اعناااتج اعي    اإلجياااع   تراج ااا

ل  اعيائ  عام  2.7 األساااااا ار اع ا ت ، من تواع  
. بتت    ر 2017ل  اعيائ  عام  1.3إع   2016

 
اساااااتب اد كل من اع ين بع ب ا إع  جانا ساااااور   

ً ع  ربل اعت  تير  هاااا  اااذل اعاااربي ، لاااإ  ن را
متوساااااط م ري اعنيو  األسااااا ار اع ا ت  ل  اعربي 

ل  اعيائ  عام  3.1اع ر    كيايوع  تراجع من 
، 2017ل  اعيااائاا  عااام  1.0إع  تواع   2016

 (.2اعشكل )
 

 

 
 

 اعومن   ب األس ار  اع يالت اعقطرد اعناتج تقر رات أساس بع   أخرى، بدبع   بمن   مصادر ع    ناء اعتقر ر م رد بتقر رات( 2/1) اعي   : عيصررا
 .األساس عسن  مقا ل اعربالر اعومن   اع يالت صرل س ر  تطب    اعربالر تقر رات إع  بت و  ها األساس سن  توت ر   ر بتاي  ها اع ا ت ،

 *العربية للدول الجارية باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج(: 1) الشكل
(2001-2017) 

 العربية للدول الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدالت(: 2) الشكل
(2001-2017) 
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االنضباط المالي التي تبنتها العديد من هذه البلدان 

ما أثر على معدالت نمو عام  ب فاق ال وانعكس اإلن
على نمو القط��اع غير النفطي. ت��أثر النمو  ب��دوره

بشكل إيجابي في مجموعة الدول العربية األخرى 
في ع��دد من تل��ك ال��دول ب��ارتف��اع الطل��ب المحلي 
وك��ذل��ك الخ��ارجي نتيج��ة ب��دء تع��افي االقتص��������اد 

  العالمي. 
عكس األداء االقتص��������ادي لل��دول بش�������ك��ل ع��ام، 

اق يض��اً انحس��ار حيز اس��تخدام اإلنفالعربية ككل أ
لدفع النمو االقتص�������ادي نتيجة الرتفاع  الحكومي

 الموازن���ات الع���ام���ة العجوزات فيمس�������توي���ات 
والمديونية، وكذلك تواص���ل االنعكاس���ات الس���لبية 
للظروف اإلقليمية واألو�����اع الداخلية في بعض 

ليبيا وس��ورية العراق والبلدان العربية على غرار 
واليمن، وعدم اس������ترجاع نس������ق النمو الذي كان 

نتيجة للظروف االنتقالية  2011جالً قبل عام مس����
، الملحق العربي����ةبعض البل����دان تمر به����ا التي 

  ). 1) والشكل (2/2(
  

). "تقرير التنمية 2016برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ()  3(
 البشرية".
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 .2010 عام   ر بسور   اعصوماي،  شيل ال* 

 (.2/2اعيصرر: اعي    )
 

عربي  يذكور  أعالل سااااااا   ا ا  ع  ربل اع نت 
اع ر    كيايوع ،  اساااتب اد ساااور   ن راً عتق ا 
ق ،  نات موثو ناتج بعرم تولر   ا نيو م رالت اع
ً ل  م ااري نيو اعناااتج اعي    اإلجياااع   تراج ااا

ل  اعيائ  عام  2.7 األساااااا ار اع ا ت ، من تواع  
. بتت    ر 2017ل  اعيائ  عام  1.3إع   2016

 
اساااااتب اد كل من اع ين بع ب ا إع  جانا ساااااور   

ً ع  ربل اعت  تير  هاااا  اااذل اعاااربي ، لاااإ  ن را
متوساااااط م ري اعنيو  األسااااا ار اع ا ت  ل  اعربي 

ل  اعيائ  عام  3.1اع ر    كيايوع  تراجع من 
، 2017ل  اعيااائاا  عااام  1.0إع  تواع   2016

 (.2اعشكل )
 

 

 
 

 اعومن   ب األس ار  اع يالت اعقطرد اعناتج تقر رات أساس بع   أخرى، بدبع   بمن   مصادر ع    ناء اعتقر ر م رد بتقر رات( 2/1) اعي   : عيصررا
 .األساس عسن  مقا ل اعربالر اعومن   اع يالت صرل س ر  تطب    اعربالر تقر رات إع  بت و  ها األساس سن  توت ر   ر بتاي  ها اع ا ت ،

 *العربية للدول الجارية باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج(: 1) الشكل
(2001-2017) 

 العربية للدول الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج نمو معدالت(: 2) الشكل
(2001-2017) 
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على مس�������تو� المجموعات، س�������جلت مجموعة 
 2017عام  )4(الدول المص�����درة الرئيس�����ية للنفط 
في المائة  0.7معدل نمو باألسعار الثابتة بلغ نحو 

 .2016في الم��ائ�ة ��ل ع�ام  3.0ب�المق��ارن�ة مع 
ضمن هذه المجموعة سجلت دول مجلس التعاون 

انكما���اً في الناتج  كمجموعةلدول الخليج العربية 
 0.1المحلي اإلجمالي باألس�������عار الثابتة بلغ نحو 

ئة عام  بالمقارنة مع نمو بلغ نحو  2017في الما
ين ارتفع معدل في ح ،2016في المائة عام  2.0

في  3.9 الى 2017في ع���ام  البحرين النمو في
 ،2016في الم��ائ��ة ع��ام  3.2الم��ائ��ة مق��ارن��ة مع 

وليبي��ا التي ارتفع في���ا النمو نتيج��ة زي��ادة إنت��ا� 
س�������جل����ت بقي����ة دول مجموع����ة ال����دول و .النفط

المص�������درة الرئيس�������ية للنفط تراجعاً في معدالت 
 اإلجم����اليانكم� الن����اتج المحلي  حي�����النمو، 

في ك� من الس�����عودية والكويت باألس�����عار الثابتة 
، على التوالي 3.5في المائة وبنس����بة  0.9بنس����بة 

يذ برامج 1الجدول رقم ( بالتوازي تنف ). وقد أثر 
اإلنفاق العام وتراجع إيرادات النفط ل��������بط نمو 

في بعض دول هذه المجموعة، على اإلنفاق العام 
  .الذي أثر بدوره على نمو القطاع غير النفطي

  
  )1الجدول رقم (

  نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية معّدل
)2016-2017(  

 (نسب مئوية) 

  الدول 
معدل نمو الناتج   الناتج المحلي بالعمالت الوطنيةمعدل نمو 

  المحلي للفرد 
معدل نمو الناتج 
  المحلي بالدوالر

  باألسعار الجارية  باألسعار الثابتة  باألسعار الجارية  باألسعار الثابتة
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 3.7 3.0 0.3-0.8-2.33.03.7 2.0 األ ر  د   ن
 10.2 2.6- 0.3- 2.8 10.2 2.6- 0.5 3.0 اإلمـــا را ت
 9.8 3.3 2.3-0.7-3.23.39.8 3.2 البـحــريـــن
 6.0- 2.4- 0.6 0.3- 5.9 6.8 1.9 1.0 تونـــــــــس
 7.2 4.4- 0.3-2.04.28.61.1 3.3 الجـزائــــــر
 7.0 4.5 4.0 3.7 7.0 4.5 6.7 6.5 جـيـــبـوتـي
 6.5 1.4- 3.5-0.6-1.46.5-0.9- 1.7 الســعـودية
 9.8 15.8 0.1 0.4 23.4 22.0 3.2 3.5 الســــودان
 ... ... ............... ... ســـــــورية
 10.7 0.8 1.6- 6.7 10.9 2.1 1.0 9.4 العــــــــراق
 8.0 3.0- 3.6- 4.3- 8.0 3.0- 0.3- 1.8 ُعمــــــــــان
 8.0 5.9 0.3 1.8 8.0 5.9 3.2 4.7 فلسـطيــــن

 9.9 7.4- 2.4- 5.2- 9.9 7.4- 2.1 2.2 قــطـــــــــــر
 7.2 1.8- 0.1 0.2- 5.0 4.5 2.5 2.2 القُـمــــــــــر
 9.3 4.6- 6.2- 1.9- 9.7 4.1- 3.5- 2.9 الكـويــــــت
 3.5 3.0 1.23.03.51.91.1 2.0 لبنــــــــــان
 31.2 10.9 67.6 10.6- 31.7 11.5 70.8 7.4- ليـبـيـــــــــا
 27.6- 15.1- 4.210.928.11.82.0 4.3 مصــــــــــر
 6.2 2.1 3.0 0.1 4.9 2.6 4.1 1.1 المغـــــــرب
 3.7- 4.3- 0.80.8-1.8-3.23.8 1.6 موريتانـيـا
 24.1- 25.3- 16.7- 37.2- 1.7- 17.3- 13.8- 34.3- اليمـــــــــن

  ، وتقديرات من المؤسسات الُمعدة للتقرير.2018المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 

                                                 
المجموعة من دول مجلس التعاون لدول الخليج تتكون هذه  )4(

العربية (اإلمارات، والبحرين، والسعودية، وُعمان، وقطر، 
 والكويت) باإلضافة إلى الجزائر والعراق وليبيا واليمن.
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العربية المس������توردة للنفط أما في مجموعة الدول 
ً ذات االقتصادات  ، فقد ارتفع متوسط األكثر تنوعا

مع��دل نمو الن��اتج المحلي اإلجم��الي ب��األس�������ع��ار 
إلى  2016في المائة عام  1.8الثابتة من حوالي 

  . 2017في المائة عام  3.1حوالي 
تباينت اتجاهات النمو ضمن هذه المجموعة حيث 
س������جلت كل من األردن وتون� وجيبوتي والقمر 
والمغرب وموريت��اني��ا ارتف��اع�اً في مع��دالت النمو 

. وس�����جلت 2016بالمقارنة مع  2017خالل عام 
في المائة  1.1المغرب ارتفاعاً في نسق النمو من 

 2017عام في المائة  4.1إلى حوالي  2016عام 
ة الرتف���اع القيم���ة المض���������اف���ة في القط���اع نتيج���

الزراعي عقب تس�������جيل �روف مناخية مالئمة 
وتزامن ذل���ك مع ارتف���اع نمو القط���اع���ات �ير 
الزراعية خاص�����ة قطاع المعادن. ويعز� س�����بب 

 2017خالل عام في األردن ارتفاع نس�������ق النمو 
إلى تنفي���ذ ع���دد من  2016ب���المق���ارن���ة مع ع���ام 

ى ارتف���اع حجم الم����������اريع الكبيرة التي أدت إل
تحس���ن أداء بع�  إلىاالس���تثمارات، وفي تون� 

القطاعات الحيوية على �رار قطاع الفوس�������فات 
والس������ياحة والبدء بتنفيذ بع� برامج اإلص������ال� 

وفي  .المتعلقة بقوانين االس�������تثمار وبالقطاع العام
جيبوتي نتيجة لتواص�����ل االس�����تثمارات في قطاع 

ية وتطور التجارة الخارج ية التحت ية مع دول البن
مر نتيجة ارتفاع حجم االس���تثمار الجوار، وفي القُ 

وفي موريت���اني���ا نتيج���ة التحس�������ن في  ،األجنبي
مس�������تويات الن��������اط في قطاعات التعدين والبناء 

سجلت بقية الدول انكماشاً  ،المقابلفي والزراعة. 
إن و ،في الناتج المحلي اإلجمالي باألس���عار الثابتة

انكماش���اً  2017ام كانت اليمن قد س���جلت خالل ع
  .2016عام سجل لمُ ذلك افي الناتج أقل من 

في بقية دول المجموعة، انخفاض نس���ق النمو  أما
إلى اس���تمرار التأثير الس���لبي فيُعز� في الس���ودان 
توفر  ومحدودية ،الس��وداني هالنخفاض قيمة الجني

قد األجنبي على حجم االس�������تثمار وتأثير ذلك  الن
والنمو فضالً عن تواصل آثار والتجارة الخارجية 

النزاع في جنوب الس�����ودان على آفا� التجارة مع 
باإلض�����افة إلى عدم بدء �هور األثر  دول الجوار

لرفع الحظر  2017خالل ع��ام الك��ام��ل اإليج��ابي 
 ،االقتص����ادي الذي كان مفروض����اً على الس����ودان

وفي فلس�������طين نتيجة لظروف الحص��������ار وعدم 
ظروف االقتص��ادية االس��تقرار الس��ياس��ي وتأثير ال

في �زة على الوض�������ع االقتص���������ادي الع��ام في 
فلس����طين ر�م تحس����ن األداء في الض����فة الغربية 

وفي لبن��ان  .2017خالل الجزء األخير من ع��ام 
وتأثيرها على  ةواإلقليمي ةالداخلياألوضاع بسبب 

سياحة والخدمات وعلى تكاليف التجارة  قطاعي ال
الخ��ارجي��ة من وإلى لبن��ان. ور�م تراجع مع��دل 

في المائة  4.3النمو في مص���ر ب����كل طفيف من 
، إال 2017في الم��ائ��ة ع��ام  4.2إلى  2016ع��ام 

أنه يعتبر معقوالً باعتبار الظروف االنتقالية التي 
الماض��ية،  مرت بها مص��ر خالل الس��نوات الس��ت

ويرجع ذلك األداء بالخص�������و� إلى بدء �هور 
بع� ا�ثار اإليجابية لبرامج اإلص����ال� الس����يما 

في نهاية  صرفالتحرير سعر فيما يتعلق بسياسة 
 يمّما أد� إلى تحس������ن في أداء قطاع 2016عام 

  .واالستثمار الصادرات

 متوسط نصيب الفرد من الناتج 

ناتج ا يب الفرد من ال لمحلي قدر متوس�������ط نص�������
اإلجمالي باألس�������عار الجارية في مجموعة الدول 

 2017دوالر ع����ام  5979ال��ع��رب��ي����ة ب��ح��وال��ي 
، أي 2016دوالر ع���ام  5889ب���المق���ارن���ة مع 

في المائة، الجدول رقم  1.5بمعدل نمو بلغ نحو 
)2.(  

تراوحت قيمة نص��يب الفرد من الناتج بين حوالي 
دوالر للفرد  664ألف دوالر للفرد في قطر و 61

يا أعلى معدل نمو ف ما س�������جلت ليب ي اليمن. وبين
لمتوسط نصيب الفرد من الناتج بنسبة بلغت نحو 

في المائة نتيجة الرتفاع الناتج باألس�������عار  27.1
في المائة، س����جلت كل من  31.7الجارية بحوالي 

مصر واليمن أدناها نتيجة انكماش متوسط حصة 
في  26.2في المائة و 29.2الناتج للفرد بنس�������بة 

عز� تراجع نص�����يب الفرد ويُ  .لمائة على التواليا
ً ب��ال��دوالر في  من الن��اتج المحلي اإلجم��الي مقوم��ا

نخفاض قيمة الجنيه المص���ري مقابل إلى امص���ر 
الدوالر، وفي اليمن بس���بب األحدا� الداخلية التي 

 وانكم���اشأدّت إلى تراجع قيم���ة الري���ال اليمني 
   الناتج المحلي اإلجمالي.



الفصل الثاني: التطورات اإلقتصادية واالجتماعية الفصل الثاني: التطورات اإلقتصادية واالجتماعية

25

 الفصل الثاني: التطورات االقتصادية واالجتماعية 

24 
 

على مس�������تو� المجموعات، س�������جلت مجموعة 
 2017عام  )4(الدول المص�����درة الرئيس�����ية للنفط 
في المائة  0.7معدل نمو باألسعار الثابتة بلغ نحو 

 .2016في الم��ائ�ة ��ل ع�ام  3.0ب�المق��ارن�ة مع 
ضمن هذه المجموعة سجلت دول مجلس التعاون 

انكما���اً في الناتج  كمجموعةلدول الخليج العربية 
 0.1المحلي اإلجمالي باألس�������عار الثابتة بلغ نحو 

ئة عام  بالمقارنة مع نمو بلغ نحو  2017في الما
ين ارتفع معدل في ح ،2016في المائة عام  2.0

في  3.9 الى 2017في ع���ام  البحرين النمو في
 ،2016في الم��ائ��ة ع��ام  3.2الم��ائ��ة مق��ارن��ة مع 

وليبي��ا التي ارتفع في���ا النمو نتيج��ة زي��ادة إنت��ا� 
س�������جل����ت بقي����ة دول مجموع����ة ال����دول و .النفط

المص�������درة الرئيس�������ية للنفط تراجعاً في معدالت 
 اإلجم����اليانكم� الن����اتج المحلي  حي�����النمو، 

في ك� من الس�����عودية والكويت باألس�����عار الثابتة 
، على التوالي 3.5في المائة وبنس����بة  0.9بنس����بة 

يذ برامج 1الجدول رقم ( بالتوازي تنف ). وقد أثر 
اإلنفاق العام وتراجع إيرادات النفط ل��������بط نمو 

في بعض دول هذه المجموعة، على اإلنفاق العام 
  .الذي أثر بدوره على نمو القطاع غير النفطي

  
  )1الجدول رقم (

  نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية معّدل
)2016-2017(  

 (نسب مئوية) 

  الدول 
معدل نمو الناتج   الناتج المحلي بالعمالت الوطنيةمعدل نمو 

  المحلي للفرد 
معدل نمو الناتج 
  المحلي بالدوالر

  باألسعار الجارية  باألسعار الثابتة  باألسعار الجارية  باألسعار الثابتة
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 3.7 3.0 0.3-0.8-2.33.03.7 2.0 األ ر  د   ن
 10.2 2.6- 0.3- 2.8 10.2 2.6- 0.5 3.0 اإلمـــا را ت
 9.8 3.3 2.3-0.7-3.23.39.8 3.2 البـحــريـــن
 6.0- 2.4- 0.6 0.3- 5.9 6.8 1.9 1.0 تونـــــــــس
 7.2 4.4- 0.3-2.04.28.61.1 3.3 الجـزائــــــر
 7.0 4.5 4.0 3.7 7.0 4.5 6.7 6.5 جـيـــبـوتـي
 6.5 1.4- 3.5-0.6-1.46.5-0.9- 1.7 الســعـودية
 9.8 15.8 0.1 0.4 23.4 22.0 3.2 3.5 الســــودان
 ... ... ............... ... ســـــــورية
 10.7 0.8 1.6- 6.7 10.9 2.1 1.0 9.4 العــــــــراق
 8.0 3.0- 3.6- 4.3- 8.0 3.0- 0.3- 1.8 ُعمــــــــــان
 8.0 5.9 0.3 1.8 8.0 5.9 3.2 4.7 فلسـطيــــن

 9.9 7.4- 2.4- 5.2- 9.9 7.4- 2.1 2.2 قــطـــــــــــر
 7.2 1.8- 0.1 0.2- 5.0 4.5 2.5 2.2 القُـمــــــــــر
 9.3 4.6- 6.2- 1.9- 9.7 4.1- 3.5- 2.9 الكـويــــــت
 3.5 3.0 1.23.03.51.91.1 2.0 لبنــــــــــان
 31.2 10.9 67.6 10.6- 31.7 11.5 70.8 7.4- ليـبـيـــــــــا
 27.6- 15.1- 4.210.928.11.82.0 4.3 مصــــــــــر
 6.2 2.1 3.0 0.1 4.9 2.6 4.1 1.1 المغـــــــرب
 3.7- 4.3- 0.80.8-1.8-3.23.8 1.6 موريتانـيـا
 24.1- 25.3- 16.7- 37.2- 1.7- 17.3- 13.8- 34.3- اليمـــــــــن

  ، وتقديرات من المؤسسات الُمعدة للتقرير.2018المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 

                                                 
المجموعة من دول مجلس التعاون لدول الخليج تتكون هذه  )4(

العربية (اإلمارات، والبحرين، والسعودية، وُعمان، وقطر، 
 والكويت) باإلضافة إلى الجزائر والعراق وليبيا واليمن.

 الفصل الثاني: التطورات االقتصادية واالجتماعية 
 

25 
 

العربية المس������توردة للنفط أما في مجموعة الدول 
ً ذات االقتصادات  ، فقد ارتفع متوسط األكثر تنوعا

مع��دل نمو الن��اتج المحلي اإلجم��الي ب��األس�������ع��ار 
إلى  2016في المائة عام  1.8الثابتة من حوالي 

  . 2017في المائة عام  3.1حوالي 
تباينت اتجاهات النمو ضمن هذه المجموعة حيث 
س������جلت كل من األردن وتون� وجيبوتي والقمر 
والمغرب وموريت��اني��ا ارتف��اع�اً في مع��دالت النمو 

. وس�����جلت 2016بالمقارنة مع  2017خالل عام 
في المائة  1.1المغرب ارتفاعاً في نسق النمو من 

 2017عام في المائة  4.1إلى حوالي  2016عام 
ة الرتف���اع القيم���ة المض���������اف���ة في القط���اع نتيج���

الزراعي عقب تس�������جيل �روف مناخية مالئمة 
وتزامن ذل���ك مع ارتف���اع نمو القط���اع���ات �ير 
الزراعية خاص�����ة قطاع المعادن. ويعز� س�����بب 

 2017خالل عام في األردن ارتفاع نس�������ق النمو 
إلى تنفي���ذ ع���دد من  2016ب���المق���ارن���ة مع ع���ام 

ى ارتف���اع حجم الم����������اريع الكبيرة التي أدت إل
تحس���ن أداء بع�  إلىاالس���تثمارات، وفي تون� 

القطاعات الحيوية على �رار قطاع الفوس�������فات 
والس������ياحة والبدء بتنفيذ بع� برامج اإلص������ال� 

وفي  .المتعلقة بقوانين االس�������تثمار وبالقطاع العام
جيبوتي نتيجة لتواص�����ل االس�����تثمارات في قطاع 

ية وتطور التجارة الخارج ية التحت ية مع دول البن
مر نتيجة ارتفاع حجم االس���تثمار الجوار، وفي القُ 

وفي موريت���اني���ا نتيج���ة التحس�������ن في  ،األجنبي
مس�������تويات الن��������اط في قطاعات التعدين والبناء 

سجلت بقية الدول انكماشاً  ،المقابلفي والزراعة. 
إن و ،في الناتج المحلي اإلجمالي باألس���عار الثابتة

انكماش���اً  2017ام كانت اليمن قد س���جلت خالل ع
  .2016عام سجل لمُ ذلك افي الناتج أقل من 

في بقية دول المجموعة، انخفاض نس���ق النمو  أما
إلى اس���تمرار التأثير الس���لبي فيُعز� في الس���ودان 
توفر  ومحدودية ،الس��وداني هالنخفاض قيمة الجني

قد األجنبي على حجم االس�������تثمار وتأثير ذلك  الن
والنمو فضالً عن تواصل آثار والتجارة الخارجية 

النزاع في جنوب الس�����ودان على آفا� التجارة مع 
باإلض�����افة إلى عدم بدء �هور األثر  دول الجوار

لرفع الحظر  2017خالل ع��ام الك��ام��ل اإليج��ابي 
 ،االقتص����ادي الذي كان مفروض����اً على الس����ودان

وفي فلس�������طين نتيجة لظروف الحص��������ار وعدم 
ظروف االقتص��ادية االس��تقرار الس��ياس��ي وتأثير ال

في �زة على الوض�������ع االقتص���������ادي الع��ام في 
فلس����طين ر�م تحس����ن األداء في الض����فة الغربية 

وفي لبن��ان  .2017خالل الجزء األخير من ع��ام 
وتأثيرها على  ةواإلقليمي ةالداخلياألوضاع بسبب 

سياحة والخدمات وعلى تكاليف التجارة  قطاعي ال
الخ��ارجي��ة من وإلى لبن��ان. ور�م تراجع مع��دل 

في المائة  4.3النمو في مص���ر ب����كل طفيف من 
، إال 2017في الم��ائ��ة ع��ام  4.2إلى  2016ع��ام 

أنه يعتبر معقوالً باعتبار الظروف االنتقالية التي 
الماض��ية،  مرت بها مص��ر خالل الس��نوات الس��ت

ويرجع ذلك األداء بالخص�������و� إلى بدء �هور 
بع� ا�ثار اإليجابية لبرامج اإلص����ال� الس����يما 

في نهاية  صرفالتحرير سعر فيما يتعلق بسياسة 
 يمّما أد� إلى تحس������ن في أداء قطاع 2016عام 

  .واالستثمار الصادرات

 متوسط نصيب الفرد من الناتج 

ناتج ا يب الفرد من ال لمحلي قدر متوس�������ط نص�������
اإلجمالي باألس�������عار الجارية في مجموعة الدول 

 2017دوالر ع����ام  5979ال��ع��رب��ي����ة ب��ح��وال��ي 
، أي 2016دوالر ع���ام  5889ب���المق���ارن���ة مع 

في المائة، الجدول رقم  1.5بمعدل نمو بلغ نحو 
)2.(  

تراوحت قيمة نص��يب الفرد من الناتج بين حوالي 
دوالر للفرد  664ألف دوالر للفرد في قطر و 61

يا أعلى معدل نمو ف ما س�������جلت ليب ي اليمن. وبين
لمتوسط نصيب الفرد من الناتج بنسبة بلغت نحو 

في المائة نتيجة الرتفاع الناتج باألس�������عار  27.1
في المائة، س����جلت كل من  31.7الجارية بحوالي 

مصر واليمن أدناها نتيجة انكماش متوسط حصة 
في  26.2في المائة و 29.2الناتج للفرد بنس�������بة 

عز� تراجع نص�����يب الفرد ويُ  .لمائة على التواليا
ً ب��ال��دوالر في  من الن��اتج المحلي اإلجم��الي مقوم��ا

نخفاض قيمة الجنيه المص���ري مقابل إلى امص���ر 
الدوالر، وفي اليمن بس���بب األحدا� الداخلية التي 

 وانكم���اشأدّت إلى تراجع قيم���ة الري���ال اليمني 
   الناتج المحلي اإلجمالي.
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  )2الجدول رقم (
  *  باألسعار الجارية متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

   )2010-2017(و 2005و 2000
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 الدولة

معدل النمو 
2016-2017 

(%) 
 5.2 61,259 72,95896,812101,92899,16693,06267,53158,232 28,92549,151  قطر

 9.2 41,762 35,07840,46542,08943,31644,44239,33838,235 33,07037,241 االمارات
 6.2 26,137 39,32450,24953,26450,51643,19027,01924,608 17,22636,827 الكويت
 6.3 24,002 20,93024,08025,43425,96925,39022,72022,579 12,58215,140 البحرين
 3.8 21,057 19,16423,65525,20824,89325,21421,18020,289 14,068 9,255 السعودية

 4.5 15,827 20,57320,64221,14720,43720,30516,56815,139 12,388 8,121 عمان
 3.4 13,863 10,18010,62011,60512,16012,62813,04013,412 5,720 4,618 لبنان

متوسط الدول 
 1.5 5,979 5,889 6,222 7,282 7,377 7,978 7,174 5,988 3,874 2,655 العربية

 11.5 5,319 4,2635,5726,3746,6866,3464,8604,769 1,784 652 العراق
 27.1 4,501 8,8504,0019,6397,9444,1013,2973,541 7,186 6,130 ليبيا

 4.8 4,081 4,4795,4545,5755,4765,4684,1603,894 3,132 1,801 الجزائر
 1.0 3,991 3,9514,1304,1714,1464,0753,9423,951 2,300 1,742 االردن
 7.2- 3,490 4,1664,2914,1774,2444,3023,9053,762 3,216 2,247 تونس
 5.1 3,148 2,8973,1122,9803,2033,2602,9652,996 2,063 1,368 المغرب
 6.5 3,017 1,9141,6241,7761,7922,1262,5232,833 994 430 السودان
 5.0 2,926 1,2652,5102,6272,8222,7942,7062,787 1,377 1,413 فلسطين
 29.2- 2,091 2,7752,9303,3943,4093,5203,5622,952 1,279 1,557 مصر 
 4.2 1,893 1,2671,3361,5231,5921,6911,7881,817 911 817 جيبوتي
 5.9- 1,120 1,2901,5011,4921,5611,4521,2751,191 623 405 موريتانيا

 4.7 761 726 764825788809787758 627 366 القمر
 26.2- 664 1,3351,3041,3081,4201,5181,239899 953 622 اليمن
 ... ... ... ...............2,912 1,560 1,160 سورية

  .2017 سنة في الناتج من الفرد نصيب أساس على تنازليا الدول ترتيب تم*  
  ).2/8) و (2/2المصدر: الملحقان (

سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
في الدول العربية  الجاريةاإلجمالي باألسعار 

في المائة عام  1.5بحوالي  ارتفاعاكمجموعة 
في المائة عام  5.4بلغ نحو  انكماشمقابل  2017
. وتباينت معدالت نمو نصيب الفرد من 2016

حيث  2017الناتج بين الدول العربية في عام 
في  27.1بلغت أقصاها في ليبيا بنسبة بلغت نحو 

المائة، نتيجة لتحسن معدل إنتاج وتصدير النفط 
عّما كان عليه بالمقارنة مع السنة السابقة، وأدناها 

حيث انكمش متوسط الناتج للفرد  مصرفي 
  في المائة. 29.2بحوالي 
  األسعـار

بلغ متوس������ط معدل الت�������خم، المقاس بمتوس������ط 
مع����دل التغير في الرقم القي����اس�������ي ألس�������ع����ار 

 2017في المائة عام  7.5ي المس�������تهلكين، حوال
. بالنس�����بة 2016في المائة عام  5.0بالمقارنة مع 

در متوس�������ط معدل ، قُ لمجموعات الدول العربية
ص����درة الرئيس����ية الت�����خم في الدول العربية المُ 

في المائة بالمقارنة  4.5بحوالي  2017للنفط عام 
 .األخرىالعربي��ة في الم��ائ��ة في ال��دول  10.5مع 

س�������جل��ت دول مجل�  من بين دول المجموع��ة،

معدل لمتوس������ط أقل التعاون لدول الخليج العربية 
عزى س����بب في المائة. يُ  1.0ت�����خم قدر بحوالي 

انخف����ا� مع����دالت الت��������خم في دول مجل� 
عربي����ة  ل يج ا خل ل تع����اون ل����دول ا ل لى ا جع إ ترا

ل������غو�ات الت������خمية نتيجة تبا�� معدل نمو ا
عق��ب اتخ��ا� ع��دد من اإلجرا�ات المحلي ال�ل��ب 

إض���������اف��ةً إلى تراجع أس�������ع��ار  لخف� االنف��ا�،
وزناً نس����بياً مهماً في مجموعة الس����كن التي تُمثل 

س��لة الرقم القياس��ي ألس��عار المس��تهلكين في دول 
  . المجموعة

الرئيس���ية للنفط ف�ن أما في باقي الدول المص���درة 
العوامل المرتب�ة بانحس�������ار نمو ال�لب المحلي 

إلى انخفا� معدل الت������خم، بينما بقي �ل�  تأد
المعدل مرتفعاً نس����بياً في الجزائر بمعدل بلغ نحو 

في المائة نتيجة ارتفا� أس�����عار بع� المواد  5.9
سلع المصنعة المستوردة  االستهالكية الغذائية وال

مق��اب��ل  ة ال��دين��ار الجزائر�نتيج��ة انخف��ا� قيم��
، وس�����جلت ليبيا أعلى مس�����توى للت������خم الدوالر

ضمن مجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية 
للنفط نتيجة للظروف التي تمر بها وتأثيرها على 
�������بكات التموين وإمدادات الس������لع، الجدول رقم 

)3.(   
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  )3الجدول رقم (
  ألسعار المستهلكينسنوي في الرقم القياسي معدل التغير ال

  )2010-2017و ( 2005و 2000
 (نسب مئوية)

الدول 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 العربية

 3.3 0.8- 0.9- 3.55.04.24.54.82.9 0.7األ ر  د   ن
 2.0 1.9 4.1 2.3 1.1 0.7 0.9 0.9 6.2 1.3اإلمـــا را ت
 1.4 2.8 1.8 2.7 3.3 2.8 0.4- 2.0 2.6 0.7-البـحريـــــن
 5.3 3.7 4.9 4.9 5.8 5.1 3.5 4.4 1.4 2.8تونـــــــــس

 5.9 6.4 4.8 2.9 3.2 8.9 4.5 3.9 1.4 0.3الجــزائــــــر
 2.0 2.0 2.2 3.14.05.13.72.42.9 2.0جـيـبـوتــــي
 0.8- 3.5 2.2 2.7 3.5 2.9 3.7 3.8 0.5 1.1-الســعــودية
 32.5 17.8 16.9 8.513.018.131.936.536.9 8.0الســــــودان
 ... ... ... ... ... ... ... 4.9 7.8 0.6-ســـــــورية
 0.2 0.5 1.4 2.45.66.11.92.2 37.0 5.0العــــــــراق
 1.6 1.1 0.1 1.0 1.2 2.9 4.0 3.2 1.9 1.2-ُعمـــــــــان
 0.2 0.2- 1.4 3.53.72.92.81.71.7 2.8فلـسطيـــن

 0.4 2.7 1.7 3.4 3.2 2.3 1.9 2.4- 8.8 1.7ـــرقــطــــــ
 2.2 2.2 1.3 3.03.92.25.91.61.5 5.9القُمــــــــر

 1.5 3.5 3.7 3.1 2.7 3.2 4.9 4.5 4.1 1.6ـتالكويـــــ
 4.5 0.0 2.0- 0.75.15.56.03.01.0- 0.4-لبنـــــــــان
 28.5 22.7 9.8 2.4 2.6 6.1 15.9 2.5 2.7 2.9-ليـبـيــــــــا

 29.5 10.2 10.9 8.811.710.17.19.510.1 2.8مصـــــــــر
 0.7 1.6 1.6 0.4 1.9 1.3 0.9 0.9 1.0 1.9المغـــــرب
 2.5 0.7 0.5 3.5 4.1 5.0 5.6 6.3 12.1 3.3موريتـانـيا
 16.1 17.6 29.6 8.0 11.0 9.9 19.5 11.2 9.9 11.0اليمــــــــن

متوسط الدول 
 7.5 5.0 4.8 4.8 5.3 6.0 5.9 4.5 6.1 2.1العربية

  .أخرى ودولية وطنية ومصادر ،2018 الموحد العربي االقتصادي التقرير استبيان في الواردة الدول بيانات من محسوبة النسب: المصدر     
  

أما في مجموعة الدول األخرى، س��جلت الس��ودان 
بنسبة بلغت نحو  2017أعلى معدل للتضخم عام 

العمل��ة  النخف��ا� قيم��ةفي الم��ائ��ة نتيج��ة  32.5
ر���يد الدولة من وتواض��ع مقابل الدوالر المحلية 

العمالت األجنبي��ة مم��ا أدى إلى ارتف��ا� أس�������ع��ار 
لسلع المستوردة. من ناحية أخرى، سجلت مصر ا

ثاني أعلى معدل تض����خم في الدول العربية نتيجة 
خفض الدعم المقدم للوقود والمواد الغذائية وكذلك 

ما حلية وس�����عر ������ر� العملة الم لتحريرنتيجة 
لس������لع المس������توردة اارتفا� أس������عار نتج عنه من 

ضريبة القيمة المضافة على  رفع فضالً عن تأثير
 13من  زيادتهاالمس���توى العام ل�س���عار حي� تم 

في المائة في بداية  14إلى  2016في المائة عام 
تراوحت معدالت التض����خم في بقية و. 2017عام 

 العراقو فلس�������طينفي المائة في  0.2الدول بين 
عزى س��بب في المائة في اليمن. في حين يُ  16.1و

 ألوض������ا�إلى اارتفا� معدل التض������خم في اليمن 
 .الداخلية وتأثير �لك على المعرو� من الس�������لع

تونس معدالت التض��خم المرتفعة نس��بياً في  تُعزى
زيادة أسعار بعض السلع والخدمات األساسية  إلى

تع��دي��ل ك��الكهرب��ا� والم��ا� ب��اإلض��������اف��ة إلى أثر ال
ألس�������عار المحروقات لتعكس األس�������عار  التلقائي

كما يُعزى ارتفا� معدل التض��خم  .الدولية الس��ائدة
أسعار  الزيادة في في المائة إلى 4.5في لبنان إلى 

السلع الغذائية والنقل والسكن الناتج عن الضغوط 
ال��ديمو�رافي��ة المترتب��ة عن إيوا� ع��دد كبير من 

  الالجئين.
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  )2الجدول رقم (
  *  باألسعار الجارية متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

   )2010-2017(و 2005و 2000
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 الدولة

معدل النمو 
2016-2017 

(%) 
 5.2 61,259 72,95896,812101,92899,16693,06267,53158,232 28,92549,151  قطر

 9.2 41,762 35,07840,46542,08943,31644,44239,33838,235 33,07037,241 االمارات
 6.2 26,137 39,32450,24953,26450,51643,19027,01924,608 17,22636,827 الكويت
 6.3 24,002 20,93024,08025,43425,96925,39022,72022,579 12,58215,140 البحرين
 3.8 21,057 19,16423,65525,20824,89325,21421,18020,289 14,068 9,255 السعودية

 4.5 15,827 20,57320,64221,14720,43720,30516,56815,139 12,388 8,121 عمان
 3.4 13,863 10,18010,62011,60512,16012,62813,04013,412 5,720 4,618 لبنان

متوسط الدول 
 1.5 5,979 5,889 6,222 7,282 7,377 7,978 7,174 5,988 3,874 2,655 العربية

 11.5 5,319 4,2635,5726,3746,6866,3464,8604,769 1,784 652 العراق
 27.1 4,501 8,8504,0019,6397,9444,1013,2973,541 7,186 6,130 ليبيا

 4.8 4,081 4,4795,4545,5755,4765,4684,1603,894 3,132 1,801 الجزائر
 1.0 3,991 3,9514,1304,1714,1464,0753,9423,951 2,300 1,742 االردن
 7.2- 3,490 4,1664,2914,1774,2444,3023,9053,762 3,216 2,247 تونس
 5.1 3,148 2,8973,1122,9803,2033,2602,9652,996 2,063 1,368 المغرب
 6.5 3,017 1,9141,6241,7761,7922,1262,5232,833 994 430 السودان
 5.0 2,926 1,2652,5102,6272,8222,7942,7062,787 1,377 1,413 فلسطين
 29.2- 2,091 2,7752,9303,3943,4093,5203,5622,952 1,279 1,557 مصر 
 4.2 1,893 1,2671,3361,5231,5921,6911,7881,817 911 817 جيبوتي
 5.9- 1,120 1,2901,5011,4921,5611,4521,2751,191 623 405 موريتانيا

 4.7 761 726 764825788809787758 627 366 القمر
 26.2- 664 1,3351,3041,3081,4201,5181,239899 953 622 اليمن
 ... ... ... ...............2,912 1,560 1,160 سورية

  .2017 سنة في الناتج من الفرد نصيب أساس على تنازليا الدول ترتيب تم*  
  ).2/8) و (2/2المصدر: الملحقان (

سجل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
في الدول العربية  الجاريةاإلجمالي باألسعار 

في المائة عام  1.5بحوالي  ارتفاعاكمجموعة 
في المائة عام  5.4بلغ نحو  انكماشمقابل  2017
. وتباينت معدالت نمو نصيب الفرد من 2016

حيث  2017الناتج بين الدول العربية في عام 
في  27.1بلغت أقصاها في ليبيا بنسبة بلغت نحو 

المائة، نتيجة لتحسن معدل إنتاج وتصدير النفط 
عّما كان عليه بالمقارنة مع السنة السابقة، وأدناها 

حيث انكمش متوسط الناتج للفرد  مصرفي 
  في المائة. 29.2بحوالي 
  األسعـار

بلغ متوس������ط معدل الت�������خم، المقاس بمتوس������ط 
مع����دل التغير في الرقم القي����اس�������ي ألس�������ع����ار 

 2017في المائة عام  7.5ي المس�������تهلكين، حوال
. بالنس�����بة 2016في المائة عام  5.0بالمقارنة مع 

در متوس�������ط معدل ، قُ لمجموعات الدول العربية
ص����درة الرئيس����ية الت�����خم في الدول العربية المُ 

في المائة بالمقارنة  4.5بحوالي  2017للنفط عام 
 .األخرىالعربي��ة في الم��ائ��ة في ال��دول  10.5مع 

س�������جل��ت دول مجل�  من بين دول المجموع��ة،

معدل لمتوس������ط أقل التعاون لدول الخليج العربية 
عزى س����بب في المائة. يُ  1.0ت�����خم قدر بحوالي 

انخف����ا� مع����دالت الت��������خم في دول مجل� 
عربي����ة  ل يج ا خل ل تع����اون ل����دول ا ل لى ا جع إ ترا

ل������غو�ات الت������خمية نتيجة تبا�� معدل نمو ا
عق��ب اتخ��ا� ع��دد من اإلجرا�ات المحلي ال�ل��ب 

إض���������اف��ةً إلى تراجع أس�������ع��ار  لخف� االنف��ا�،
وزناً نس����بياً مهماً في مجموعة الس����كن التي تُمثل 

س��لة الرقم القياس��ي ألس��عار المس��تهلكين في دول 
  . المجموعة

الرئيس���ية للنفط ف�ن أما في باقي الدول المص���درة 
العوامل المرتب�ة بانحس�������ار نمو ال�لب المحلي 

إلى انخفا� معدل الت������خم، بينما بقي �ل�  تأد
المعدل مرتفعاً نس����بياً في الجزائر بمعدل بلغ نحو 

في المائة نتيجة ارتفا� أس�����عار بع� المواد  5.9
سلع المصنعة المستوردة  االستهالكية الغذائية وال

مق��اب��ل  ة ال��دين��ار الجزائر�نتيج��ة انخف��ا� قيم��
، وس�����جلت ليبيا أعلى مس�����توى للت������خم الدوالر

ضمن مجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية 
للنفط نتيجة للظروف التي تمر بها وتأثيرها على 
�������بكات التموين وإمدادات الس������لع، الجدول رقم 

)3.(   
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  )3الجدول رقم (
  ألسعار المستهلكينسنوي في الرقم القياسي معدل التغير ال

  )2010-2017و ( 2005و 2000
 (نسب مئوية)

الدول 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 العربية

 3.3 0.8- 0.9- 3.55.04.24.54.82.9 0.7األ ر  د   ن
 2.0 1.9 4.1 2.3 1.1 0.7 0.9 0.9 6.2 1.3اإلمـــا را ت
 1.4 2.8 1.8 2.7 3.3 2.8 0.4- 2.0 2.6 0.7-البـحريـــــن
 5.3 3.7 4.9 4.9 5.8 5.1 3.5 4.4 1.4 2.8تونـــــــــس

 5.9 6.4 4.8 2.9 3.2 8.9 4.5 3.9 1.4 0.3الجــزائــــــر
 2.0 2.0 2.2 3.14.05.13.72.42.9 2.0جـيـبـوتــــي
 0.8- 3.5 2.2 2.7 3.5 2.9 3.7 3.8 0.5 1.1-الســعــودية
 32.5 17.8 16.9 8.513.018.131.936.536.9 8.0الســــــودان
 ... ... ... ... ... ... ... 4.9 7.8 0.6-ســـــــورية
 0.2 0.5 1.4 2.45.66.11.92.2 37.0 5.0العــــــــراق
 1.6 1.1 0.1 1.0 1.2 2.9 4.0 3.2 1.9 1.2-ُعمـــــــــان
 0.2 0.2- 1.4 3.53.72.92.81.71.7 2.8فلـسطيـــن

 0.4 2.7 1.7 3.4 3.2 2.3 1.9 2.4- 8.8 1.7ـــرقــطــــــ
 2.2 2.2 1.3 3.03.92.25.91.61.5 5.9القُمــــــــر

 1.5 3.5 3.7 3.1 2.7 3.2 4.9 4.5 4.1 1.6ـتالكويـــــ
 4.5 0.0 2.0- 0.75.15.56.03.01.0- 0.4-لبنـــــــــان
 28.5 22.7 9.8 2.4 2.6 6.1 15.9 2.5 2.7 2.9-ليـبـيــــــــا

 29.5 10.2 10.9 8.811.710.17.19.510.1 2.8مصـــــــــر
 0.7 1.6 1.6 0.4 1.9 1.3 0.9 0.9 1.0 1.9المغـــــرب
 2.5 0.7 0.5 3.5 4.1 5.0 5.6 6.3 12.1 3.3موريتـانـيا
 16.1 17.6 29.6 8.0 11.0 9.9 19.5 11.2 9.9 11.0اليمــــــــن

متوسط الدول 
 7.5 5.0 4.8 4.8 5.3 6.0 5.9 4.5 6.1 2.1العربية

  .أخرى ودولية وطنية ومصادر ،2018 الموحد العربي االقتصادي التقرير استبيان في الواردة الدول بيانات من محسوبة النسب: المصدر     
  

أما في مجموعة الدول األخرى، س��جلت الس��ودان 
بنسبة بلغت نحو  2017أعلى معدل للتضخم عام 

العمل��ة  النخف��ا� قيم��ةفي الم��ائ��ة نتيج��ة  32.5
ر���يد الدولة من وتواض��ع مقابل الدوالر المحلية 

العمالت األجنبي��ة مم��ا أدى إلى ارتف��ا� أس�������ع��ار 
لسلع المستوردة. من ناحية أخرى، سجلت مصر ا

ثاني أعلى معدل تض����خم في الدول العربية نتيجة 
خفض الدعم المقدم للوقود والمواد الغذائية وكذلك 

ما حلية وس�����عر ������ر� العملة الم لتحريرنتيجة 
لس������لع المس������توردة اارتفا� أس������عار نتج عنه من 

ضريبة القيمة المضافة على  رفع فضالً عن تأثير
 13من  زيادتهاالمس���توى العام ل�س���عار حي� تم 

في المائة في بداية  14إلى  2016في المائة عام 
تراوحت معدالت التض����خم في بقية و. 2017عام 

 العراقو فلس�������طينفي المائة في  0.2الدول بين 
عزى س��بب في المائة في اليمن. في حين يُ  16.1و

 ألوض������ا�إلى اارتفا� معدل التض������خم في اليمن 
 .الداخلية وتأثير �لك على المعرو� من الس�������لع

تونس معدالت التض��خم المرتفعة نس��بياً في  تُعزى
زيادة أسعار بعض السلع والخدمات األساسية  إلى

تع��دي��ل ك��الكهرب��ا� والم��ا� ب��اإلض��������اف��ة إلى أثر ال
ألس�������عار المحروقات لتعكس األس�������عار  التلقائي

كما يُعزى ارتفا� معدل التض��خم  .الدولية الس��ائدة
أسعار  الزيادة في في المائة إلى 4.5في لبنان إلى 

السلع الغذائية والنقل والسكن الناتج عن الضغوط 
ال��ديمو�رافي��ة المترتب��ة عن إيوا� ع��دد كبير من 

  الالجئين.
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  القطاعي للناتج المحلي اإلجماليالهيكل 
في الهيكل  ملموسرغم أنه لم يحدث تغيير بنيوي 

القط����اعي للن����اتج المحلي اإلجم����الي في ال����دول 
ش����هد ، )2010-2017(العربية ككل خالل الفترة 

تاج  2017عام  عات اإلن طا �يادة في حص��������ة ق
الس��لعي في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية 

همية النس����بية لقطاع الص����ناعات نتيجة ارتفاع األ
االس�������تخراجية بالمقارنة مع بقية القطاعات حيث 

 2016في المائة عام  18.5من  اارتفعت نس�������بته
، وذلك نتيجة نمو 2017في المائة عام  21.7إلى 

القيمة المض�������افة لهذا القطاع باألس�������عار الجارية 
  ).4في المائة، الجدول رقم ( 21.5بنسبة 

أد� ارتفاع األهمية النس������بية لقطاع الص������ناعات 
االس������تخراجية إلى تراجع األهمية النس������بية لبقية 
قطاعات اإلنتاج السلعي وكذلك قطاعات الخدمات 

قط��اع الخ��دم��ات  حت��لاواالجتم��اعي��ة.  اإلنت��اجي��ة
�انية من حيث الحص��������ة في  بة ال الحكومية المرت

 14.3، بنس��بة 2017عام الناتج المحلي اإلجمالي 
ً بقط���اع التج���ارة والمط���اعم  في الم���ائ���ة، متبوع���ا

في الم����ائ����ة وقط����اع  12.0والفن����اد� بنس�������ب����ة 
في المائة،  10.2الص�������ناعات التحويلية بنس�������بة 

  ).2/3الملحق (

األهمية النس��بية للقطاعات االقتص��ادية في  تباينت
الي بين الدول ـ����������حلي اإلجمـ����������تكوين الناتج الم

ث احتل قطاع الصناعات ـ، حي2017العربية عام 

االستخراجية المرتبة األولى في سبع دول عربية 
وهي اإلم��ارات والجزائر والس�������عودي��ة والعرا� 
وُعمان وقطر والكويت، وتجاو�ت حص������ته �لث 

دول وهي العرا� وليبي���ا وقطر  أربعالن���اتج في 
والكويت. وكان لقطاع الزراعة أكبر حص�������ة في 
الن��اتج المحلي اإلجم��الي في ك��ل من الس�������ودان 

في الم����ائ����ة،  32.7مر في الم����ائ����ة، والقُ  31.8
وح����ا� قط����اع  .في الم����ائ����ة 25.8وموريت����اني����ا 

الص�������ن��اع��ات التحويلي��ة على المرتب��ة األولى من 
حيث المس�������اهمة في الناتج المحلي اإلجمالي في 

 16.4في المائة، ومص�����ر  18.6كل من البحرين 
مات الحكومي��ة  كان قط�اع الخ�د ئة، بينم�ا  في الم�ا
أكبر مس����اهم في الناتج المحلي اإلجمالي في أربع 

تونس ، و)في الم���ائ���ة 19.3(دول وهي األردن 
، )في الم��ائ��ة 57.0(، وليبي��ا )في الم��ائ��ة 19.6(

  .)في المائة 17.4(والمغرب 

 2017وحقق قطاع الصناعات االستخراجية عام 
أعلى مع��دل نمو ب��األس�������ع��ار الج��اري��ة في ال��دول 

بة بلغت نحو  ية كمجموعة بنس������� في  21.5العرب
في  16.7الم��ائ��ة ب��المق��ارن��ة مع انكم��ا� بل� نحو 

ل هذا القطاع أعلى معدل ، وسج2016المائة عام 
دول عربية، منها  10نمو باألس������عار الجارية في 

ست دول يساهم فيها هذا القطاع بأعلى حصة في 
الن�اتج المحلي اإلجم�الي. وتب�اين�ت مع�دالت النمو 
باألس����عار الجارية في بقية القطاعات بين مختل� 

  ).2/4) و (2/3الدول العربية، الملحقين (
 )4الجدول رقم (

 الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية
  2017و 2016و 2015و 2010

  (نسب مئوية)

 معدل النمو السنوي باألسعار الجارية* هيكل الناتج المحلي اإلجمالي  
2010 2015 2016 2017 )2010-2015( )2015-2016( )2016-2017( 

 8.8 -8.2 0.8-57.247.044.546.7قطاعات اإلنتاج السلعي منها:
 -0.42.8 6.25.86.05.61.8 الزراعة

 21.5 -16.7 5.7-33.921.518.521.7 االستخراجيةالصناعات 
 0.5 -3.8 9.510.610.610.25.5 الصناعات التحويلية

 0.10.5 7.69.19.49.17.0 باقي قطاعات اإلنتاج
 -0.70.4 42.152.054.151.97.7اجمالي قطاعات الخدمات منها:

 -3.33.3 11.314.415.314.32.7 الخدمات الحكومية
 4.4 89.0 0.90.91.81.84.8صافي الضرائب غير المباشرة:

 3.8 -3.1 3.2 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي 

 السنوي للقيمة المضافة.*  معدل النمو 
 )، وقاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد.2/4) و (2/3المصدر: الملحقان (
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  الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

يبي� تو�يع الن���ات� المحلي اإلجم���الي عل� بنود 
، �ن حص�������ة االس�������تهالك 2017اإلنفاق في عام 

النهائي بش���قي� العائلي والحكومي قد بل�ت حوالي 
في المائة، بينما ح�ي االس�����ت�مار بحص�����ة  68.9

في المائة وص�������افي الطلب  27.0قدرت بحوالي 
 )5(الخارجي عل� الس�لع والخدمات غير المن�ورة

  في المائة. 4.1بنسبة  )الموارد فجوة  (

  

�انت �يادة حص��������ة  2016وبالمقارنة مع عام 
فجوة الموارد عل� حس������ا� حص������ة االس������تهالك 
النهائي التي تراجعت بمكونيها العائلي والحكومي 
و��ل� حص�����ة االس�����ت�مار التي تراجعت بش�����كل 

  ).5الجدول () و3، الشكل (فطفي
  

  
  

  ). 2/5المصدر: الملحق (   

  )5الجدول رقم (
  الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

  2017و 2016و 2015و 2010
 )نسب مئوية(              

  
 السنوي باألسعار الجاريةمعدل النمو  األهمية النسبية لبنود اإلنفاق

2010 2015 2016 2017 )2010-2015( )2015-2016( )2016-2017( 

 0.8- 2.9- 6.0 68.9 72.1  72.3 63.0 النهائي االستهالك
 1.6- 1.3- 47.451.452.249.54.9 العائلي االستهالك
 1.3 7.1- 15.620.719.919.49.3 الحكومي االستهالك

 0.4 1.7- 3.2 27.0 27.9 27.5 27.5 االستثمار اإلجمالي
       4.1 0.0 0.2 9.5 فجوة الموارد

 14.8 8.6- 0.5-50.041.539.243.3صادرات السلع والخدمات
 3.9 8.3- 40.541.439.139.23.7واردات السلع والخدمات
 3.8 3.1- 3.2 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

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

                                                 
صادرات وواردات السلع والخدمات غير المرتبطة بدخل  )5(

 عوامل اإلنتاج.

  (%)  توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق): 3( الشكل
 )2017(  
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  القطاعي للناتج المحلي اإلجماليالهيكل 
في الهيكل  ملموسرغم أنه لم يحدث تغيير بنيوي 

القط����اعي للن����اتج المحلي اإلجم����الي في ال����دول 
ش����هد ، )2010-2017(العربية ككل خالل الفترة 

تاج  2017عام  عات اإلن طا �يادة في حص��������ة ق
الس��لعي في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية 

همية النس����بية لقطاع الص����ناعات نتيجة ارتفاع األ
االس�������تخراجية بالمقارنة مع بقية القطاعات حيث 

 2016في المائة عام  18.5من  اارتفعت نس�������بته
، وذلك نتيجة نمو 2017في المائة عام  21.7إلى 

القيمة المض�������افة لهذا القطاع باألس�������عار الجارية 
  ).4في المائة، الجدول رقم ( 21.5بنسبة 

أد� ارتفاع األهمية النس������بية لقطاع الص������ناعات 
االس������تخراجية إلى تراجع األهمية النس������بية لبقية 
قطاعات اإلنتاج السلعي وكذلك قطاعات الخدمات 

قط��اع الخ��دم��ات  حت��لاواالجتم��اعي��ة.  اإلنت��اجي��ة
�انية من حيث الحص��������ة في  بة ال الحكومية المرت

 14.3، بنس��بة 2017عام الناتج المحلي اإلجمالي 
ً بقط���اع التج���ارة والمط���اعم  في الم���ائ���ة، متبوع���ا

في الم����ائ����ة وقط����اع  12.0والفن����اد� بنس�������ب����ة 
في المائة،  10.2الص�������ناعات التحويلية بنس�������بة 

  ).2/3الملحق (

األهمية النس��بية للقطاعات االقتص��ادية في  تباينت
الي بين الدول ـ����������حلي اإلجمـ����������تكوين الناتج الم

ث احتل قطاع الصناعات ـ، حي2017العربية عام 

االستخراجية المرتبة األولى في سبع دول عربية 
وهي اإلم��ارات والجزائر والس�������عودي��ة والعرا� 
وُعمان وقطر والكويت، وتجاو�ت حص������ته �لث 

دول وهي العرا� وليبي���ا وقطر  أربعالن���اتج في 
والكويت. وكان لقطاع الزراعة أكبر حص�������ة في 
الن��اتج المحلي اإلجم��الي في ك��ل من الس�������ودان 

في الم����ائ����ة،  32.7مر في الم����ائ����ة، والقُ  31.8
وح����ا� قط����اع  .في الم����ائ����ة 25.8وموريت����اني����ا 

الص�������ن��اع��ات التحويلي��ة على المرتب��ة األولى من 
حيث المس�������اهمة في الناتج المحلي اإلجمالي في 

 16.4في المائة، ومص�����ر  18.6كل من البحرين 
مات الحكومي��ة  كان قط�اع الخ�د ئة، بينم�ا  في الم�ا
أكبر مس����اهم في الناتج المحلي اإلجمالي في أربع 

تونس ، و)في الم���ائ���ة 19.3(دول وهي األردن 
، )في الم��ائ��ة 57.0(، وليبي��ا )في الم��ائ��ة 19.6(

  .)في المائة 17.4(والمغرب 

 2017وحقق قطاع الصناعات االستخراجية عام 
أعلى مع��دل نمو ب��األس�������ع��ار الج��اري��ة في ال��دول 

بة بلغت نحو  ية كمجموعة بنس������� في  21.5العرب
في  16.7الم��ائ��ة ب��المق��ارن��ة مع انكم��ا� بل� نحو 

ل هذا القطاع أعلى معدل ، وسج2016المائة عام 
دول عربية، منها  10نمو باألس������عار الجارية في 

ست دول يساهم فيها هذا القطاع بأعلى حصة في 
الن�اتج المحلي اإلجم�الي. وتب�اين�ت مع�دالت النمو 
باألس����عار الجارية في بقية القطاعات بين مختل� 

  ).2/4) و (2/3الدول العربية، الملحقين (
 )4الجدول رقم (

 الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية
  2017و 2016و 2015و 2010

  (نسب مئوية)

 معدل النمو السنوي باألسعار الجارية* هيكل الناتج المحلي اإلجمالي  
2010 2015 2016 2017 )2010-2015( )2015-2016( )2016-2017( 

 8.8 -8.2 0.8-57.247.044.546.7قطاعات اإلنتاج السلعي منها:
 -0.42.8 6.25.86.05.61.8 الزراعة

 21.5 -16.7 5.7-33.921.518.521.7 االستخراجيةالصناعات 
 0.5 -3.8 9.510.610.610.25.5 الصناعات التحويلية

 0.10.5 7.69.19.49.17.0 باقي قطاعات اإلنتاج
 -0.70.4 42.152.054.151.97.7اجمالي قطاعات الخدمات منها:

 -3.33.3 11.314.415.314.32.7 الخدمات الحكومية
 4.4 89.0 0.90.91.81.84.8صافي الضرائب غير المباشرة:

 3.8 -3.1 3.2 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي 

 السنوي للقيمة المضافة.*  معدل النمو 
 )، وقاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد.2/4) و (2/3المصدر: الملحقان (
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  الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

يبي� تو�يع الن���ات� المحلي اإلجم���الي عل� بنود 
، �ن حص�������ة االس�������تهالك 2017اإلنفاق في عام 

النهائي بش���قي� العائلي والحكومي قد بل�ت حوالي 
في المائة، بينما ح�ي االس�����ت�مار بحص�����ة  68.9

في المائة وص�������افي الطلب  27.0قدرت بحوالي 
 )5(الخارجي عل� الس�لع والخدمات غير المن�ورة

  في المائة. 4.1بنسبة  )الموارد فجوة  (

  

�انت �يادة حص��������ة  2016وبالمقارنة مع عام 
فجوة الموارد عل� حس������ا� حص������ة االس������تهالك 
النهائي التي تراجعت بمكونيها العائلي والحكومي 
و��ل� حص�����ة االس�����ت�مار التي تراجعت بش�����كل 

  ).5الجدول () و3، الشكل (فطفي
  

  
  

  ). 2/5المصدر: الملحق (   

  )5الجدول رقم (
  الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

  2017و 2016و 2015و 2010
 )نسب مئوية(              

  
 السنوي باألسعار الجاريةمعدل النمو  األهمية النسبية لبنود اإلنفاق

2010 2015 2016 2017 )2010-2015( )2015-2016( )2016-2017( 

 0.8- 2.9- 6.0 68.9 72.1  72.3 63.0 النهائي االستهالك
 1.6- 1.3- 47.451.452.249.54.9 العائلي االستهالك
 1.3 7.1- 15.620.719.919.49.3 الحكومي االستهالك

 0.4 1.7- 3.2 27.0 27.9 27.5 27.5 االستثمار اإلجمالي
       4.1 0.0 0.2 9.5 فجوة الموارد

 14.8 8.6- 0.5-50.041.539.243.3صادرات السلع والخدمات
 3.9 8.3- 40.541.439.139.23.7واردات السلع والخدمات
 3.8 3.1- 3.2 100 100 100 100 الناتج المحلي اإلجمالي

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

                                                 
صادرات وواردات السلع والخدمات غير المرتبطة بدخل  )5(

 عوامل اإلنتاج.

  (%)  توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق): 3( الشكل
 )2017(  
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  االدخار واالستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
قيمة اإلنفاق االس���تثمار� في الدول العربية  بلغت

ملي��ار  666.1حوالي  2017كمجموع��ة في ع��ام 
في  0.4دوالر مس�������جلة بذل� انكما��������اً بلغ نحو 

، و�ل��� نتيج��ة 2016الم��ائ��ة ب��المق��ارن��ة م� ع��ام 
اق لتنفيذ عدد من الدول العربية برامج لضبط اإلنف

في ����ل ال�رو� االقتص���������ادي���ة التي تمر به���ا 
  المنطقة السيما تباطؤ نمو عائدات النفط.

وس�������ج��ل ع��دد من ال��دول العربي��ة مع��دالت نمو 
في المائة  16.9موجبة لالس����تثمار، تراوحت بين 

في الم��ائ��ة في ليبي��ا، بينم��ا  2.8في فلس�������طين، و
تراج� حجم االس���تثمار باألس���عار الجارية في كل 

عودية والس����ودان والعراق وقطر من تون� والس����
ومص�������ر وموريتانيا واليمن، علماً بأن انخفاض 

بالدوالر في كل من مص��ر  مقومة قيمة االس��تثمار
واليمن يرج� ب��الخص�������و� إلى انخف��اض قيم��ة 

در معدل ، حيث قُ )6(العملة المحلية مقابل الدوالر
حوالي ـار الجارية المحلية بـنمو االستثمار باألسع

نتيجة تنفيذ عدد من  في المائة في مص�������ر 30.1

التي س����������ا�م����ت في تع�ي� برامج اإل��������الح 
الس�يما تحرير س�عر ��ر� مس�تويات االس�تثمار 

فيما ارتفعت مس��تويات االس��تثمار بالعملة ، العملة
  في المائة.  4.3بنسبة في اليمن المحلية 

سبة ( االستثمار فيما يتعلق بمعدل  االستثمار إلىن
، في الدول العربية ككل اإلجمالي)المحلي  الناتج

 2017ع���ام في الم���ائ���ة  26.9حوالي فق���د بلغ 
ئة في جيبوتي، و 54.1بين  وتراوح ما  2.0في ال

يا. وبلغ م ئة في ليب ما بة  االدخار عدلفي ال (نس�������
في ال��دول  االدخ��ار إلى الن��اتج المحلي اإلجم��الي)

في المائة، وس������جلت الدول  31.1العربية حوالي 
ُمعدالت العربية المص����در� الرئيس����ية للنفط �على 

نص�������� معدالت االدخار حيث تخطت  لالدخار
قطر  في ك����ل من  لي  محلي اإلجم����ا ل تج ا لن����ا ا

كل من األردن  تواإلمارات. في المقابل، س�������جل
س���البة لالدخار  معدالتمر واليمن وفلس���طين والقُ 

 ستهالك النهائياال ياتالمحلي نتيجة ارتفاع مستو
، المحلي اإلجم��الي بم��ا يفوق مس�������توي��ات الن��اتج

  ).6الجدول رقم (

  )6الجدول رقم (
  االدخار واالستثمار في الدول العربية  معدل

)2017(*  
 (نسب مئوية)    

  معدل نمو االستثمار  االستثمار (%) معدل   االدخار (%) معدل  الدولة
 14.322.816.9- فلسطين
 4.617.211.2- االردن

 52.225.19.4 االمارات
 26.810.47.8- القمر

 9.654.17.4 جيبوتي
 28.932.64.5 المغرب
 34.131.75.5 عمان

 37.924.14.6 البحرين
 36.952.34.3 الجزائر
 0.521.24.3 لبنان

 30.925.73.1 الكويت
 20.72.02.8 ليبيا

 0.4- 26.9 31.1 مجموع الدول العربية
 0.4-56.641.0 قطر

 1.3-24.150.4 موريتانيا
 3.2-33.627.9 السعودية
 3.9-17.220.8 السودان
 7.2-18.58.6 العراق
 9.7-7.119.6 تونس
 19.4-25.95.5- اليمن
 26.5-3.115.3 مصر 

                                                 
ل الدوالر خالل عام بلغت نس�������بة انخفاض العمالت المحلية مقاب )6(

 في المائة في اليمن. 30في المائة في مصر و 77، حوالي 2017

 .(*) تم ترتيب الدول استناداً إلى معدالت النمو المحققة في االستثمار            ).2/6) و(2/5المصدر: النسب محسوبة من بيانات الملحقين (
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 زى سااااابا اعز اد  اعيساااااا   ل  تصااااا  لاو     
إع  األداء اعا ر عصاااااااادرات  2017اعيوارد عام 

، ت ث سااا   اعربي اع ر    من اعساا ع باعخرمات
ل  اعيااائاا   اااألساااااا ااار  14.8ارتفاااعاااً   واع  

اعاار    اعيقارن  مع نيو ل  اعواردات     ن و 
ل  اعيائ  ميا أدى إع  ارتفاي نسااااااب  تغط    3.9

اعساااا ع باعخرمات ع واردات ل  اعربي صااااادرات 
ئ   100.0اع ر    كيايوع  من تواع   يا ل  اع

، 2017ل  اعيااائاا  عااام  110.5إع   2016عااام 
 (.2/6( ب )2/5اعي  ق ن )

 زى ساابا تراجع تصاا  االسااتهالح اعنهائ  ل     
ل  اعربي اع ر    ككل  اعيقارن  مع  2017عام 

الح اع ائ   اعسن  اعت  سبقتها إع  انكياش االسته
ل  اعيائ  مقا ل نيو  1.6 األس ار اعاار    نسب  

ل  اعيائ  ل  االسااااتهالح اع كوم .  1.3    ن و 
بانخفض م ري نيو اإلنفاق االساااتهالك  ل  عرد 
من اعربي اع ر     اعيقارن  مع اعسااانوات اعساااا ق  
نت اااا  عتنف اااذ عااارد من اعاااربي  رامج ع ت كم ل  

عن مر   تخف ض  اإلنفاااق اع كوم  الساااااا يااا
اعرعم اعيقرم عب ض اعساااااا ع باعخرمات، ميا أدى 
 ربرل إع  ارتفاي األسااااا ار بانخفاض بت ر  نيو 
االستهالح اع ائ  . بترابح نص ا اعفرد اع ر   

  ن تواع   2017من االسااااااتهالح اإلجياع  عام 
دبالر ل  اع ين،  2.29دبالر ل  قطر، ب 72.90

ر ع فرد دبال 12.33مقاااا ااال متوسااااااط     ن و 
االسااااااتهالح اع ااائ   ع فرد      متوسااااااط اااع وم. 
 (.4دبالر ع فرد  اع وم، اعشكل ) 8.86تواع  

 

 

 

 (.2/8( ب )2/5اعيصرر: اعي  قا  )

 (اليوم في دوالر) االستهالك من الفرد نصيب متوسط(: 4) الشكل
(2017) 
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ع�� س�����ب� ال�ياد� المس�����جلة في حص�����ة فجو� يُ 
إلى األدا� الجيد لص�������ادرات  2017الموارد عام 

، حي� س��جل� الدول العربية من الس��لع والخدمات
ً بحوالي  في الم��ائ��ة ب��األس�������ع��ار  14.8ارتف��اع��ا

بالمقارنة مع نمو في الواردات بلغ نحو  الجارية 
في المائة مما �د� إلى ارتفا� نس�������بة ت�طية  3.9

الس����لع والخدمات للواردات في الدول �����ادرات 
ية كمجموعة من حوالي  ئة  100.0العرب ما في ال

، 2017في الم��ائ��ة ع��ام  110.5إلى  2016ع��ام 
  ).2/6) و (2/5الملحقين (

ع�� س��ب� ترا�ع حص��ة االس��تهالك النهائي في يُ 
في الدول العربية ككل بالمقارنة مع  2017عام 

الك العائلي السنة التي سبقتها إلى انكماش االسته
في المائة مقابل نمو  1.6باألسعار الجارية بنسبة 

في المائة في االس����تهالك الحكومي.  1.3بلغ نحو 
وانخفض معدل نمو اإلنفا� االس����تهالكي في عدد 
من الدول العربية بالمقارنة مع الس���نوات الس���ابقة 
نتيج���ة لتنفي���� ع���دد من ال���دول برام� للتحك� في 

عن طريق تخفيض  اإلنف���ا� الحكومي الس�������يم���ا
الدع� المقدم لبعض الس�������لع والخدمات، مما �د� 
بدور� إلى ارتفا� األس�����عار وانخفا� وتير� نمو 
االس�تهالك العائلي. وتراو� نص�ي� الفرد العربي 

بين حوالي  2017من االس������تهالك اإل�مالي عام 
دوالر في اليمن،  2.29دوالر في قطر، و 72.90

ر للفرد دوال 12.33مق���اب���ل متوس�������� بلغ نحو 
االس�������تهالك الع��ائلي للفرد  بلغ متوس��������ب��اليوم. 
  ).4دوالر للفرد باليوم، الشكل ( 8.86حوالي 

  

  

  ).2/8) و (2/5المصدر: الملحقان (
  

  )اليوم في دوالر( االستهالك من الفرد نصيب متوسط): 4( الشكل
)2017( 
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  االدخار واالستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
قيمة اإلنفاق االس���تثمار� في الدول العربية  بلغت

ملي��ار  666.1حوالي  2017كمجموع��ة في ع��ام 
في  0.4دوالر مس�������جلة بذل� انكما��������اً بلغ نحو 

، و�ل��� نتيج��ة 2016الم��ائ��ة ب��المق��ارن��ة م� ع��ام 
اق لتنفيذ عدد من الدول العربية برامج لضبط اإلنف

في ����ل ال�رو� االقتص���������ادي���ة التي تمر به���ا 
  المنطقة السيما تباطؤ نمو عائدات النفط.

وس�������ج��ل ع��دد من ال��دول العربي��ة مع��دالت نمو 
في المائة  16.9موجبة لالس����تثمار، تراوحت بين 

في الم��ائ��ة في ليبي��ا، بينم��ا  2.8في فلس�������طين، و
تراج� حجم االس���تثمار باألس���عار الجارية في كل 

عودية والس����ودان والعراق وقطر من تون� والس����
ومص�������ر وموريتانيا واليمن، علماً بأن انخفاض 

بالدوالر في كل من مص��ر  مقومة قيمة االس��تثمار
واليمن يرج� ب��الخص�������و� إلى انخف��اض قيم��ة 

در معدل ، حيث قُ )6(العملة المحلية مقابل الدوالر
حوالي ـار الجارية المحلية بـنمو االستثمار باألسع

نتيجة تنفيذ عدد من  في المائة في مص�������ر 30.1

التي س����������ا�م����ت في تع�ي� برامج اإل��������الح 
الس�يما تحرير س�عر ��ر� مس�تويات االس�تثمار 

فيما ارتفعت مس��تويات االس��تثمار بالعملة ، العملة
  في المائة.  4.3بنسبة في اليمن المحلية 

سبة ( االستثمار فيما يتعلق بمعدل  االستثمار إلىن
، في الدول العربية ككل اإلجمالي)المحلي  الناتج

 2017ع���ام في الم���ائ���ة  26.9حوالي فق���د بلغ 
ئة في جيبوتي، و 54.1بين  وتراوح ما  2.0في ال

يا. وبلغ م ئة في ليب ما بة  االدخار عدلفي ال (نس�������
في ال��دول  االدخ��ار إلى الن��اتج المحلي اإلجم��الي)

في المائة، وس������جلت الدول  31.1العربية حوالي 
ُمعدالت العربية المص����در� الرئيس����ية للنفط �على 

نص�������� معدالت االدخار حيث تخطت  لالدخار
قطر  في ك����ل من  لي  محلي اإلجم����ا ل تج ا لن����ا ا

كل من األردن  تواإلمارات. في المقابل، س�������جل
س���البة لالدخار  معدالتمر واليمن وفلس���طين والقُ 

 ستهالك النهائياال ياتالمحلي نتيجة ارتفاع مستو
، المحلي اإلجم��الي بم��ا يفوق مس�������توي��ات الن��اتج

  ).6الجدول رقم (

  )6الجدول رقم (
  االدخار واالستثمار في الدول العربية  معدل

)2017(*  
 (نسب مئوية)    

  معدل نمو االستثمار  االستثمار (%) معدل   االدخار (%) معدل  الدولة
 14.322.816.9- فلسطين
 4.617.211.2- االردن

 52.225.19.4 االمارات
 26.810.47.8- القمر

 9.654.17.4 جيبوتي
 28.932.64.5 المغرب
 34.131.75.5 عمان

 37.924.14.6 البحرين
 36.952.34.3 الجزائر
 0.521.24.3 لبنان

 30.925.73.1 الكويت
 20.72.02.8 ليبيا

 0.4- 26.9 31.1 مجموع الدول العربية
 0.4-56.641.0 قطر

 1.3-24.150.4 موريتانيا
 3.2-33.627.9 السعودية
 3.9-17.220.8 السودان
 7.2-18.58.6 العراق
 9.7-7.119.6 تونس
 19.4-25.95.5- اليمن
 26.5-3.115.3 مصر 

                                                 
ل الدوالر خالل عام بلغت نس�������بة انخفاض العمالت المحلية مقاب )6(

 في المائة في اليمن. 30في المائة في مصر و 77، حوالي 2017

 .(*) تم ترتيب الدول استناداً إلى معدالت النمو المحققة في االستثمار            ).2/6) و(2/5المصدر: النسب محسوبة من بيانات الملحقين (
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  صادرات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد
ارتفع��� قيم��ة الص��������ادرات العربي��ة من الس�������ل� 

يار  933والخدمات غير المنظورة من حوالي  مل
مليار دوالر عام  1070.6إلى  2016دوالر عام 

في  14.8مس��جلة ب�ل� معدل نمو بلغ نحو  2017
 8.6بلغ نحو  2016المائة مقابل انكماش في عام 

في المائة، نتيجة تحسن أداء قطاع الصادرات في 
  كل الدول العربية ما عدا السودان.

في ع�� �ل� إلى ارتفاع أ������عار تص�����دير النفط يُ 
قرار الدول المصدرة الرئيسية للنفط تخفيض  ظل

، باإل�������افة 2017منه خالل عام  كميات اإلنتاج
�ي���ادة إلى تحس�������ن أداء االقتص���������اد الع���المي و

على ���ادرات الدول الخارجي  الطلبمس��تويات 
  العربية. 

 932ارتفع� أي���������اً قيمة الواردات من حوالي 
مليار  968.6إلى حوالي  2016مليار دوالر عام 

في  3.9أي بمعدل نمو بلغ نحو  2017دور عام 
�ا  نة التي ���������قت بل انكماش في الس������� ئة مقا ما ال

  . 2016في المائة عام  8.3بحوالي 

ب�ل� تحس�������ن و��������� المي�ان التجاري للس�������ل� 
 الص������ادراتوالخدمات وتحس������ن� نس�������ة ت�طية 

 17للواردات في ال��دول العربي��ة كمجموع��ة في 
  ).7دولة عربية، الجدول رقم (

  )7(الجدول رقم 
  نسبة تغطية الصادرات للواردات في الدول العربية

)2016- 2017(  
   (نسب مئوية)

    2017صادرات/واردات   2016صادرات/واردات  الدولة
   100.1110.5 مجموع الدول العربية

   63.961.0 ن د ر اال
   132.5137.0 اراتـاالم
   114.1122.3 رينــالبح
   78.176.7 ســـــتون
   54.256.8 زائرــــالج
   30.932.0 وتيـــجيب
   101.4122.0 عوديةـالس
   54.448.6 ودانـــالس
   111.1128.8 راقـــــالع
   99.7105.2 انـــــــمعُ 

   31.233.4 طينــفلس
   114.1149.3 رـــــــــقط
   30.430.4 رــــــــمالقُ 
   98.2104.8 ويتـــــالك
   55.656.3 انــــــلبن

   78.1150.9 اـــــــليبي
   52.057.2 ر ـــــــمص
   55.056.8 غربــالم

   58.158.9 موريتانيا
   5.39.6 نـــــاليم
).2/6() و2/5محسوبة من بيانات الملحقين (المصدر: النسب 
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  أوضاع الفقر في الدول العربية 
  تطور مؤشرات الفقر 

تتراوح نسبة الفقر وفق خطوط الفقر الوطنية في 
الدول العربية حسب آخر بيانات متوفرة، بين 

في المائة في  4.8في المائة في اليمن و 48.6
رتبط نسب الفقر بمستوى التنمية في المغرب. وإذ ت

كل دولة بداللة متوسط دخل الفرد، إال أن هناك 
عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع نسب الفقر في 
عدد من الدول العربية نتيجة للظروف التي 

تعيشها، كما في فلسطين من جـّراء وقـع االحتالل، 
  وفــي اليــمن نتيـجة لألوضــاع الداخليــة. 

م تتوفر بيانات حديثة في الدول المتأثرة في حين ل
بمثل تلك الظروف، إال أن الواقع الملموس في عدد 
من الدول العربية يشير إلى زيادة معدالت الفقر 
ووصولها إلى أكثر من نصف السكان ال سيما في 
كل من سورية واليمن، نتيجة لألوضاع الداخلية 
في هذه البلدان وما يتبع ذلك من تحديات في 

  ).2/7) والملحق (5الظروف المعيشية، الشكل (
  
  

  

 يرزح أكثر من ثلث السكان تحت براثن الفقر في
ما ال يقل عن ست دول عربية وهي اليمن 
والسودان والقمر والصومال وجيبوتي وسورية، 
بينما تتراوح نسبة الفقر بين الربع والثلث في أربع 
دول عربية، وتقل عن تلك المستويات في بقية 
الدول المتوفر عنها بيانات، وقد سجلت كل من 

في  10الجزائر والمغرب نسب فقر تقل عن 
  المائة. 

وحسب أحدث بيانات  يما يتعلق بتطّور نسبة الفقرف
 ة المشمولةــربيـدول العــم الــإن معظــ، فمتوافرة

بدرجات متفاوتة  نجحت في خفض معدالت الفقر
   ). 2/7منذ بداية األلفية الثالثة، الملحق (

  
وفق بين التطورات الالفتة ارتفاع نسبة الفقر من 
ن حوالي ـر مـصـفي مط الفقر الوطني ـر خـمؤش

في  27.8إلى حوالي  2000في المائة عام  16.7
لتباطؤ وتيرة النمو نتيجة  2016المائة في عام 

أثر بعض بما يعكس كذلك الداعم للتشغيل و
التي جرى تنفيذها خالل االقتصادية اإلصالحات 

وات السابقة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة السن
يث إلى ثوهو ما استلزم مؤخراً سعي الحكومة الح

دعم شبكات الحماية االجتماعية للتخفيف من أثر 
في  اإلصالحات االقتصادية على هذه الطبقات.

في كل من  المقابل، انخفضت معدالت الفقر
إلى  2000في المائة عام  15.3المغرب من 

 نسبة فقر الدخل في الدول العربية وفق خط الفقر الوطني ): 5الشكل (
 (%)(وفق أحدث بيانات متاحة) 

 ).2/7المصدر: الملحق (
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  صادرات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد
ارتفع��� قيم��ة الص��������ادرات العربي��ة من الس�������ل� 

يار  933والخدمات غير المنظورة من حوالي  مل
مليار دوالر عام  1070.6إلى  2016دوالر عام 

في  14.8مس��جلة ب�ل� معدل نمو بلغ نحو  2017
 8.6بلغ نحو  2016المائة مقابل انكماش في عام 

في المائة، نتيجة تحسن أداء قطاع الصادرات في 
  كل الدول العربية ما عدا السودان.

في ع�� �ل� إلى ارتفاع أ������عار تص�����دير النفط يُ 
قرار الدول المصدرة الرئيسية للنفط تخفيض  ظل

، باإل�������افة 2017منه خالل عام  كميات اإلنتاج
�ي���ادة إلى تحس�������ن أداء االقتص���������اد الع���المي و

على ���ادرات الدول الخارجي  الطلبمس��تويات 
  العربية. 

 932ارتفع� أي���������اً قيمة الواردات من حوالي 
مليار  968.6إلى حوالي  2016مليار دوالر عام 

في  3.9أي بمعدل نمو بلغ نحو  2017دور عام 
�ا  نة التي ���������قت بل انكماش في الس������� ئة مقا ما ال

  . 2016في المائة عام  8.3بحوالي 

ب�ل� تحس�������ن و��������� المي�ان التجاري للس�������ل� 
 الص������ادراتوالخدمات وتحس������ن� نس�������ة ت�طية 

 17للواردات في ال��دول العربي��ة كمجموع��ة في 
  ).7دولة عربية، الجدول رقم (

  )7(الجدول رقم 
  نسبة تغطية الصادرات للواردات في الدول العربية

)2016- 2017(  
   (نسب مئوية)

    2017صادرات/واردات   2016صادرات/واردات  الدولة
   100.1110.5 مجموع الدول العربية

   63.961.0 ن د ر اال
   132.5137.0 اراتـاالم
   114.1122.3 رينــالبح
   78.176.7 ســـــتون
   54.256.8 زائرــــالج
   30.932.0 وتيـــجيب
   101.4122.0 عوديةـالس
   54.448.6 ودانـــالس
   111.1128.8 راقـــــالع
   99.7105.2 انـــــــمعُ 

   31.233.4 طينــفلس
   114.1149.3 رـــــــــقط
   30.430.4 رــــــــمالقُ 
   98.2104.8 ويتـــــالك
   55.656.3 انــــــلبن

   78.1150.9 اـــــــليبي
   52.057.2 ر ـــــــمص
   55.056.8 غربــالم

   58.158.9 موريتانيا
   5.39.6 نـــــاليم
).2/6() و2/5محسوبة من بيانات الملحقين (المصدر: النسب 
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  أوضاع الفقر في الدول العربية 
  تطور مؤشرات الفقر 

تتراوح نسبة الفقر وفق خطوط الفقر الوطنية في 
الدول العربية حسب آخر بيانات متوفرة، بين 

في المائة في  4.8في المائة في اليمن و 48.6
رتبط نسب الفقر بمستوى التنمية في المغرب. وإذ ت

كل دولة بداللة متوسط دخل الفرد، إال أن هناك 
عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع نسب الفقر في 
عدد من الدول العربية نتيجة للظروف التي 

تعيشها، كما في فلسطين من جـّراء وقـع االحتالل، 
  وفــي اليــمن نتيـجة لألوضــاع الداخليــة. 

م تتوفر بيانات حديثة في الدول المتأثرة في حين ل
بمثل تلك الظروف، إال أن الواقع الملموس في عدد 
من الدول العربية يشير إلى زيادة معدالت الفقر 
ووصولها إلى أكثر من نصف السكان ال سيما في 
كل من سورية واليمن، نتيجة لألوضاع الداخلية 
في هذه البلدان وما يتبع ذلك من تحديات في 

  ).2/7) والملحق (5الظروف المعيشية، الشكل (
  
  

  

 يرزح أكثر من ثلث السكان تحت براثن الفقر في
ما ال يقل عن ست دول عربية وهي اليمن 
والسودان والقمر والصومال وجيبوتي وسورية، 
بينما تتراوح نسبة الفقر بين الربع والثلث في أربع 
دول عربية، وتقل عن تلك المستويات في بقية 
الدول المتوفر عنها بيانات، وقد سجلت كل من 

في  10الجزائر والمغرب نسب فقر تقل عن 
  المائة. 

وحسب أحدث بيانات  يما يتعلق بتطّور نسبة الفقرف
 ة المشمولةــربيـدول العــم الــإن معظــ، فمتوافرة

بدرجات متفاوتة  نجحت في خفض معدالت الفقر
   ). 2/7منذ بداية األلفية الثالثة، الملحق (

  
وفق بين التطورات الالفتة ارتفاع نسبة الفقر من 
ن حوالي ـر مـصـفي مط الفقر الوطني ـر خـمؤش

في  27.8إلى حوالي  2000في المائة عام  16.7
لتباطؤ وتيرة النمو نتيجة  2016المائة في عام 

أثر بعض بما يعكس كذلك الداعم للتشغيل و
التي جرى تنفيذها خالل االقتصادية اإلصالحات 

وات السابقة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة السن
يث إلى ثوهو ما استلزم مؤخراً سعي الحكومة الح

دعم شبكات الحماية االجتماعية للتخفيف من أثر 
في  اإلصالحات االقتصادية على هذه الطبقات.

في كل من  المقابل، انخفضت معدالت الفقر
إلى  2000في المائة عام  15.3المغرب من 

 نسبة فقر الدخل في الدول العربية وفق خط الفقر الوطني ): 5الشكل (
 (%)(وفق أحدث بيانات متاحة) 

 ).2/7المصدر: الملحق (
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، وفي تونس من 2014في المائة عام  4.8حوالي 
في المائة  15.2إلى  2000في المائة عام  25.4
نتيجة للجهود المبذولة في تنفيذ برامج  2015عام 

لتخفيف الفقر من خالل استهداف الفقراء بشكل 
الت االجتماعية يقديم الدعم والتحوت أفضل في

   .)7( ودعم شبكات األمان والحماية االجتماعية
  

  دليل الفقر متعدد األبعاد

تعبّر مؤش�������رات فقر ال��دخ��ل أو االنف��ا� عن بع��د 
واحد من أبعاد مس�����توى الرفاه أو الفقر البش�����ري 
ال��ذي يض�������م ع��دداً من األبع��اد األخرى التي تم 
تناولها في مقاربة الفقر على أس���ا� مفهوم القدرة 
أو االس�������ت�اعة، أي قدرة اإلنس�������ان على تحقيق 

وم��ات الحي��اة الكريم��ة مس�������توي��ات مقبول��ة من مق
حة والتعليم  لدخل، مثل الص������� فة إلى ا باإلض��������ا
والس������كن الالئق والحرية والمش������اركة في الحياة 

   .)8( العامة

من أبر� المح��اوالت إلع���اء مفهوم الفقر المبني 
على القدرة أو االس������ت�اعة مض������موناً عملياً، هو 
مائي عن التنمية  تقرير برنامج األمم المتحدة اإلن
البش������رية الذي أص������بح منذ إطال� نس������خت� لعام 

يص����������در دليالً للفقر متع����دد األبع����اد،  2010
ثالثة أبعاد لدرجة الحرمان الفردي وهي   يتض���من

الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. وتتضمن تلك 
من بينه���ا س���������� مكون���ات فرعي���ة  10األبع���اد 

وتتمثل في لمستوى المعيشي مؤشرات تعبر عن ا
، ومرافق الص����رف الص����حي مدى توفر الكهرباء

ومي��اه الش�������رب والس�������كن الالئق ووقود ال�هي 
ومؤش������رين يعبران عن مدى وملكية األص������ول، 

التحص�������ي���ل في  نتق���دم مس�������توى التعليم يتمثال
لم����دار�،  تح����ا� األطف����ال ب����ا ل لم����درس��������ي وا ا

وفيات يعبران عن بالنس�����بة للص�����حة   مؤش�����رينو
التغذية. وتُس���ند لكل مكونات مس���تويات األطفال و

الدليل عالمة بحدود قص����وى متس����اوية داخل كل 

                                                 
تم في تونس تغيير طريقة احتساب مؤشرات الفقر بالنسبة  )7(

  .وما بعدها 2000لمسوحات ميزانية األسرة لسنة 
الذي  Amartya Senهذه المقاربة للفقر هي لالقتصادي ) 8(

يُعّرف الفقر من خالل مجموعة من القدرات واألوضاع 
واألفعال، حيث يُعبر الفقر عن درجة الحرمان أو عدم القدرة 

ترجيح المكونات، على أن تبلغ بعد تمثل عوامل 
ويتم احتس��������اب . ⅓ العالمة القص�������وى لكل بعد

نة كل أس�������رة في العي مل حرمان ل  خالل  من  معا
جمع العالمات المرص�������ودة لكل العوامل وتعتبر 

ن كان معامل ألس�������رة (وكل أعض�������ائها) فقيرة إا
يتم تق��دير  ثم بع��د �ل��ك .)9( ⅓ الحرم��ان أكبر من

قيمة دليل الفقر متعدد األبعاد من خالل ض�������رب 
) ومؤش����ر ش����دة الفقر Hمؤش����ر نس����بة الحرمان (

)A حيث ،(H  تمثل نس�������بة الذين يتجاو� معامل
تمثل المتوس�������ط المرجح  Aو ،⅓الحرمان لديهم 

األس�������ر بحجم األس�������رة، لعوام��ل الحرم��ان ل��دى 
الفقيرة. كما يتم احتس���اب مس���اهمة مختلف األبعاد 
والعوام��ل في دلي��ل الفقر متع��دد األبع��اد لمعرف��ة 
هيك���ل الحرم���ان في ك���ل دول���ة وب���الت���الي حجم 

  التحديات القائمة في مختلف تلك األبعاد.

) مس��توى دليل الفقر متعدد األبعاد 6يبين الش��كل (
دليل. ومس�������اهمة كل من األبعاد الثالثة في �لك ال

في  0.5ويتض�������ح أن �ل���ك ال���دلي���ل يتراو� بين 
في األردن، وأن ترتيب الدول  0.004الصومال و

المتوفر عنه����ا بي����ان����ات، يظهر أن ال����دول �ات 
الترتيب المتدني بداللة متوس���ط الناتج للفرد، على 
�رار الص�������ومال وموريتانيا والس�������ودان واليمن 

داللة والقمر وجيبوتي، تحتل أيض����اً ترتيباً متدنياً ب
دلي��ل الفقر متع��دد األبع��اد، بينم��ا ال ين�بق نفس 
االس�����تنتا� بالنس�����بة للدول �ات الدخل المتوس�����ط 
والمرتفع. من جانب �خر، ف�ن مس�������اهمة كل من 
المس�����توى المعيش�����ي والتعليم والص�����حة في قيمة 
الدليل تظهر األهمية النس����بية للظروف المعيش����ية 

الص�����حة  في الدول األقل نمواً، بينما يُس�����هم بُعدي
والتعليم بش��كل أكبر في الدليل بالنس��بة للدول �ات 

  الدخل المتوسط والمرتفع.
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، في 2017وفي تقرير صدر خالل شهر سبتمبر 

إطار مبادرة المجلس الوزاري للشؤون 
االجتماعية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع 
لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

منظمة األمم المتحدة لألمومة ) وسكواآسيا (اإل
وجامعة أكسفورد، تم  )اليونيسيفوالطفولة (

اعتماد منهجية مماثلة الحتساب دليل للفقر متعدد 
األبعاد لعشر دول عربية شملها التقرير وهي 

مر، والسودان، األردن، وتونس، والجزائر، والقُ 
، والعراق، ومصر، والمغرب، وموريتانيا واليمن

تحليل فقر فيما يتعلق بباإلضافة إلى فلسطين 
درجة في دليل األطفال، باستخدام نفس األبعاد المُ 

  الفقر متعدد األبعاد العالمي. 
لم يكون��ا  متغيرينتم في ه��ذا التقرير إض���������اف��ة 

موجودين في ال����دلي����ل الع����المي: األول متعلق 
) اإلناثختان و، بالجوانب الصحية (الحمل المبّكر

والث��اني متعلق ب�الظرو� المعيش�������ي��ة (االكتظ��ا� 
داخ��ل المس�������كن). واعتم��د التقرير مع��ايير أكثر 
صرامة من المعايير المستخدمة في الدليل الدولي 
بالنس���بة للعوامل االثني عش���ر المدرجة في الدليل 
مل،  كل عا العربي مع وض�������ع حدّين أو خطين ل

  قع. لتعريف الفقر والثاني لتعريف الفقر المد األول

                                                 
االقتص��������ادي��ة واالجتم��اعي��ة لغربي آس�������ي��ا لجن��ة األمم المتح��دة  )10(

(اإلسكوا)، وجامعة الدول العربية، ومنظمة األمم المتحدة لألمومة 
والطفولة (اليونيس��يف)، ومبادرة أكس��فورد للفقر والتنمية البش��رية 

 ). "التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد".2017(

  

  

فس المنهجية الحتساب مؤشرات عن تم استخدام ن
  فقر األطفال.

خلص التقرير إلى انتش��������ار الفقر متع��دد األبع��اد 
في المائة من س�������كان الدول  41حيث أن حوالي 

المش���مولة بالدراس���ة يقعون تحت مص���نف األس���ر 
في الم���ائ���ة في فقر م���دقع.  13الفقيرة، وحوالي 

سنة، فإن  18وبالنسبة لشريحة السكان دون سن 
 25في المائة يعانون من الفقر، ونحو  44حوالي 

في المائة من الفقر المدقع. كما خلص التقرير إلى 
وجود ش������ريحة أخرى تقدر بربع الس������كان مهددة 

مساواة في البالوقوع تحت براثن الفقر، وإلى عدم 
توزيع الفقر داخ��ل ك��ل بل��د وبين مختلف البل��دان، 
وكذل� عدم المس��������اواة في فقر األطفال وإلى أن 

لحرم���ان من التعليم يمث���ل أكبر مص���������در للفقر ا
األس�����ري، بينما تمثل الظرو� الس�����كنية وس�����و� 

  .10التغذية أكبر مصادر الفقر عند األطفال

  تطور مؤشرات توزيع الدخل 
الذي يقيس درجة المساواة  )11(تراوح مؤشر جيني

نات متوفرة  يا لدخل وفق أحدث ب عن في توزيع ا
في الجزائر  27.6بين حوالي ال����دول العربي����ة 

 ). 2/7في جيبوتي، الملحق ( 44.1و

العدالة الكاملة) والواحد تقع قيمة معامل جيني بين الص�������فر (حالة  )11(
 في المائة (حالة عدم العدالة القصوى). 100الصحيح أو 

 دليل الفقر متعدد األبعاد ومساهمة األبعاد في الدليل): 6الشكل (
 نات متاحة) ا(وفق أحدث بي

 ). "تقرير التنمية البشرية".2016المصدر: األمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
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، وفي تونس من 2014في المائة عام  4.8حوالي 
في المائة  15.2إلى  2000في المائة عام  25.4
نتيجة للجهود المبذولة في تنفيذ برامج  2015عام 

لتخفيف الفقر من خالل استهداف الفقراء بشكل 
الت االجتماعية يقديم الدعم والتحوت أفضل في

   .)7( ودعم شبكات األمان والحماية االجتماعية
  

  دليل الفقر متعدد األبعاد

تعبّر مؤش�������رات فقر ال��دخ��ل أو االنف��ا� عن بع��د 
واحد من أبعاد مس�����توى الرفاه أو الفقر البش�����ري 
ال��ذي يض�������م ع��دداً من األبع��اد األخرى التي تم 
تناولها في مقاربة الفقر على أس���ا� مفهوم القدرة 
أو االس�������ت�اعة، أي قدرة اإلنس�������ان على تحقيق 

وم��ات الحي��اة الكريم��ة مس�������توي��ات مقبول��ة من مق
حة والتعليم  لدخل، مثل الص������� فة إلى ا باإلض��������ا
والس������كن الالئق والحرية والمش������اركة في الحياة 

   .)8( العامة

من أبر� المح��اوالت إلع���اء مفهوم الفقر المبني 
على القدرة أو االس������ت�اعة مض������موناً عملياً، هو 
مائي عن التنمية  تقرير برنامج األمم المتحدة اإلن
البش������رية الذي أص������بح منذ إطال� نس������خت� لعام 

يص����������در دليالً للفقر متع����دد األبع����اد،  2010
ثالثة أبعاد لدرجة الحرمان الفردي وهي   يتض���من

الصحة والتعليم ومستوى المعيشة. وتتضمن تلك 
من بينه���ا س���������� مكون���ات فرعي���ة  10األبع���اد 

وتتمثل في لمستوى المعيشي مؤشرات تعبر عن ا
، ومرافق الص����رف الص����حي مدى توفر الكهرباء

ومي��اه الش�������رب والس�������كن الالئق ووقود ال�هي 
ومؤش������رين يعبران عن مدى وملكية األص������ول، 

التحص�������ي���ل في  نتق���دم مس�������توى التعليم يتمثال
لم����دار�،  تح����ا� األطف����ال ب����ا ل لم����درس��������ي وا ا

وفيات يعبران عن بالنس�����بة للص�����حة   مؤش�����رينو
التغذية. وتُس���ند لكل مكونات مس���تويات األطفال و

الدليل عالمة بحدود قص����وى متس����اوية داخل كل 

                                                 
تم في تونس تغيير طريقة احتساب مؤشرات الفقر بالنسبة  )7(

  .وما بعدها 2000لمسوحات ميزانية األسرة لسنة 
الذي  Amartya Senهذه المقاربة للفقر هي لالقتصادي ) 8(

يُعّرف الفقر من خالل مجموعة من القدرات واألوضاع 
واألفعال، حيث يُعبر الفقر عن درجة الحرمان أو عدم القدرة 

ترجيح المكونات، على أن تبلغ بعد تمثل عوامل 
ويتم احتس��������اب . ⅓ العالمة القص�������وى لكل بعد

نة كل أس�������رة في العي مل حرمان ل  خالل  من  معا
جمع العالمات المرص�������ودة لكل العوامل وتعتبر 

ن كان معامل ألس�������رة (وكل أعض�������ائها) فقيرة إا
يتم تق��دير  ثم بع��د �ل��ك .)9( ⅓ الحرم��ان أكبر من

قيمة دليل الفقر متعدد األبعاد من خالل ض�������رب 
) ومؤش����ر ش����دة الفقر Hمؤش����ر نس����بة الحرمان (

)A حيث ،(H  تمثل نس�������بة الذين يتجاو� معامل
تمثل المتوس�������ط المرجح  Aو ،⅓الحرمان لديهم 

األس�������ر بحجم األس�������رة، لعوام��ل الحرم��ان ل��دى 
الفقيرة. كما يتم احتس���اب مس���اهمة مختلف األبعاد 
والعوام��ل في دلي��ل الفقر متع��دد األبع��اد لمعرف��ة 
هيك���ل الحرم���ان في ك���ل دول���ة وب���الت���الي حجم 

  التحديات القائمة في مختلف تلك األبعاد.

) مس��توى دليل الفقر متعدد األبعاد 6يبين الش��كل (
دليل. ومس�������اهمة كل من األبعاد الثالثة في �لك ال

في  0.5ويتض�������ح أن �ل���ك ال���دلي���ل يتراو� بين 
في األردن، وأن ترتيب الدول  0.004الصومال و

المتوفر عنه����ا بي����ان����ات، يظهر أن ال����دول �ات 
الترتيب المتدني بداللة متوس���ط الناتج للفرد، على 
�رار الص�������ومال وموريتانيا والس�������ودان واليمن 

داللة والقمر وجيبوتي، تحتل أيض����اً ترتيباً متدنياً ب
دلي��ل الفقر متع��دد األبع��اد، بينم��ا ال ين�بق نفس 
االس�����تنتا� بالنس�����بة للدول �ات الدخل المتوس�����ط 
والمرتفع. من جانب �خر، ف�ن مس�������اهمة كل من 
المس�����توى المعيش�����ي والتعليم والص�����حة في قيمة 
الدليل تظهر األهمية النس����بية للظروف المعيش����ية 

الص�����حة  في الدول األقل نمواً، بينما يُس�����هم بُعدي
والتعليم بش��كل أكبر في الدليل بالنس��بة للدول �ات 

  الدخل المتوسط والمرتفع.
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درجة في دليل األطفال، باستخدام نفس األبعاد المُ 

  الفقر متعدد األبعاد العالمي. 
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موجودين في ال����دلي����ل الع����المي: األول متعلق 
) اإلناثختان و، بالجوانب الصحية (الحمل المبّكر

والث��اني متعلق ب�الظرو� المعيش�������ي��ة (االكتظ��ا� 
داخ��ل المس�������كن). واعتم��د التقرير مع��ايير أكثر 
صرامة من المعايير المستخدمة في الدليل الدولي 
بالنس���بة للعوامل االثني عش���ر المدرجة في الدليل 
مل،  كل عا العربي مع وض�������ع حدّين أو خطين ل

  قع. لتعريف الفقر والثاني لتعريف الفقر المد األول

                                                 
االقتص��������ادي��ة واالجتم��اعي��ة لغربي آس�������ي��ا لجن��ة األمم المتح��دة  )10(
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والطفولة (اليونيس��يف)، ومبادرة أكس��فورد للفقر والتنمية البش��رية 

 ). "التقرير العربي حول الفقر متعدد األبعاد".2017(

  

  

فس المنهجية الحتساب مؤشرات عن تم استخدام ن
  فقر األطفال.

خلص التقرير إلى انتش��������ار الفقر متع��دد األبع��اد 
في المائة من س�������كان الدول  41حيث أن حوالي 

المش���مولة بالدراس���ة يقعون تحت مص���نف األس���ر 
في الم���ائ���ة في فقر م���دقع.  13الفقيرة، وحوالي 

سنة، فإن  18وبالنسبة لشريحة السكان دون سن 
 25في المائة يعانون من الفقر، ونحو  44حوالي 

في المائة من الفقر المدقع. كما خلص التقرير إلى 
وجود ش������ريحة أخرى تقدر بربع الس������كان مهددة 

مساواة في البالوقوع تحت براثن الفقر، وإلى عدم 
توزيع الفقر داخ��ل ك��ل بل��د وبين مختلف البل��دان، 
وكذل� عدم المس��������اواة في فقر األطفال وإلى أن 

لحرم���ان من التعليم يمث���ل أكبر مص���������در للفقر ا
األس�����ري، بينما تمثل الظرو� الس�����كنية وس�����و� 

  .10التغذية أكبر مصادر الفقر عند األطفال

  تطور مؤشرات توزيع الدخل 
الذي يقيس درجة المساواة  )11(تراوح مؤشر جيني

نات متوفرة  يا لدخل وفق أحدث ب عن في توزيع ا
في الجزائر  27.6بين حوالي ال����دول العربي����ة 

 ). 2/7في جيبوتي، الملحق ( 44.1و

العدالة الكاملة) والواحد تقع قيمة معامل جيني بين الص�������فر (حالة  )11(
 في المائة (حالة عدم العدالة القصوى). 100الصحيح أو 

 دليل الفقر متعدد األبعاد ومساهمة األبعاد في الدليل): 6الشكل (
 نات متاحة) ا(وفق أحدث بي

 ). "تقرير التنمية البشرية".2016المصدر: األمم المتحدة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
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ويبين الملح� ب�ن قيمة ذلك المؤش��ر قد انخفض��ت 
أو ظل��ت مس�������تقرة في ع��دد من ال��دول العربي��ة 

ن نس�������بة المتوفر عنها بيانات، وهو ما يدل على أ
الالمس��������اواة في توزيع ال��دخ��ل لم تت��دهور خالل 

مذكورة.  فإنالفترات ال مؤش�������ر جيني  رغم ذلك 
وح��د� غير ك��اٍ� للتعبير عن ت�ير هيك��ل توزيع 
ال���دخ���ل أو اإلنف���اق بين مختل� الش�������رائح. يبين 

) تطور نسبة إنفاق أعلى إلى أقل ُعشير 7الشكل (
في الم��ائ��ة) من الس�������ك��ان في بعض ال��دول  10(

وتراوحت تلك  2012و 2005العربية، في سنتي 
في جيبوتي  26.5بين  2012النس�������ب��ة في ع��ام 

  في الجزائر.  5.6و
  
  

نات  يا ناًء على ب المص�������در� احتس�������� من قبل معدّي التقرير ب
  مؤشرات التنمية الدولية من قاعدة بيانات البنك الدولي.

تش���ير البيانات إلى تراجع نس���بة حص���ة أعلى إلى 
ُعش������ير في تلك الفترة في كل الدول العربية أدنى 

م��ا ع��دا في جيبوتي واليمن، حي��� ارتفع��ت في 
، وفي اليمن 26.5إلى حوالي  13.4جيبوتي من 

ا يعني تطور هيك��ل توزيع 9.8إلى  8.7من  ، مم��ّ
ال��دخ��ل في ه��ذين البل��دين لف��ائ��دة ش�������رائح ال��دخ��ل 

  المرتفعة على حساب شرائح الدخل المنخفضة.
 
 
 

                                                 
). "قاعدة بيانات مؤشرات التنمية 2017البنك الدولي، ( )12(

). 2016العالمية". وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
 ."تقرير التنمية البشرية"

  الجتماعيةالتطورات ا
 السكان

  حجم السكان ومعدل النمو السكاني

تعتبر كف��اءة الموارد البش�������ري��ة، ولي� حجمه��ا، 
إحدى الركائز األس��اس��ية لالقتص��ادات الص��اعدة. 
وت��������������تجلّى مظاهر محدودية االهتمام بالتخطيط 
لرفع كف��اءة الموارد البش�������ري��ة العربي��ة في ع��دم 
االس�������تف��ادة الك��امل��ة من األي��دي الع��امل��ة العربي��ة 

لة  وهو ما أدى إلىالمتاحة  بة البطا فا� نس������� ارت
ص����ة بين المتعلمين، إ�����افة إلى هجرة ك�ير وخا

من أصحاب التخصصات العلمية والمهنية النادرة 
والالزمة لتنفيذ خطط التطوير في الدول العربية. 
ا فيم��ا يخ� حجم الس�������ك��ان، فتب��دو الك���اف��ة  أم��ّ
الس�������كانية في المنطقة العربية ��������عيفة نس�������بياً 

 كما ،بالمقارنة مع سائر األقاليم األخرى في العالم
ي�ل� عليها تش�������تت التجمعات الس�������كانية الريفية 

من كلف��ة توفير وهو م��ا يزي��د  .وص��������ر حجمه��ا
الخ���دم���ات االجتم���اعي���ة وإنش���������اء البنى التحتي���ة 

الماهرة الضرورية، كما يحد من توفر اليد العاملة 
التي لعبت دوراً مهما في توجه  منخفض������ة التكلفة

االس�������ت�مارات الخارجية إلى بعض منا�� العالم 
لص�������ين والهند وباقي الدول النامية في ش�������رق كا

  وجنوب آسيا.
إجمالي عدد الس���كان في الدول العربية في  يص���ل
مليون نس�������م����ة،  413 حواليإلى  2017 ع����ام

في المائة  2.2 يقدر بحواليس�������نوي وبمعدل نمو 
. يعتبر هذا المعدل، الذي )2017 -2007(للفترة 

 ً  عليهمقارنة بما كان ملحوظا  لم يش�����هد انخفا������ا
، مرتفعاً نسبياً، إذ )1990-2000(خالل العشرية 

يفوق م�يله في جميع أقاليم العالم الرئيس�������ية، عدا 
   .)12(أفريقيا جنوب الصحراء

 2.0 نحو 2017بل� معدل النمو الس�������كاني للعام 
 ع معدل النموفوقد ارت، في المائة في دولة الكويت

م����ان والبحرين وليبي����ا في قطر وعُ  الس�������ك����اني
في المائة، بينما تمكنت بعض  3.0والس��ودان عن 

ال���دول العربي���ة م����ل األردن والجزائر وجيبوتي 
مر ومص������ر وموريتانيا والعراق وفلس������طين والقُ 

نسبة حصة أعلى إلى أدنى عشير في توزيع ): 7الشكل (
 (وفق أحدث بيانات متاحة)  الدخل
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واليمن من تحقيق معدالت نمو أقل بحكم سياساتها 
الخاص��������ة بتنظيم األس�������رة، حيث يتراوح النمو 

في المائة،  2.9و 2.4الس�������كاني فيها بين حوالي 
هذا المؤشر ليصل إلى نسب تتراوح  انخفض فيما

لم����ائ����ة في تونس  1.8و 1.0بين حوالي  في ا
ص��ل إلى أدنى يوس��ورية والص��ومال والمغرب، و

مس������توياته في اإلمارات ولبنان، حيث بلغ حوالي 
في الم����ائ����ة على التوالي، الملحق  0.1و 0.9

)2/8(.  
ارتف��اع مع��دل النمو الس�������ك��اني في ال��دول  ويعود

 مس�توىارتفاع إلى  ،بش�كل أس�اس�ي ككل، العربية
بلغ حيث الدول،  هذه الخصوبة في معظم معدالت

و ثالثة مواليد لكل امرأة في حمعدل الخص�������وبة ن
في ك��ل من األردن والس�������ودان  س�������ن اإلنج��اب

مر ومص����ر والص����ومال والعراق وفلس����طين والقُ 
يا واليمن تان فة إلى 2016عام  وموري باإل���������ا  ،
لتحس�������ن الخ��دم��ات الص�������حي��ة الت��أثير اإليج��ابي 

في دول مجلس  والظرو� المعيش��ية األخرى. أما
، فتعود مع���دالت ل���دول الخليج العربي���ةالتع���اون 

 رتفاعالنمو الس�����كاني المرتفعة، باألس�����ا�، إلى ا
  .صافي الهجرة الخارجية معدالت

 التوزيع العمري للسكان

تش����ير البيانات المتاحة إلى أن نس����بة الس����كان في 
ً الفئة العمرية  س��نة)  65 – 15( النش��طة اقتص��اديا

من  في المائة 62.4 حوالي 2017عام البلغت في 
زال ال تإجمالي عدد الس����كان في الدول العربية. و

س����نة فأقل) تمثل حوالي  15نس����بة الفئة العمرية (
، ب�الر�م من تراجع مع��دل المنطق��ةثل��ث س�������ك��ان 
بة  لدول العربي�ةالخص�������و لذي  على مس�������توى ا ا
لكل امرأة في سن اإلنجاب طفل  4.1انخفض من 

طف��ل لك��ل امرأة  2.8 إلى حوالي 2000ع��ام  في
. ويتفاوت مس���توى نس���بة هذه الفئة )13(2016 عام

 40العمري��ة فيم��ا بين ال��دول العربي��ة، إذ يتج��اوز 
مر والقُ  ريت��اني��اومواليمن ك��ل من  يف في الم��ائ��ة

  .)2/9الملحق ( والعراق والصومال والسودان،
يفر� ه����ذا الواقع ال����ديمغرافي على المنطق����ة 
العربية مجموعة من التحديات، أهمها الض������غوط 
على المنظوم��ة التعليمي��ة المتمثل��ة في ��������رورة 

                                                 
"تقرير التنمية ). 2016برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )13(

 البشرية".

اس�����تيعاب أفوا� متزايدة جديدة من الطالب، وهو 
ة التعليم م��ا يح��د من ق��درته��ا على االرتق��اء بنوعي��

وتنويع المؤسسات التعليمية، لتشمل التخصصات 
الفني����ة والتقني����ة لتوفير فرص تعليمي����ة تواك����ب 
متطلبات أسواق العمل وتقلل من مستويات إقصاء 

ساع يؤدي كما  من هم في سن التعليم والتكوين. ات
من الس������كان  س������نة فأقل) 15الفئة العمرية ( حجم

مو االقتصادي لتسريع وتيرة النإلى زيادة الحاجة 
وخلق فرص  برامج رعاية الش����بابفي لتوس����ع وا

 العم��ل المالئم��ة لهم، مع توفير الس�������كن الالئق
  وسائر الخدمات االجتماعية األخرى.

كانية� التوزيع  التوزيع ال��را�ي� الكثا�ة الس�������
 الحضري والريفي

إلى تفاوت  2017 تش������ير البيانات المتاحة لس������نة
الدول العربية، حيث كبير في عدد الس�������كان بين 
مليون نس������مة،  93 يرتفع في مص������ر إلى حوالي
والس�������ودان والعراق ويبلغ في ك���ل من الجزائر 

لي  مغرب حوا ل لي�ون  35و 39و 41و 42وا م
مر نس������مة على التوالي، بينما يقل عدد س������كان القُ 

  . عن مليون نسمة
 ، حوالي2016عام بلغت، قد ا الكثافة السكانية فأمّ 

هذه الكثافة السكانية  بقى، وت2نسمة في كل كم 30
������عيفة نس�����بياً إذا ما قورنت بنفس المؤش�����ر في 

مة/ كم 35الواليات المتحدة األمريكية ( )، 2نس�������
نس����مة/  445)، الهند (2نس����مة/ كم 147الص����ين (

تعتبر الكثافة  .)14()2نس��مة/ كم 623)، ألمانيا (2كم
السكانية الضعيفة إحدى معوقات التنمية في الدول 
العربي���ة نظراً الرتف���اع كلف���ة الخ���دم���ات والبنى 

 تتميز البحرين بأعلىاألس����اس����ية الناتج عن ذلك. 
في  تكثافة س������كانية بين الدول العربية، حيث بلغ

، تليها لبنان 2نسمة/ كم 1830 حوالي 2016العام 
، بينما 2نسمة/ كم 357 مرقُ ال، ثم 2نسمة/ كم 363

ال يتجاوز هذا المؤشر في كل من موريتانيا وليبيا 
  على التوالي. 2نسمة/ كم  5و، 2نسمة/ كم 4 حوالي

 بلغت نس�����بة س�����كان المناطق الحض�����رية في عام
من إجمالي س�������كان  في المائة 63حوالي  2016

الدول العربية. وهي نس�������بة مرتفعة بالمقارنة مع 
على المس�������توى العالمي  مثيلتيها، في العام ذاته،

بالغة  مائة، 54حوالي ال نامية  في ال وفي الدول ال

). "قاعدة بيانات مؤشرات التنمية 2017البنك الدولي ( )14(
 الدولية".
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ويبين الملح� ب�ن قيمة ذلك المؤش��ر قد انخفض��ت 
أو ظل��ت مس�������تقرة في ع��دد من ال��دول العربي��ة 

ن نس�������بة المتوفر عنها بيانات، وهو ما يدل على أ
الالمس��������اواة في توزيع ال��دخ��ل لم تت��دهور خالل 

مذكورة.  فإنالفترات ال مؤش�������ر جيني  رغم ذلك 
وح��د� غير ك��اٍ� للتعبير عن ت�ير هيك��ل توزيع 
ال���دخ���ل أو اإلنف���اق بين مختل� الش�������رائح. يبين 

) تطور نسبة إنفاق أعلى إلى أقل ُعشير 7الشكل (
في الم��ائ��ة) من الس�������ك��ان في بعض ال��دول  10(

وتراوحت تلك  2012و 2005العربية، في سنتي 
في جيبوتي  26.5بين  2012النس�������ب��ة في ع��ام 

  في الجزائر.  5.6و
  
  

نات  يا ناًء على ب المص�������در� احتس�������� من قبل معدّي التقرير ب
  مؤشرات التنمية الدولية من قاعدة بيانات البنك الدولي.

تش���ير البيانات إلى تراجع نس���بة حص���ة أعلى إلى 
ُعش������ير في تلك الفترة في كل الدول العربية أدنى 

م��ا ع��دا في جيبوتي واليمن، حي��� ارتفع��ت في 
، وفي اليمن 26.5إلى حوالي  13.4جيبوتي من 

ا يعني تطور هيك��ل توزيع 9.8إلى  8.7من  ، مم��ّ
ال��دخ��ل في ه��ذين البل��دين لف��ائ��دة ش�������رائح ال��دخ��ل 

  المرتفعة على حساب شرائح الدخل المنخفضة.
 
 
 

                                                 
). "قاعدة بيانات مؤشرات التنمية 2017البنك الدولي، ( )12(

). 2016العالمية". وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (
 ."تقرير التنمية البشرية"

  الجتماعيةالتطورات ا
 السكان

  حجم السكان ومعدل النمو السكاني

تعتبر كف��اءة الموارد البش�������ري��ة، ولي� حجمه��ا، 
إحدى الركائز األس��اس��ية لالقتص��ادات الص��اعدة. 
وت��������������تجلّى مظاهر محدودية االهتمام بالتخطيط 
لرفع كف��اءة الموارد البش�������ري��ة العربي��ة في ع��دم 
االس�������تف��ادة الك��امل��ة من األي��دي الع��امل��ة العربي��ة 

لة  وهو ما أدى إلىالمتاحة  بة البطا فا� نس������� ارت
ص����ة بين المتعلمين، إ�����افة إلى هجرة ك�ير وخا

من أصحاب التخصصات العلمية والمهنية النادرة 
والالزمة لتنفيذ خطط التطوير في الدول العربية. 
ا فيم��ا يخ� حجم الس�������ك��ان، فتب��دو الك���اف��ة  أم��ّ
الس�������كانية في المنطقة العربية ��������عيفة نس�������بياً 

 كما ،بالمقارنة مع سائر األقاليم األخرى في العالم
ي�ل� عليها تش�������تت التجمعات الس�������كانية الريفية 

من كلف��ة توفير وهو م��ا يزي��د  .وص��������ر حجمه��ا
الخ���دم���ات االجتم���اعي���ة وإنش���������اء البنى التحتي���ة 

الماهرة الضرورية، كما يحد من توفر اليد العاملة 
التي لعبت دوراً مهما في توجه  منخفض������ة التكلفة

االس�������ت�مارات الخارجية إلى بعض منا�� العالم 
لص�������ين والهند وباقي الدول النامية في ش�������رق كا

  وجنوب آسيا.
إجمالي عدد الس���كان في الدول العربية في  يص���ل
مليون نس�������م����ة،  413 حواليإلى  2017 ع����ام

في المائة  2.2 يقدر بحواليس�������نوي وبمعدل نمو 
. يعتبر هذا المعدل، الذي )2017 -2007(للفترة 

 ً  عليهمقارنة بما كان ملحوظا  لم يش�����هد انخفا������ا
، مرتفعاً نسبياً، إذ )1990-2000(خالل العشرية 

يفوق م�يله في جميع أقاليم العالم الرئيس�������ية، عدا 
   .)12(أفريقيا جنوب الصحراء

 2.0 نحو 2017بل� معدل النمو الس�������كاني للعام 
 ع معدل النموفوقد ارت، في المائة في دولة الكويت

م����ان والبحرين وليبي����ا في قطر وعُ  الس�������ك����اني
في المائة، بينما تمكنت بعض  3.0والس��ودان عن 

ال���دول العربي���ة م����ل األردن والجزائر وجيبوتي 
مر ومص������ر وموريتانيا والعراق وفلس������طين والقُ 

نسبة حصة أعلى إلى أدنى عشير في توزيع ): 7الشكل (
 (وفق أحدث بيانات متاحة)  الدخل
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واليمن من تحقيق معدالت نمو أقل بحكم سياساتها 
الخاص��������ة بتنظيم األس�������رة، حيث يتراوح النمو 

في المائة،  2.9و 2.4الس�������كاني فيها بين حوالي 
هذا المؤشر ليصل إلى نسب تتراوح  انخفض فيما

لم����ائ����ة في تونس  1.8و 1.0بين حوالي  في ا
ص��ل إلى أدنى يوس��ورية والص��ومال والمغرب، و

مس������توياته في اإلمارات ولبنان، حيث بلغ حوالي 
في الم����ائ����ة على التوالي، الملحق  0.1و 0.9

)2/8(.  
ارتف��اع مع��دل النمو الس�������ك��اني في ال��دول  ويعود

 مس�توىارتفاع إلى  ،بش�كل أس�اس�ي ككل، العربية
بلغ حيث الدول،  هذه الخصوبة في معظم معدالت

و ثالثة مواليد لكل امرأة في حمعدل الخص�������وبة ن
في ك��ل من األردن والس�������ودان  س�������ن اإلنج��اب

مر ومص����ر والص����ومال والعراق وفلس����طين والقُ 
يا واليمن تان فة إلى 2016عام  وموري باإل���������ا  ،
لتحس�������ن الخ��دم��ات الص�������حي��ة الت��أثير اإليج��ابي 

في دول مجلس  والظرو� المعيش��ية األخرى. أما
، فتعود مع���دالت ل���دول الخليج العربي���ةالتع���اون 

 رتفاعالنمو الس�����كاني المرتفعة، باألس�����ا�، إلى ا
  .صافي الهجرة الخارجية معدالت

 التوزيع العمري للسكان

تش����ير البيانات المتاحة إلى أن نس����بة الس����كان في 
ً الفئة العمرية  س��نة)  65 – 15( النش��طة اقتص��اديا

من  في المائة 62.4 حوالي 2017عام البلغت في 
زال ال تإجمالي عدد الس����كان في الدول العربية. و

س����نة فأقل) تمثل حوالي  15نس����بة الفئة العمرية (
، ب�الر�م من تراجع مع��دل المنطق��ةثل��ث س�������ك��ان 
بة  لدول العربي�ةالخص�������و لذي  على مس�������توى ا ا
لكل امرأة في سن اإلنجاب طفل  4.1انخفض من 

طف��ل لك��ل امرأة  2.8 إلى حوالي 2000ع��ام  في
. ويتفاوت مس���توى نس���بة هذه الفئة )13(2016 عام

 40العمري��ة فيم��ا بين ال��دول العربي��ة، إذ يتج��اوز 
مر والقُ  ريت��اني��اومواليمن ك��ل من  يف في الم��ائ��ة

  .)2/9الملحق ( والعراق والصومال والسودان،
يفر� ه����ذا الواقع ال����ديمغرافي على المنطق����ة 
العربية مجموعة من التحديات، أهمها الض������غوط 
على المنظوم��ة التعليمي��ة المتمثل��ة في ��������رورة 

                                                 
"تقرير التنمية ). 2016برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )13(

 البشرية".

اس�����تيعاب أفوا� متزايدة جديدة من الطالب، وهو 
ة التعليم م��ا يح��د من ق��درته��ا على االرتق��اء بنوعي��

وتنويع المؤسسات التعليمية، لتشمل التخصصات 
الفني����ة والتقني����ة لتوفير فرص تعليمي����ة تواك����ب 
متطلبات أسواق العمل وتقلل من مستويات إقصاء 

ساع يؤدي كما  من هم في سن التعليم والتكوين. ات
من الس������كان  س������نة فأقل) 15الفئة العمرية ( حجم

مو االقتصادي لتسريع وتيرة النإلى زيادة الحاجة 
وخلق فرص  برامج رعاية الش����بابفي لتوس����ع وا

 العم��ل المالئم��ة لهم، مع توفير الس�������كن الالئق
  وسائر الخدمات االجتماعية األخرى.

كانية� التوزيع  التوزيع ال��را�ي� الكثا�ة الس�������
 الحضري والريفي

إلى تفاوت  2017 تش������ير البيانات المتاحة لس������نة
الدول العربية، حيث كبير في عدد الس�������كان بين 
مليون نس������مة،  93 يرتفع في مص������ر إلى حوالي
والس�������ودان والعراق ويبلغ في ك���ل من الجزائر 

لي  مغرب حوا ل لي�ون  35و 39و 41و 42وا م
مر نس������مة على التوالي، بينما يقل عدد س������كان القُ 

  . عن مليون نسمة
 ، حوالي2016عام بلغت، قد ا الكثافة السكانية فأمّ 

هذه الكثافة السكانية  بقى، وت2نسمة في كل كم 30
������عيفة نس�����بياً إذا ما قورنت بنفس المؤش�����ر في 

مة/ كم 35الواليات المتحدة األمريكية ( )، 2نس�������
نس����مة/  445)، الهند (2نس����مة/ كم 147الص����ين (

تعتبر الكثافة  .)14()2نس��مة/ كم 623)، ألمانيا (2كم
السكانية الضعيفة إحدى معوقات التنمية في الدول 
العربي���ة نظراً الرتف���اع كلف���ة الخ���دم���ات والبنى 

 تتميز البحرين بأعلىاألس����اس����ية الناتج عن ذلك. 
في  تكثافة س������كانية بين الدول العربية، حيث بلغ

، تليها لبنان 2نسمة/ كم 1830 حوالي 2016العام 
، بينما 2نسمة/ كم 357 مرقُ ال، ثم 2نسمة/ كم 363

ال يتجاوز هذا المؤشر في كل من موريتانيا وليبيا 
  على التوالي. 2نسمة/ كم  5و، 2نسمة/ كم 4 حوالي

 بلغت نس�����بة س�����كان المناطق الحض�����رية في عام
من إجمالي س�������كان  في المائة 63حوالي  2016

الدول العربية. وهي نس�������بة مرتفعة بالمقارنة مع 
على المس�������توى العالمي  مثيلتيها، في العام ذاته،

بالغة  مائة، 54حوالي ال نامية  في ال وفي الدول ال

). "قاعدة بيانات مؤشرات التنمية 2017البنك الدولي ( )14(
 الدولية".
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. ت����ير البيانات )15(في المائة 38التي تبلغ حوالي 
المتاحة إلى غلبة س������كان الحض������ر على التركيبة 

اليمن ومصر دول العربية، عدا الكل السكانية في 
). 2/9الس������ودان، الملحق (ووالص������ومال مر والقُ 

إلى  لريفتجدر اإل������ارة إلى أن نس�����بة س�����كان ا
ً  إجمالي الس����كان في كل الدول  س����جل� انخفاض����ا

العربية، عدا مص����ر حيث بقي� تلك النس����بة �ابتة 
الع������رية األخيرة من القرن الماض�����ي. ومع  منذ

مدن في  عاني ال لك، ت ية منذ لدول العرب ية ا  غالب
فرص العمل، وارتفاع  ندرةاالكتظا� الس��كاني، و

مع����دالت الفقر، وت����دني مس�������توى الخ����دم����ات 
  . التحتيةاالجتماعية، وعدم كفاية ومالءمة البنى 

  المؤشرات الصحية

حات في مج�ال  جا ية ن لدول العرب ية ا غالب ق�  حق
تعمي� الرعاية الصحية، م���������ّم���������ا أدّى إلى زيادة 

  الوالدة. لعمر المتوقع عند متوسط ا
ويبقى مع ذلك النظام الص������حي في الدول العربية 
مكلفا وغير قادر على مواجهة المنافس������ة الدولية، 

لمواجهة التحديات  يكفيكما أنه غير مس������تعد بما 
الجديدة المتم�لة في زيادة �ريحة المس�������ن�������ي�������ن 
ومك��افح��ة األوب���ة الع��ابرة للق��ارات، حي��ث توج��د 

أس�����اس�����ية متداخلة تحد من قدرة �ال� م������كالت 
األنظم��ة الص�������حي��ة في ال��دول العربي��ة على رفع 

  التحديات. 
 ،وتعتبر الفجوة التكنولوجية أولى تلك الم�����كالت

فما من بلد عربي استطاع أن يضمن حصول كل 
فرد فيه، ب������كل مبا������ر، على كل تكنولوجيا من 
التكنولوجيات، أو تدخل من التدخالت، التي يمكن 

��������حته. أما في الدول العربية األقل أن تحس�������ن 
عة فقط هي  ف�ن بض�������ع خدمات متواض������� نمواً، 

  المتاحة للجميع. 
فرط على يكمن الح���اجز ال����اني في االعتم���اد المُ 

الدفع المبا��������ر والمس�������بق للتكلفة المالية مقابل 
الحص������ول على الخدمات الص������حية حتى لو كان 

ً ل��دى المراجع نوع�� م��ا من الت���مين االجتم��اعي،  ا
وهو م�ا يم���ل ع�ائق��اً يمنع الماليين من الن��ا� من 
تلقي الرعاية الص����حية عند الحاجة. كما يمكنه أن 
يؤدي، بالنسبة لبعض المراجعين الذين يضطرون 

                                                 
 ). المرجع السابق ذكره.2017البنك الدولي ( )15(

للجنو� إليه، إلى مواجهة ��������عوبات مالية كبيرة 
  أو حتى الوقوع في هاوية الفقر.

في ع��دم كف��اءة اإلنف��ا�  أم��ا العقب��ة ال���ال���ة فتتم���ل
والتحيز الج�رافي والف�وي في االس�������تف����ادة من 
قارير المتحفظة، يجري  قاً لبعض الت الموارد. فوف

ما بين  هدار  ئة 40إلى  20إ ما من الموارد  في ال
خص������ص������ة لقطاع الص������حة، كما أن الرعاية المُ 

الص��حية تتفاوت بنس��بة كبيرة بين س��كان الحض��ر 
مدينة الواحدة، وبين والريف، وبين األحياء في ال

أفراد المجتمع حس���� الدخل والمكانة. ومن �����ن 
الحد من الهدر أن يحس������ن ب�������كل كبير من قدرة 
النظ� الص������حية على تقدي� خدمات عالية الجودة، 
وب��الت��الي تحس�������ين أداء وإنص��������اف المنظوم��ات 

  الصحية في الدول العربية.

 وفيات األطفال

 ى كفاءةمؤ���ر معدل وفيات األطفال عن مد يُعبر
الرعاية الص�������حية التي يتلقاها الرض�������يع خالل 

ى، كما يدل على مس�������توى نجاعة ��������هره األولأ
بلغ معدل النظام الص�������حي في البلد المعني. وقد 

 مجتمعة وفيات األطفال الرضع في الدول العربية
حالة وفاة لكل ألف مولود  20 نحو 2016 في عام

 حي. وتعتبر ه��ذه النس�������ب��ة أق��ل من نظيرتيه��ا في
العام  الدول النامية وعلى المس�������توى العالمي في

لوفي��ات . وتوج��د أق��ل المع��دالت العربي��ة نفس���������ه
، حيث السعوديةواإلمارات والبحرين في األطفال 

ها ا وفاة  تحاال 7 المذكور عن لمعدلال يزيد في
  . 2016 لكل ألف مولود حي في عام

كما بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامس�������ة في 
ح��ال��ة وف��اة لك��ل  24مجتمع��ة نحو ال��دول العربي��ة 

عام هذا 2016 ألف مولود حي في  قد تج�اوز  . و
جيبوتي  ك����ل من ح����ال����ة وف����اة في 55المع����دل 

وارتفع واليمن،  وموريت���اني���امر والقُ والس�������ودان 
الص��ومال، حالة وفاة في  133ليص��ل إلى حوالي 

  ).2/10الملحق (

 الميالدالعمر المتوقع عند 

مؤ����راً  الميالدمتوس���ط العمر المتوقع عند  يعتبر
رّك��������������باً يختزل معطيات متعددة تتعلق بكفاءة مُ 

المعي�������ية  فالنظام الص������حي ومس������توى الظرو
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قد بلغ متوس�������ط العمر المتوق� عن�د  للس�������ك�ان. و
حوالي  2016في الدول العربية في العام  الميالد

 .1960في ع��ام  45 س�������ن��ة ب��المق��ارن��ة م� 74
قد  الوالدةويالح� أن متوس����ط العمر المتوق� عند 

س�������ن��ة في جمي� ال��دول  70ق��ارب أو زاد على 
 65اليمن التي بلغ فيها هذا المتوسط العربية، عدا 

حوالي  فيهما ابلغالقمر اللتين وس�����نة، والس�����ودان 
لينخفض في موريت����اني����ا وجيبوتي  س�������ن����ة، 64

سنة على  56سنة و 62سنة و 63والصومال إلى 
  .)2/10، الملحق (التوالي

 نطاق الخدمات الصحية 

تمكن���ت معظم ال���دول العربي���ة من تحقيق تق���دم 
الخدمات الص������حية، حيث  في اتجاه تعميم ملحوظ

تزيد نس���بة الس���كان الذين يحص���لون على الرعاية 
في المائة في  95 على ،2015الص���حية، في عام 

ك���ل من األردن واإلم���ارات والبحرين والجزائر 
وفلس�����طين وقطر  وعمان والس�����عودية وس�����ورية

بينما تراوحت   والكويت ولبنان وليبيا ومص�������ر.
بة بين حوالي  ئة و 90هذه النس������� ما في  60في ال

 .والمغرب العراقتونس وجيبوتي و الم���ائ���ة في
، بش����كل كبير م�ش����ر الرعاية الص����حيةويتفاوت 

حس�������ب البيانات المتاحة، بين الريف والح��������ر 
لص�������ال� س�������كان المناطق الح��������رية، الملحق 

)2/11 .(  
اليمن تواجه معظم الدول العربية، وفي مقدمتها و

والصومال والسودان مر وموريتانيا والمغرب والقُ 
في الكوادر الطبي��ة، إذ  واألردن، ن��درةً  وجيبوتي

يتراوح فيها عدد األطباء والممر���ات، لكل مائة 
 إلى 8طبيباً وما بين  65إلى  3ألف نسمة، ما بين 

. كما تواجه بعض البلدان العربية ممر�������ة 105
 عدد يصلاء، حيث نقصاً حاداً في أسّرة االستشف

 2111و 2500الس����كان مقابل كل س����رير حوالي 
 ،التوالي ىومص�������ر علش�������خ� في موريت��اني��ا 

 الطبي����ةوترج� ن����درة الكوادر  ).2/11الملحق (
وأس����ّرة االس����تش����فاء إلى �����عف االس����تثمار في 
التكوين والبنى التحتي��ة الص�������حي��ة، نتيج��ة ش�������� 
الموارد، وهجرة الطواقم الطبية بس����بب المرتبات 
غير المجزية، ووجود بيئة عامة في بعض الدول 

  العربية ال تحفز على التميز.

  

 اإلنفاق على الصحة

يتكون اإلنفاق على الص���حة من االس���تثمارات في 
بني��ة وا�لي��ات والمع��دات والتجهيزات، وك�ذل��ك األ

نس�����بة من تمويل الخدمات والُمدخالت. وقد بلغت 
اإلنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي في 

في  4.8حوالي  2015ال���دول العربي���ة في ع���ام 
بة كثيراً عن المتوس�������ط  المائة، وتقل هذه النس�������

في  9.9حوالي في الع��ام ذات��ه بلغ ي ال��ذ� الع��الم
في العام ذاته،  ،تبلغبينما ). 2/11لمائة، الملحق (ا

من إجمالي اإلنفاق على  الحكومينس�������بة اإلنفاق 
، وهي حوالي الثلثين الص�������حة في الدول العربية

في  عن مثيلتها في باقي األقاليم الناميةتزيد بذلك 
في الم��ائ��ة. وال  42.6التي بلغ��ت حوالي  الع��الم

يتولى المس���ولية الرئيس��ية  الحكومييزال القطاع 
حة في  ية،  12في تمويل قطاع الص������� دولة عرب

تراوحت فيها نس�����بة اإلنفاق الحكومي (العام) إلى 
إجمالي اإلنفاق (الحكومي والخاص) على الصحة 

 حواليفي المائة في تونس و 63.0حوالي ما بين 
ئة في  94.2 ما  ).2/11الملحق ( ،اإلماراتفي ال

وهو ما من شأنه، حسب الدراسات المتخصصة، 
أن يزيد في تلك الدول من المس�������اواة في الولوج 
إلى الخدمات الطبية دون أن ي�����من بال�����رورة 

 الصحي نظامكفاءتها وجودتها. وبالفعل، اليزال ال
ال، بمعنى أن بعض في  ال���دول العربي���ة غير فع���ّ

نوعية وجاذبية في  زيادةقابله تُ اإلنفاق ال ارتفاع 
المص���حات والمس���تش���فيات الموجودة في المنطقة 
العربي��ة، حي��ث ي��������طر الع��دي��د من المواطنين 
العرب الميس���ورين أو المكفولين ببعض التأمينات 

  االجتماعية إلى السفر إلى الخارج لالستشفاء.

 المياه والصرف الصحي

فاوت الكبير بين  نات المتاحة إلى الت يا تش�������ير الب
الدول العربية في نس��بة توفير مياه الش��رب ا�منة 

أن المتوسط العربي يبين نجاح البلدان  الللسكان، إ
العربية كمجموعة في تحقيق إنجاز أف��������ل مما 
حققته الدول النامية ككل، حيث بلغ هذا الم�ش����ر، 

عام لدول  93 ، حوالي2016 في  ئة في ا في الم�ا
الم��ائ��ة في  68، مق��ارن��ة بحوالي مجتمع��ة العربي��ة
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. ت����ير البيانات )15(في المائة 38التي تبلغ حوالي 
المتاحة إلى غلبة س������كان الحض������ر على التركيبة 

اليمن ومصر دول العربية، عدا الكل السكانية في 
). 2/9الس������ودان، الملحق (ووالص������ومال مر والقُ 

إلى  لريفتجدر اإل������ارة إلى أن نس�����بة س�����كان ا
ً  إجمالي الس����كان في كل الدول  س����جل� انخفاض����ا

العربية، عدا مص����ر حيث بقي� تلك النس����بة �ابتة 
الع������رية األخيرة من القرن الماض�����ي. ومع  منذ

مدن في  عاني ال لك، ت ية منذ لدول العرب ية ا  غالب
فرص العمل، وارتفاع  ندرةاالكتظا� الس��كاني، و

مع����دالت الفقر، وت����دني مس�������توى الخ����دم����ات 
  . التحتيةاالجتماعية، وعدم كفاية ومالءمة البنى 

  المؤشرات الصحية

حات في مج�ال  جا ية ن لدول العرب ية ا غالب ق�  حق
تعمي� الرعاية الصحية، م���������ّم���������ا أدّى إلى زيادة 

  الوالدة. لعمر المتوقع عند متوسط ا
ويبقى مع ذلك النظام الص������حي في الدول العربية 
مكلفا وغير قادر على مواجهة المنافس������ة الدولية، 

لمواجهة التحديات  يكفيكما أنه غير مس������تعد بما 
الجديدة المتم�لة في زيادة �ريحة المس�������ن�������ي�������ن 
ومك��افح��ة األوب���ة الع��ابرة للق��ارات، حي��ث توج��د 

أس�����اس�����ية متداخلة تحد من قدرة �ال� م������كالت 
األنظم��ة الص�������حي��ة في ال��دول العربي��ة على رفع 

  التحديات. 
 ،وتعتبر الفجوة التكنولوجية أولى تلك الم�����كالت

فما من بلد عربي استطاع أن يضمن حصول كل 
فرد فيه، ب������كل مبا������ر، على كل تكنولوجيا من 
التكنولوجيات، أو تدخل من التدخالت، التي يمكن 

��������حته. أما في الدول العربية األقل أن تحس�������ن 
عة فقط هي  ف�ن بض�������ع خدمات متواض������� نمواً، 

  المتاحة للجميع. 
فرط على يكمن الح���اجز ال����اني في االعتم���اد المُ 

الدفع المبا��������ر والمس�������بق للتكلفة المالية مقابل 
الحص������ول على الخدمات الص������حية حتى لو كان 

ً ل��دى المراجع نوع�� م��ا من الت���مين االجتم��اعي،  ا
وهو م�ا يم���ل ع�ائق��اً يمنع الماليين من الن��ا� من 
تلقي الرعاية الص����حية عند الحاجة. كما يمكنه أن 
يؤدي، بالنسبة لبعض المراجعين الذين يضطرون 

                                                 
 ). المرجع السابق ذكره.2017البنك الدولي ( )15(

للجنو� إليه، إلى مواجهة ��������عوبات مالية كبيرة 
  أو حتى الوقوع في هاوية الفقر.

في ع��دم كف��اءة اإلنف��ا�  أم��ا العقب��ة ال���ال���ة فتتم���ل
والتحيز الج�رافي والف�وي في االس�������تف����ادة من 
قارير المتحفظة، يجري  قاً لبعض الت الموارد. فوف

ما بين  هدار  ئة 40إلى  20إ ما من الموارد  في ال
خص������ص������ة لقطاع الص������حة، كما أن الرعاية المُ 

الص��حية تتفاوت بنس��بة كبيرة بين س��كان الحض��ر 
مدينة الواحدة، وبين والريف، وبين األحياء في ال

أفراد المجتمع حس���� الدخل والمكانة. ومن �����ن 
الحد من الهدر أن يحس������ن ب�������كل كبير من قدرة 
النظ� الص������حية على تقدي� خدمات عالية الجودة، 
وب��الت��الي تحس�������ين أداء وإنص��������اف المنظوم��ات 

  الصحية في الدول العربية.

 وفيات األطفال

 ى كفاءةمؤ���ر معدل وفيات األطفال عن مد يُعبر
الرعاية الص�������حية التي يتلقاها الرض�������يع خالل 

ى، كما يدل على مس�������توى نجاعة ��������هره األولأ
بلغ معدل النظام الص�������حي في البلد المعني. وقد 

 مجتمعة وفيات األطفال الرضع في الدول العربية
حالة وفاة لكل ألف مولود  20 نحو 2016 في عام

 حي. وتعتبر ه��ذه النس�������ب��ة أق��ل من نظيرتيه��ا في
العام  الدول النامية وعلى المس�������توى العالمي في

لوفي��ات . وتوج��د أق��ل المع��دالت العربي��ة نفس���������ه
، حيث السعوديةواإلمارات والبحرين في األطفال 

ها ا وفاة  تحاال 7 المذكور عن لمعدلال يزيد في
  . 2016 لكل ألف مولود حي في عام

كما بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامس�������ة في 
ح��ال��ة وف��اة لك��ل  24مجتمع��ة نحو ال��دول العربي��ة 

عام هذا 2016 ألف مولود حي في  قد تج�اوز  . و
جيبوتي  ك����ل من ح����ال����ة وف����اة في 55المع����دل 

وارتفع واليمن،  وموريت���اني���امر والقُ والس�������ودان 
الص��ومال، حالة وفاة في  133ليص��ل إلى حوالي 

  ).2/10الملحق (

 الميالدالعمر المتوقع عند 

مؤ����راً  الميالدمتوس���ط العمر المتوقع عند  يعتبر
رّك��������������باً يختزل معطيات متعددة تتعلق بكفاءة مُ 

المعي�������ية  فالنظام الص������حي ومس������توى الظرو
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قد بلغ متوس�������ط العمر المتوق� عن�د  للس�������ك�ان. و
حوالي  2016في الدول العربية في العام  الميالد

 .1960في ع��ام  45 س�������ن��ة ب��المق��ارن��ة م� 74
قد  الوالدةويالح� أن متوس����ط العمر المتوق� عند 

س�������ن��ة في جمي� ال��دول  70ق��ارب أو زاد على 
 65اليمن التي بلغ فيها هذا المتوسط العربية، عدا 

حوالي  فيهما ابلغالقمر اللتين وس�����نة، والس�����ودان 
لينخفض في موريت����اني����ا وجيبوتي  س�������ن����ة، 64

سنة على  56سنة و 62سنة و 63والصومال إلى 
  .)2/10، الملحق (التوالي

 نطاق الخدمات الصحية 

تمكن���ت معظم ال���دول العربي���ة من تحقيق تق���دم 
الخدمات الص������حية، حيث  في اتجاه تعميم ملحوظ

تزيد نس���بة الس���كان الذين يحص���لون على الرعاية 
في المائة في  95 على ،2015الص���حية، في عام 

ك���ل من األردن واإلم���ارات والبحرين والجزائر 
وفلس�����طين وقطر  وعمان والس�����عودية وس�����ورية

بينما تراوحت   والكويت ولبنان وليبيا ومص�������ر.
بة بين حوالي  ئة و 90هذه النس������� ما في  60في ال

 .والمغرب العراقتونس وجيبوتي و الم���ائ���ة في
، بش����كل كبير م�ش����ر الرعاية الص����حيةويتفاوت 

حس�������ب البيانات المتاحة، بين الريف والح��������ر 
لص�������ال� س�������كان المناطق الح��������رية، الملحق 

)2/11 .(  
اليمن تواجه معظم الدول العربية، وفي مقدمتها و

والصومال والسودان مر وموريتانيا والمغرب والقُ 
في الكوادر الطبي��ة، إذ  واألردن، ن��درةً  وجيبوتي

يتراوح فيها عدد األطباء والممر���ات، لكل مائة 
 إلى 8طبيباً وما بين  65إلى  3ألف نسمة، ما بين 

. كما تواجه بعض البلدان العربية ممر�������ة 105
 عدد يصلاء، حيث نقصاً حاداً في أسّرة االستشف

 2111و 2500الس����كان مقابل كل س����رير حوالي 
 ،التوالي ىومص�������ر علش�������خ� في موريت��اني��ا 

 الطبي����ةوترج� ن����درة الكوادر  ).2/11الملحق (
وأس����ّرة االس����تش����فاء إلى �����عف االس����تثمار في 
التكوين والبنى التحتي��ة الص�������حي��ة، نتيج��ة ش�������� 
الموارد، وهجرة الطواقم الطبية بس����بب المرتبات 
غير المجزية، ووجود بيئة عامة في بعض الدول 

  العربية ال تحفز على التميز.

  

 اإلنفاق على الصحة

يتكون اإلنفاق على الص���حة من االس���تثمارات في 
بني��ة وا�لي��ات والمع��دات والتجهيزات، وك�ذل��ك األ

نس�����بة من تمويل الخدمات والُمدخالت. وقد بلغت 
اإلنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي في 

في  4.8حوالي  2015ال���دول العربي���ة في ع���ام 
بة كثيراً عن المتوس�������ط  المائة، وتقل هذه النس�������

في  9.9حوالي في الع��ام ذات��ه بلغ ي ال��ذ� الع��الم
في العام ذاته،  ،تبلغبينما ). 2/11لمائة، الملحق (ا

من إجمالي اإلنفاق على  الحكومينس�������بة اإلنفاق 
، وهي حوالي الثلثين الص�������حة في الدول العربية

في  عن مثيلتها في باقي األقاليم الناميةتزيد بذلك 
في الم��ائ��ة. وال  42.6التي بلغ��ت حوالي  الع��الم

يتولى المس���ولية الرئيس��ية  الحكومييزال القطاع 
حة في  ية،  12في تمويل قطاع الص������� دولة عرب

تراوحت فيها نس�����بة اإلنفاق الحكومي (العام) إلى 
إجمالي اإلنفاق (الحكومي والخاص) على الصحة 

 حواليفي المائة في تونس و 63.0حوالي ما بين 
ئة في  94.2 ما  ).2/11الملحق ( ،اإلماراتفي ال

وهو ما من شأنه، حسب الدراسات المتخصصة، 
أن يزيد في تلك الدول من المس�������اواة في الولوج 
إلى الخدمات الطبية دون أن ي�����من بال�����رورة 

 الصحي نظامكفاءتها وجودتها. وبالفعل، اليزال ال
ال، بمعنى أن بعض في  ال���دول العربي���ة غير فع���ّ

نوعية وجاذبية في  زيادةقابله تُ اإلنفاق ال ارتفاع 
المص���حات والمس���تش���فيات الموجودة في المنطقة 
العربي��ة، حي��ث ي��������طر الع��دي��د من المواطنين 
العرب الميس���ورين أو المكفولين ببعض التأمينات 

  االجتماعية إلى السفر إلى الخارج لالستشفاء.

 المياه والصرف الصحي

فاوت الكبير بين  نات المتاحة إلى الت يا تش�������ير الب
الدول العربية في نس��بة توفير مياه الش��رب ا�منة 

أن المتوسط العربي يبين نجاح البلدان  الللسكان، إ
العربية كمجموعة في تحقيق إنجاز أف��������ل مما 
حققته الدول النامية ككل، حيث بلغ هذا الم�ش����ر، 

عام لدول  93 ، حوالي2016 في  ئة في ا في الم�ا
الم��ائ��ة في  68، مق��ارن��ة بحوالي مجتمع��ة العربي��ة
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تزال الفجوة بين الحضر   الو. )16(في الدول النامية
لش������ر� ا�منة اوالريف في الحص������ول على مياه 

كبيرة، حيث تبلغ نس����بة الس����كان الذين يحص����لون 
في  96على مياه آمنة للش�������ر� في المدن حوالي 

، بينما ال تتعدى هذه النس�������بة بين س�������كان المائة
  . 2016في المائة، سنة  87 الريف حوالي

النس������بة لتوفر مياه الش������ر� ا�منة للس������كان في ب
 ، تش���ير البيانات المتاحة لعامىرادالدول العربية فُ 

في المائة من  90كثر من إلى أنها تتوفر أل 2016
جميع الس�����كان في كافة الدول العربية، باس�����تثناء 
ال��ج��زائ��ر والس��������ودان والص��������وم����ال وال��ع��راق 

  ).2/12، الملحق (وموريتانيا واليمن
توفر خدمات الصرف الصحي لسكان  يخصفيما 

 رغمال��دول العربي��ة، تج��در اإلش���������ارة إلى أن��ه 
بين هذه الدول في توفير خدمات الفوارق الكبيرة 

قد  ، إال أنهالس�����ّكانهاالص�����رف الص�����حي المالئم 
اس��تطاعت كمجموعة أن تحقق إنجا�اً أفض��ل مما 
بالمس�������توى  نامية وكذلك مقارنة  حققته الدول ال

في  89 بلغ المتوس������ العربي نحوالعالمي، حيث 
، مقارنة بمتوس�������� الدول 2016في العام  المائة

في المائة، والمتوس�������� العالمي  32النامية البالغ 
يالحظ التفاوت الكبير في . )17(في المائة 68البالغ 
خدمة الص���رف الص���حي المالئم بين س���كان  توفر

الحض��ر وس��كان الريف، حيث بلغ المعدل العربي 
في  94حوالي لخدمة لس���كان الحض���ر لتوفر هذه ا

في  81مق��ارن��ة بحوالي  ،6201الم��ائ��ة، س�������ن��ة 
  ).2/12الملحق (الريف في نفس العام، 

  
 التعليم

في مس�������ار التنمية في  التحدياتكمن إحدى أهم ت
تعميمه في رغم  التعليم نوعيةفي تواضع  المنطقة

عليه. وال يزال  اإلنفاقجل الدول العربية وارتفاع 
ارتفاع األمية بين اإلنا� البالغات، وخا��������ة في 
بع� ال��دول العربي��ة األق��ل نمواً أو ذات الكث��اف��ة 
ً أم��ام رفع اإلنت��اجي��ة  الس�������ك��اني��ة الكبيرة، ع��ائق��ا
واالن��دم��ا� في اقتص��������اد المعرف��ة. كم��ا أن النظم 

من التحديات المجتمعية، التعليمية تواجه مجموعة 
أهمها عدم القدرة على تلبية االحتياجات المتزايدة 

                                                 
). "قاعدة بيانات مؤشرات التنمية 2017البنك الدولي ( )16(

 الدولية".

والمتنوع��ة من التعليم لألجي��ال الج��دي��دة. ول��ذل��ك، 
تص�������ط����دم النظم التعليمي����ة في مختلف ال����دول 
بتحديات الواقع الديمغرافي وضرورة التوفيق بين 
النمو الس�������ك��اني وتوفير فر� تعليمي��ة متميزة. 

يات في ض���وء النمو المتوا����ل وتتفاقم هذه التحد
للفئات العمرية الص�����غيرة والش�����ابة، خا������ةً في 
البلدان العربية األقل ثراًء والتي تقف عاجزة عن 
تحقيق االستثمارات الكبيرة والمتعددة الضرورية 
لتلبية الطل� المتس�������ارع على الخدمات التعليمية 

  ذات النوعية المتميزة.
الدول العربية لقد ركزت الس���ياس���ات التعليمية في 

ب��ال��درج��ة األولى على توفير فر� تعليمي��ة في 
المس��تويات األس��اس��ية، إال أنها لم تنج� حتى اليوم 
في نقل هذه اإلنجا�ات إلى المس�������تويات التعليمية 
المتوس����طة والثانوية والفنية والتقنية. فقد ش����هدت 
ه��ذه المس�������توي��ات تراجع��اً في فر� التعليم فيه��ا 

ائي، وذلك تحت تأثير النمو مقارنة بالتعليم االبتد
الديمغرافي، على الرغم من توس������ع اس������تثمارات 

  الدول في مجال التعليم في السنوات األخيرة.
تب��دو ك��ذل��ك ق��درة المؤس�������س��������ات التعليمي��ة على 
االس�������تيعا� محدودة في مرحلة التعليم العالي في 
الع���دي���د من بل���دان المنطق���ة، إذ ال يتج���او� ع���دد 

المرحل����ة من التعليم ُعش�������ر الطال� في ه����ذه 
مر الش�������ريح��ة العمري��ة المعني��ة في جيبوتي والقُ 

وموريت���اني���ا واليمن. أم���ا في البحرين والجزائر 
والس��عودية وعمان وفلس��طين وليبيا فينعم الش��با� 
بفر� تعليمية جامعية أوس�����ع، إذ يس�����تطيع أكثر 

في المائة منهم موا��������لة دراس�������تهم في  40من 
ال��ذ� ق��د يت��أثر بو�ن  الج��امع��ات. وه��ذا التف��اوت،

الفئات الشابة، يجد تفسيره أيضاً في حجم الموارد 
المتاحة، وواقع الس������ياس������ات التعليمية في كل بلد 
على حدة، وفترات نمو المنظومة التعليمية وآليات 
ذل����ك، وبرو� نظم تعليمي����ة ج����دي����دة في التعليم 
الثانو� مثل فت� تخص������ص������ات جديدة في التعليم 

ع المؤس���س���ات التعليمية العليا الفني والتقني، وتنو
  وقدرتها االستيعابية.

 القيد في مرحلة التعليم األساسي

 التعليميتبين من خالل البي����ان����ات المتوفرة أن 
ك��ل ال��دول  ق��د تم تعميم��ه ب��الفع��ل في االبت��دائي

منظمة األمم المتحدة لألمومة والطفولة (اليونيسيف)،  )17(
 ). "تقرير وضع األطفال في العالم".2017(
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الس�������ودان و جيبوتيالص�������وم��ال والعربي��ة، ع��دا 
، حي��ث ال يتج��اوز فيه��ا مع��دل القي��د س�������وري��ةو

س�������نة اإلجمالي في مرحلة التعليم األس�������اس�������ي، 
في الم���ائ���ة  64في الم���ائ���ة و 33، حوالي 2016

في الم���ائ���ة على التوالي،  76في الم���ائ���ة و 74و
الح� االتج����ا� ـ��������������يُ . كم����ا )أ -2/13الملحق (

الفترة التص����اعدي في معدالت القيد الص����افي في 
  العربية.  في معظم الدول )2010-2016(

 القيد في مرحلة التعليم الثانوي

يتج��اوز مع��دل القي��د اإلجم��الي في مرحل��ة التعليم 
، حس����� البيانات المتاحة، 2016 الثانوي في عام

في الم���ائ���ة في ك���ل من اإلم���ارات،  80حوالي 
والبحرين، وتونس، والجزائر، والس�������عودي����ة، 

والكوي��ت، وليبي��ا، وفلس�������طين، وقطر، وعم��ان، 
 30يتراوح هذا المعدل بين حوالي ومص���ر، بينما 

وسورية،  موريتانيا، في المائة في 50في المائة و
أما بالنس�������بة لمعدل القيد  .، وجيبوتيوالس�������ودان

في العام ذاته،  الص���افي في مرحلة التعليم الثانوي
 ً  في معظم الدول العربية فقد كان اتجاهه تص��اعديا

 -2/13(بالمقارنة مع الس��نوات الما���ية، الملحق 
  ب).

ي�������ير دليل المس������اواة بين الجنس������ين في التعليم 
 اإلناثتجاوز معدالت قيد  تساوي أو الثانوي إلى

ثانوية م معدالت قيد البنين في ن ـ��������������المرحلة ال
، عدا اإلمارات عربيةالدول ال عليم في كلـ�������������الت

ان ـمراق وعُ ـوالصومال والعوالسودان وجيبوتي 
حق ـ�����وموريتانيا واليمن، الملرب ـ�����ومصر والمغ

  .ج) -2/13(

 القيد في مرحلة التعليم العالي

تتفاوت معدالت القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم 
 تتص�������دروالعالي تفاوتاً كبيراً بين الدول العربية، 

قائمة الدول العربية في مؤ���ر القيد في  الس��عودية
في  60.6حوالي  التعليم العالي، حيث بلغ معدلها

في الم��ائ��ة، �م  50.3ليبي��ا بحوالي  ائ��ة، تليه��االم��
في الم����ائ����ة. ومن ن����احي����ة  46.6بنحو  البحرين

 موريت����اني����االيمن و زال مؤ��������راتت أخرى، ال
. في المائة 10 مس��توىال تتعدى  جيبوتيمر ووالقُ 

وكما هو الحال في مرحلة التعليم الثانوي، توجد 
فجوة كبيرة في القي��د في التعليم الع��الي لص��������ال� 

ل����دول الخلي� اإلن����اث في دول مجلس التع����اون 
األردن وتونس والجزائر وك���ذل���ك في ، العربي���ة

، ومص����ر وفلس����طين ولبنانوالس����ودان وس����ورية 
  ).ج -2/13الملحق (

عالي نمواً حقق معدل القيد اإلجمالي في التع ليم ال
معظم ، في )2010-2016(الفترة ملحوظاً، خالل 

األردن، تونس، العراق، ال����دول العربي����ة، ع����دا 
يا واليمن نان، ليب يد ورغم ذلك، . فلس�������طين، لب يُف

مؤ���ر اقتص��اد المعرفة الذي ين���ر� البنك الدولي 
ستخدام المعارف والتكنولوجيا والذي يقيس مدى  ا

ن الدول العربية كمجموعة بأ في العملية اإلنتاجية
تحتل المرتبة الس���ادس���ة بين منا�ق العالم الثمانية 

ومن الم��ذكور.  المعتم��دة الحتس���������اب المؤ��������ر
نوعية الدالة على توا�������ع المؤ�������رات األخرى 

في الدول العربية عدم ظهور العالي التعليم وأداء 
جامعة  100أي جامعة عربية في قائمة أف��������ل 

  . مؤخراً  في العالم

 اإلنفاق على التعليم

في الدول العربية  بلغت نس����بة اإلنفاق على التعليم
 4.2حوالي إلى الدخل القومي اإلجمالي  مجتمعة

. وعلى مس������توى الدول 2015في المائة في العام 
عام  غت، في ال قد بل ية فرادى، ف ، في 2016العرب

ئة، وفي عُ  6.9تونس حوالي  ما مان حوالي في ال
في  5.7فلس�������طين حوالي في الم��ائ��ة، وفي  6.1

في وفي المائة،  5.2المائة، وفي المغرب حوالي 
، وهي نس�������� في المائة 5.1الس�������عودية حوالي 

بالمقارنة مع نظيراتها في الدول النامية، مرتفعة 
  ).2/14الملحق (

التعليم في ال���دول  ومع ذل���ك يبقى اإلنف���اق على
ّعال،  ية غير ف حيث لم يؤدّ، حتى اآلن، إلى العرب

ا� ترتي� الدول العربية في مؤ������ر اقتص�����اد ارتف
المعرفة. كما أن معدالت التس�������رب المدرس�������ي 
التزال مرتفع��ة في بع� ال��دول العربي��ة، حي��ث 
لت ذروتها في جيبوتي والس�������ودان اللتين  و��������

 في الم��ائ��ة. 40تج��اوز فيهم��ا ه��ذا المع��دل حوالي 
المنظومة التعليمية في تحيز وتظهر اإلحص��ائيات 

 الدول الناميةمعطيات على عكس الدول العربية، 
، لفائدة التعليم العالي على حس�������اب مراحل ككل

في يزيد معدل نص��ي� الطال� إذ التعليم األخرى، 
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تزال الفجوة بين الحضر   الو. )16(في الدول النامية
لش������ر� ا�منة اوالريف في الحص������ول على مياه 

كبيرة، حيث تبلغ نس����بة الس����كان الذين يحص����لون 
في  96على مياه آمنة للش�������ر� في المدن حوالي 

، بينما ال تتعدى هذه النس�������بة بين س�������كان المائة
  . 2016في المائة، سنة  87 الريف حوالي

النس������بة لتوفر مياه الش������ر� ا�منة للس������كان في ب
 ، تش���ير البيانات المتاحة لعامىرادالدول العربية فُ 

في المائة من  90كثر من إلى أنها تتوفر أل 2016
جميع الس�����كان في كافة الدول العربية، باس�����تثناء 
ال��ج��زائ��ر والس��������ودان والص��������وم����ال وال��ع��راق 

  ).2/12، الملحق (وموريتانيا واليمن
توفر خدمات الصرف الصحي لسكان  يخصفيما 

 رغمال��دول العربي��ة، تج��در اإلش���������ارة إلى أن��ه 
بين هذه الدول في توفير خدمات الفوارق الكبيرة 

قد  ، إال أنهالس�����ّكانهاالص�����رف الص�����حي المالئم 
اس��تطاعت كمجموعة أن تحقق إنجا�اً أفض��ل مما 
بالمس�������توى  نامية وكذلك مقارنة  حققته الدول ال

في  89 بلغ المتوس������ العربي نحوالعالمي، حيث 
، مقارنة بمتوس�������� الدول 2016في العام  المائة

في المائة، والمتوس�������� العالمي  32النامية البالغ 
يالحظ التفاوت الكبير في . )17(في المائة 68البالغ 
خدمة الص���رف الص���حي المالئم بين س���كان  توفر

الحض��ر وس��كان الريف، حيث بلغ المعدل العربي 
في  94حوالي لخدمة لس���كان الحض���ر لتوفر هذه ا

في  81مق��ارن��ة بحوالي  ،6201الم��ائ��ة، س�������ن��ة 
  ).2/12الملحق (الريف في نفس العام، 

  
 التعليم

في مس�������ار التنمية في  التحدياتكمن إحدى أهم ت
تعميمه في رغم  التعليم نوعيةفي تواضع  المنطقة

عليه. وال يزال  اإلنفاقجل الدول العربية وارتفاع 
ارتفاع األمية بين اإلنا� البالغات، وخا��������ة في 
بع� ال��دول العربي��ة األق��ل نمواً أو ذات الكث��اف��ة 
ً أم��ام رفع اإلنت��اجي��ة  الس�������ك��اني��ة الكبيرة، ع��ائق��ا
واالن��دم��ا� في اقتص��������اد المعرف��ة. كم��ا أن النظم 

من التحديات المجتمعية، التعليمية تواجه مجموعة 
أهمها عدم القدرة على تلبية االحتياجات المتزايدة 

                                                 
). "قاعدة بيانات مؤشرات التنمية 2017البنك الدولي ( )16(

 الدولية".

والمتنوع��ة من التعليم لألجي��ال الج��دي��دة. ول��ذل��ك، 
تص�������ط����دم النظم التعليمي����ة في مختلف ال����دول 
بتحديات الواقع الديمغرافي وضرورة التوفيق بين 
النمو الس�������ك��اني وتوفير فر� تعليمي��ة متميزة. 

يات في ض���وء النمو المتوا����ل وتتفاقم هذه التحد
للفئات العمرية الص�����غيرة والش�����ابة، خا������ةً في 
البلدان العربية األقل ثراًء والتي تقف عاجزة عن 
تحقيق االستثمارات الكبيرة والمتعددة الضرورية 
لتلبية الطل� المتس�������ارع على الخدمات التعليمية 

  ذات النوعية المتميزة.
الدول العربية لقد ركزت الس���ياس���ات التعليمية في 

ب��ال��درج��ة األولى على توفير فر� تعليمي��ة في 
المس��تويات األس��اس��ية، إال أنها لم تنج� حتى اليوم 
في نقل هذه اإلنجا�ات إلى المس�������تويات التعليمية 
المتوس����طة والثانوية والفنية والتقنية. فقد ش����هدت 
ه��ذه المس�������توي��ات تراجع��اً في فر� التعليم فيه��ا 

ائي، وذلك تحت تأثير النمو مقارنة بالتعليم االبتد
الديمغرافي، على الرغم من توس������ع اس������تثمارات 

  الدول في مجال التعليم في السنوات األخيرة.
تب��دو ك��ذل��ك ق��درة المؤس�������س��������ات التعليمي��ة على 
االس�������تيعا� محدودة في مرحلة التعليم العالي في 
الع���دي���د من بل���دان المنطق���ة، إذ ال يتج���او� ع���دد 

المرحل����ة من التعليم ُعش�������ر الطال� في ه����ذه 
مر الش�������ريح��ة العمري��ة المعني��ة في جيبوتي والقُ 

وموريت���اني���ا واليمن. أم���ا في البحرين والجزائر 
والس��عودية وعمان وفلس��طين وليبيا فينعم الش��با� 
بفر� تعليمية جامعية أوس�����ع، إذ يس�����تطيع أكثر 

في المائة منهم موا��������لة دراس�������تهم في  40من 
ال��ذ� ق��د يت��أثر بو�ن  الج��امع��ات. وه��ذا التف��اوت،

الفئات الشابة، يجد تفسيره أيضاً في حجم الموارد 
المتاحة، وواقع الس������ياس������ات التعليمية في كل بلد 
على حدة، وفترات نمو المنظومة التعليمية وآليات 
ذل����ك، وبرو� نظم تعليمي����ة ج����دي����دة في التعليم 
الثانو� مثل فت� تخص������ص������ات جديدة في التعليم 

ع المؤس���س���ات التعليمية العليا الفني والتقني، وتنو
  وقدرتها االستيعابية.

 القيد في مرحلة التعليم األساسي

 التعليميتبين من خالل البي����ان����ات المتوفرة أن 
ك��ل ال��دول  ق��د تم تعميم��ه ب��الفع��ل في االبت��دائي

منظمة األمم المتحدة لألمومة والطفولة (اليونيسيف)،  )17(
 ). "تقرير وضع األطفال في العالم".2017(
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الس�������ودان و جيبوتيالص�������وم��ال والعربي��ة، ع��دا 
، حي��ث ال يتج��اوز فيه��ا مع��دل القي��د س�������وري��ةو

س�������نة اإلجمالي في مرحلة التعليم األس�������اس�������ي، 
في الم���ائ���ة  64في الم���ائ���ة و 33، حوالي 2016

في الم���ائ���ة على التوالي،  76في الم���ائ���ة و 74و
الح� االتج����ا� ـ��������������يُ . كم����ا )أ -2/13الملحق (

الفترة التص����اعدي في معدالت القيد الص����افي في 
  العربية.  في معظم الدول )2010-2016(

 القيد في مرحلة التعليم الثانوي

يتج��اوز مع��دل القي��د اإلجم��الي في مرحل��ة التعليم 
، حس����� البيانات المتاحة، 2016 الثانوي في عام

في الم���ائ���ة في ك���ل من اإلم���ارات،  80حوالي 
والبحرين، وتونس، والجزائر، والس�������عودي����ة، 

والكوي��ت، وليبي��ا، وفلس�������طين، وقطر، وعم��ان، 
 30يتراوح هذا المعدل بين حوالي ومص���ر، بينما 

وسورية،  موريتانيا، في المائة في 50في المائة و
أما بالنس�������بة لمعدل القيد  .، وجيبوتيوالس�������ودان

في العام ذاته،  الص���افي في مرحلة التعليم الثانوي
 ً  في معظم الدول العربية فقد كان اتجاهه تص��اعديا

 -2/13(بالمقارنة مع الس��نوات الما���ية، الملحق 
  ب).

ي�������ير دليل المس������اواة بين الجنس������ين في التعليم 
 اإلناثتجاوز معدالت قيد  تساوي أو الثانوي إلى

ثانوية م معدالت قيد البنين في ن ـ��������������المرحلة ال
، عدا اإلمارات عربيةالدول ال عليم في كلـ�������������الت

ان ـمراق وعُ ـوالصومال والعوالسودان وجيبوتي 
حق ـ�����وموريتانيا واليمن، الملرب ـ�����ومصر والمغ

  .ج) -2/13(

 القيد في مرحلة التعليم العالي

تتفاوت معدالت القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم 
 تتص�������دروالعالي تفاوتاً كبيراً بين الدول العربية، 

قائمة الدول العربية في مؤ���ر القيد في  الس��عودية
في  60.6حوالي  التعليم العالي، حيث بلغ معدلها

في الم��ائ��ة، �م  50.3ليبي��ا بحوالي  ائ��ة، تليه��االم��
في الم����ائ����ة. ومن ن����احي����ة  46.6بنحو  البحرين

 موريت����اني����االيمن و زال مؤ��������راتت أخرى، ال
. في المائة 10 مس��توىال تتعدى  جيبوتيمر ووالقُ 

وكما هو الحال في مرحلة التعليم الثانوي، توجد 
فجوة كبيرة في القي��د في التعليم الع��الي لص��������ال� 

ل����دول الخلي� اإلن����اث في دول مجلس التع����اون 
األردن وتونس والجزائر وك���ذل���ك في ، العربي���ة

، ومص����ر وفلس����طين ولبنانوالس����ودان وس����ورية 
  ).ج -2/13الملحق (

عالي نمواً حقق معدل القيد اإلجمالي في التع ليم ال
معظم ، في )2010-2016(الفترة ملحوظاً، خالل 

األردن، تونس، العراق، ال����دول العربي����ة، ع����دا 
يا واليمن نان، ليب يد ورغم ذلك، . فلس�������طين، لب يُف

مؤ���ر اقتص��اد المعرفة الذي ين���ر� البنك الدولي 
ستخدام المعارف والتكنولوجيا والذي يقيس مدى  ا

ن الدول العربية كمجموعة بأ في العملية اإلنتاجية
تحتل المرتبة الس���ادس���ة بين منا�ق العالم الثمانية 

ومن الم��ذكور.  المعتم��دة الحتس���������اب المؤ��������ر
نوعية الدالة على توا�������ع المؤ�������رات األخرى 

في الدول العربية عدم ظهور العالي التعليم وأداء 
جامعة  100أي جامعة عربية في قائمة أف��������ل 

  . مؤخراً  في العالم

 اإلنفاق على التعليم

في الدول العربية  بلغت نس����بة اإلنفاق على التعليم
 4.2حوالي إلى الدخل القومي اإلجمالي  مجتمعة

. وعلى مس������توى الدول 2015في المائة في العام 
عام  غت، في ال قد بل ية فرادى، ف ، في 2016العرب

ئة، وفي عُ  6.9تونس حوالي  ما مان حوالي في ال
في  5.7فلس�������طين حوالي في الم��ائ��ة، وفي  6.1

في وفي المائة،  5.2المائة، وفي المغرب حوالي 
، وهي نس�������� في المائة 5.1الس�������عودية حوالي 

بالمقارنة مع نظيراتها في الدول النامية، مرتفعة 
  ).2/14الملحق (

التعليم في ال���دول  ومع ذل���ك يبقى اإلنف���اق على
ّعال،  ية غير ف حيث لم يؤدّ، حتى اآلن، إلى العرب

ا� ترتي� الدول العربية في مؤ������ر اقتص�����اد ارتف
المعرفة. كما أن معدالت التس�������رب المدرس�������ي 
التزال مرتفع��ة في بع� ال��دول العربي��ة، حي��ث 
لت ذروتها في جيبوتي والس�������ودان اللتين  و��������

 في الم��ائ��ة. 40تج��اوز فيهم��ا ه��ذا المع��دل حوالي 
المنظومة التعليمية في تحيز وتظهر اإلحص��ائيات 

 الدول الناميةمعطيات على عكس الدول العربية، 
، لفائدة التعليم العالي على حس�������اب مراحل ككل

في يزيد معدل نص��ي� الطال� إذ التعليم األخرى، 
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بنص�������يب زميله من اإلنفاق مقارنة التعليم العالي 
  في التعليم االبتدائي بحوالي عشرة أضعاف.

 مؤشر االبتكار في الدول العربية
الركائز الرئيس�������ية القتص�������اد يعتبر االبتكار أحد 

المعرفة، كما أنه يقتضي القيام باستثمارات كبيرة 
لة في المن�ومة التعليمية وفي البح�  ومتوا��������
العلمي، مع اتباع س���ياس���ات محفزة للتميز وحماية 
اإلنتا� الفكر�. وتنش������ر المن�مة العالمية للملكية 

األم��م ال��م��ت��ح����دة  م��ن�����م����ات(إح����دى  ال��ف��ك��ري����ة
، بالتعاون مع جامعة "كورنيل" المت�ص������ص������ة)

والمعهد األوروبي إلدارة األعمال، تقريراً س���نوياً 
يض�����م مؤش�����راً عن االبتكار العالمي يرتب الدول 
حس������ب أدا� المؤش������ر المذكور فيها. وفي س������نة 

ندا 2017 ل� س�������ويس�������را والس�������ويد وهول ، احت
بع والوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة المرات���ب األر

مؤش�������ر االبتكار. وفي منطقة ش�������مال  فياألولى 
إفريقيا وغر� �س��يا (المنطقة العربية باألس��ا�)، 
تضم قائمة الدول الثالث األوائل في ترتيب مؤشر 

اإلمارات (المرتبة  االبتكار دولة عربية واحدة هي
  عالمياً). 35

  األمية

س��نة فما فوق)  15تقدر نس��بة األمية بين البالغين (
في  19.3 ، بحوالي2016العربية، سنة في الدول 

قاليم المائة ، وهي بذلك تفوق مثيالتها في جميع أ
يا و نا� إقليمي جنو� �س������� باس�������تث عالم،  يا أال فريق

مع��دل األمي��ة بين  ال يزالجنو� الص�������حرا�. و
، يص�����ل إلى مس�����تويات 2016في العام  ،البالغين

في الم��ائ��ة في ك��ل من اليمن  30تق��ار� أو تفوق 
في حين ان�ف� ه����ذا  ،وجيبوتي وموريت����اني����ا
األردن  المائة في في 5 حواليأقل من المعدل إلى 

، والبحرين والس���عودية وفلس���طين وقطر والكوي�
  ).أ-2/16الملحق (

 في الفئة العمرية بين الش���با� األميةنس���بة  تص���ل
في المائة. بينما  6.9 حواليإلى س�������نة)  24-15(

بة األمية ل�ناث في  الفئة العمرية ذات تبل� نس�������
مائة. و 8.4 حوالي خطط من الواض�������ح أن في ال

األس���اس����ي ورفع نس���ب التوس���ع في نش���ر التعليم 
ه���اتين في ض ملحوظ ا�ف���ان إلى التم���در� أدت

يه عام  تا عل كان تا 2000النس�������بتين عما  كان ، إذ 
 في المائة 38.8في المائة و 20.5تقدران بحوالي 

تبل� نس�������ب���ة األمي���ة بين اإلن���اث و على التوالي.
 ،2016، في العام س�������نة فما فوق) 15البالغات (

عدد اإلن�اث  في 25.7حوالي  ئة من إجم�الي  الم�ا
ويص�������ل معدل األمية ل�ناث . في الدول العربية

بالغات  في المائة في  40مس�������تويات تزيد عن ال
يا تان قااليمن وموري مام  ، وهو ما يعتبر عائ قويا أ

تسريع وتيرة التطوير في هذه الدول ونجاح خطط 
  مكافحة الفقر ورفع اإلنتاجية فيها. 

  العمالة

 حجم القوى العاملة ومعدل نموها

تش�������ير تق��ديرات من�م��ة العم��ل العربي��ة إلى أن 
مع��دالت نمو القوى الع��امل��ة تتج��ه نحو االرتف��اع 

االرتفاع هذا خالل العقد الحالي. ويمكن تفس�������ير 
وزي��ادة  ،الهرم العمر� للس�������ك��ان هم��او بع��املين

اس���تمرار مس���اهمة المرأة في أس���واق العمل رغم 
  . لصالح الرجالوجود فجوة كبيرة 

تقس�������يم القطاعي للقوى العاملة المن المالحظ أن 
ي���دل على ع���دم تنوع اليزال في ال���دول العربي���ة 

فة كافية حقل  هااقتص��������ادات وعدم ولوجها بص�������
على وجود اختالالت كذلك و ،اقتص��������اد المعرفة

وقدرتها على  تحد من كفا�ة المؤس��س��ات التعليمية
ية  تكوين أجيال مؤهلة لمواجهة المنافس��������ة الدول

  بجدارة. 

يق���در ع���دد القوى الع���امل���ة في ال���دول العربي���ة و
مليون  136.4 ، بحوالي2017 في عاممجتمعة، 

في المائة من  51.4 نس������مة، وهو ما يمثل حوالي
في نفس السنة. في سن العمل إجمالي عدد السكان 

كان دون  عدد الس������� فاع   15ويرجع ذلك إلى ارت
س���نة، وض���ع� مس���اهمة المرأة في س���وق العمل 

  .المساهمة للزيادةرغم اتجاه هذه 
الس�������نو� لنمو القوى الع��امل��ة،  تراوح المع��دليو

 على ����عيد الدول، )2007-2016(خالل الفترة 
ية ئة  )-1.4( ما بين حوالي ،فرادى العرب ما في ال

. في الم��ائ��ة في قطر 9.5 ، وحواليفي س�������وري��ة
في س���ائر ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى العاملة 

سكاني الدول العربية  ستمرار النمو ال وزيادة إلى ا

 الفصل الثاني: التطورات االقتصادية واالجتماعية 
 

43 
 

معدالت المش����اركة في س����و� العمل خاص����ة بين 
النس������اء. ومن المتوقع أن يس������تمر ارتفاع كل من 
معدل نمو العمالة ومعدل نمو فئة السكان النشطين 

ة للهرم حتمينتيجة كاقتص�������ادياً لعدة عقود قادمة 
الس�������ك��اني الح��الي في المنطق��ة العربي��ة، وهو م��ا 
يتطل� توفير فرص أكبر للش�������غل وإال فس�������و� 
فة  يد معدالت البطالة عن أو���������اعها المخي تتزا

 ).2/17، الملحق (الحالية

 تطور مساهمة اإلناث في أسواق العمل

مش��اركة المرأة العربية في أس��وا� العمل  ال تزال
حص���ة النس���اء من القو�  ، إذ ال تتجاوزمنخف����ة

في  23 حواليمجتمعة العاملة في الدول العربية 
. وتعتبر هذه النس��بة األدنى بين 2016 المائة س��نة

ويمكن األق���الي� الرئيس�������ي���ة األخر� في الع���ال�. 
هذا الت�دنّي إلى عوام�ل  إرجاع بع� مس�������بب�ات 
ت��اريخي��ة واجتم��اعي��ة، وك��ذل��ك إلى منهجي��ة إنت��اج 

تي ال تأخذ في االعتبار اإلحص�������ائيات المتوفرة ال
بال�����رورة كافة جوان� مش����اركة المرأة العربية 

مش�������اركة حص�������ة  ىتتدنّ في الدورة اإلنتاجية. و
بش��كل ، 2016العام في المرأة في أس��وا� العمل، 

في  8.1 في اليمن حي��� ال تتج��اوز حواليكبير 
في الم��ائ��ة  41.8إلى حوالي الم��ائ��ة، بينم��ا ترتفع 

ئة في القُ  41.5في جيبوتي، وحوالي  ما مر، في ال
يا، وحوالي  31.3وحوالي  تان ئة في موري ما في ال

في  26.5في الم��ائ��ة في الكوي���، وحوالي  27.7
  المائة في تونس.

 التوزيع القطاعي للقوى العاملة
على  ،2016، في العام قطاع الخدماتس�������تحوذ ا

من القو� الع��امل��ة العربي��ة بحوالي أكبر نس�������ب��ة 
، يليه قطاع الزراعة ليهاإجمامن  في المائة 64.0

، بينما يس������توع� في المائة 18.3بنس������بة حوالي 
ويدل  .في المائة 17.7حوالي القطاع الص������ناعي 

تدنّي حص����ة القطاع الص����ناعي من القو� العاملة 
تخص������ص العديد منها في في الدول العربية على 

وهو ما يحد بطبيعته من قدرة ، األوليةإنتاج السلع 

ومجزية فرص عمل كافية تلك الدول على إيجاد 
  للمتعلمين وأصحاب المهارات العالية.

  البطالة
  تطور مؤشرات البطالة

يُقدّر متوس���ط معدل البطالة في الدول العربية عام 
في المائة، وهو يمثل أعلى  15.4بحوالي  2017

األقالي� الرئيس�������ية في معدل بطالة بالمقارنة مع 
الع��ال�. وبلغ ع��دد الع��اطلين عن العم��ل في نفس 

مليون عاطل، وتتص����در كل  19.8الس����نة حوالي 
من س�����ورية ومص�����ر واليمن قائمة الدول العربية 

، حي��� بلغ عن العم��ل من حي��� ع��دد الع��اطلين
ن نصف ـر مــدول أكثــذه الــوع حصص هـمجم

ة. وبلغ إجم��الي ع��دد الع��اطلين في ال��دول العربي��
معدل البطالة أكثر من نصف القوة العاملة في كل 

التي يمّر  للتطورات المحليةمن اليمن وس������ورية، 
به��ا ه��ذين البل��دين، بينم��ا ك��ان��� مع��دالت البط��ال��ة 

 27.9مرتفعة أي����اً في كل من فلس���طين بحوالي 
وفي جيبوتي   في الم��ائ��ة من حج� القوة الع��امل��ة،

في الم��ائ��ة  18.5، و)18(في الم��ائ��ة 22.4بحوالي 
في الم���ائ���ة  17.7في األردن وفي ليبي���ا بحوالي 

في المائة في  15.5في المائة في ُعمان و 16.0و
في الم��ائ��ة في العرا�. وس�������جل���  14.8تونس و

مجموع����ة ال����دول التي ت��������� ك�ً من الجزائر 
والس���ودان ومص���ر والمغرب وموريتانيا معدالت 

مائة. في في ال 12.8في المائة و 10.2بطالة بين 
المقابل س������جل� دول مجلس التعاون لدول الخلي� 
العربية أدنى مستويات البطالة في مجموعة الدول 
العربية كنس�������بة من إجمالي قوة العمل (مواطنين 
وغير مواطنين)، فيما ترتفع معدالت البطالة بين 

 15المواطنين في تلك الدول لتص���ل إلى أكثر من 
مائة في السعودية. في ال 12في المائة في ُعمان، و

من ناحية أخر�، س�������جل� معدالت بطالة متدنية 
 6.3نس�����بياً في كل من لبنان بنس�����بة بلغ� حوالي 

، )19(في الم��ائ��ة في الص�������وم��ال 6.0في الم��ائ��ة و
  ).2/18) والملحق (8الجدول (

  
                                                 

قدّر هذا المعدل من قبل إدارة اإلحصاء والدراسات ) 18(
الديمغرافية التابعة لمندوبية التخطيط المكلفة باإلحصاء في 

)، بينما تقدر منظمة 2017جيبوتي (الدليل اإلحصائي 

العمل الدولية معدل البطالة في جيبوتي باستخدام التعريف 
 في المائة. 5.8طالة بحوالي المعتمد للب

 تقديرات منظمة العمل الدولية.)  19(
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بنص�������يب زميله من اإلنفاق مقارنة التعليم العالي 
  في التعليم االبتدائي بحوالي عشرة أضعاف.

 مؤشر االبتكار في الدول العربية
الركائز الرئيس�������ية القتص�������اد يعتبر االبتكار أحد 

المعرفة، كما أنه يقتضي القيام باستثمارات كبيرة 
لة في المن�ومة التعليمية وفي البح�  ومتوا��������
العلمي، مع اتباع س���ياس���ات محفزة للتميز وحماية 
اإلنتا� الفكر�. وتنش������ر المن�مة العالمية للملكية 

األم��م ال��م��ت��ح����دة  م��ن�����م����ات(إح����دى  ال��ف��ك��ري����ة
، بالتعاون مع جامعة "كورنيل" المت�ص������ص������ة)

والمعهد األوروبي إلدارة األعمال، تقريراً س���نوياً 
يض�����م مؤش�����راً عن االبتكار العالمي يرتب الدول 
حس������ب أدا� المؤش������ر المذكور فيها. وفي س������نة 

ندا 2017 ل� س�������ويس�������را والس�������ويد وهول ، احت
بع والوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة المرات���ب األر

مؤش�������ر االبتكار. وفي منطقة ش�������مال  فياألولى 
إفريقيا وغر� �س��يا (المنطقة العربية باألس��ا�)، 
تضم قائمة الدول الثالث األوائل في ترتيب مؤشر 

اإلمارات (المرتبة  االبتكار دولة عربية واحدة هي
  عالمياً). 35

  األمية

س��نة فما فوق)  15تقدر نس��بة األمية بين البالغين (
في  19.3 ، بحوالي2016العربية، سنة في الدول 

قاليم المائة ، وهي بذلك تفوق مثيالتها في جميع أ
يا و نا� إقليمي جنو� �س������� باس�������تث عالم،  يا أال فريق

مع��دل األمي��ة بين  ال يزالجنو� الص�������حرا�. و
، يص�����ل إلى مس�����تويات 2016في العام  ،البالغين

في الم��ائ��ة في ك��ل من اليمن  30تق��ار� أو تفوق 
في حين ان�ف� ه����ذا  ،وجيبوتي وموريت����اني����ا
األردن  المائة في في 5 حواليأقل من المعدل إلى 

، والبحرين والس���عودية وفلس���طين وقطر والكوي�
  ).أ-2/16الملحق (

 في الفئة العمرية بين الش���با� األميةنس���بة  تص���ل
في المائة. بينما  6.9 حواليإلى س�������نة)  24-15(

بة األمية ل�ناث في  الفئة العمرية ذات تبل� نس�������
مائة. و 8.4 حوالي خطط من الواض�������ح أن في ال

األس���اس����ي ورفع نس���ب التوس���ع في نش���ر التعليم 
ه���اتين في ض ملحوظ ا�ف���ان إلى التم���در� أدت

يه عام  تا عل كان تا 2000النس�������بتين عما  كان ، إذ 
 في المائة 38.8في المائة و 20.5تقدران بحوالي 

تبل� نس�������ب���ة األمي���ة بين اإلن���اث و على التوالي.
 ،2016، في العام س�������نة فما فوق) 15البالغات (

عدد اإلن�اث  في 25.7حوالي  ئة من إجم�الي  الم�ا
ويص�������ل معدل األمية ل�ناث . في الدول العربية

بالغات  في المائة في  40مس�������تويات تزيد عن ال
يا تان قااليمن وموري مام  ، وهو ما يعتبر عائ قويا أ

تسريع وتيرة التطوير في هذه الدول ونجاح خطط 
  مكافحة الفقر ورفع اإلنتاجية فيها. 

  العمالة

 حجم القوى العاملة ومعدل نموها

تش�������ير تق��ديرات من�م��ة العم��ل العربي��ة إلى أن 
مع��دالت نمو القوى الع��امل��ة تتج��ه نحو االرتف��اع 

االرتفاع هذا خالل العقد الحالي. ويمكن تفس�������ير 
وزي��ادة  ،الهرم العمر� للس�������ك��ان هم��او بع��املين

اس���تمرار مس���اهمة المرأة في أس���واق العمل رغم 
  . لصالح الرجالوجود فجوة كبيرة 

تقس�������يم القطاعي للقوى العاملة المن المالحظ أن 
ي���دل على ع���دم تنوع اليزال في ال���دول العربي���ة 

فة كافية حقل  هااقتص��������ادات وعدم ولوجها بص�������
على وجود اختالالت كذلك و ،اقتص��������اد المعرفة

وقدرتها على  تحد من كفا�ة المؤس��س��ات التعليمية
ية  تكوين أجيال مؤهلة لمواجهة المنافس��������ة الدول

  بجدارة. 

يق���در ع���دد القوى الع���امل���ة في ال���دول العربي���ة و
مليون  136.4 ، بحوالي2017 في عاممجتمعة، 

في المائة من  51.4 نس������مة، وهو ما يمثل حوالي
في نفس السنة. في سن العمل إجمالي عدد السكان 

كان دون  عدد الس������� فاع   15ويرجع ذلك إلى ارت
س���نة، وض���ع� مس���اهمة المرأة في س���وق العمل 

  .المساهمة للزيادةرغم اتجاه هذه 
الس�������نو� لنمو القوى الع��امل��ة،  تراوح المع��دليو

 على ����عيد الدول، )2007-2016(خالل الفترة 
ية ئة  )-1.4( ما بين حوالي ،فرادى العرب ما في ال

. في الم��ائ��ة في قطر 9.5 ، وحواليفي س�������وري��ة
في س���ائر ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى العاملة 
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معدالت المش����اركة في س����و� العمل خاص����ة بين 
النس������اء. ومن المتوقع أن يس������تمر ارتفاع كل من 
معدل نمو العمالة ومعدل نمو فئة السكان النشطين 

ة للهرم حتمينتيجة كاقتص�������ادياً لعدة عقود قادمة 
الس�������ك��اني الح��الي في المنطق��ة العربي��ة، وهو م��ا 
يتطل� توفير فرص أكبر للش�������غل وإال فس�������و� 
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 ).2/17، الملحق (الحالية

 تطور مساهمة اإلناث في أسواق العمل

مش��اركة المرأة العربية في أس��وا� العمل  ال تزال
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  البطالة
  تطور مؤشرات البطالة
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  ).2/18) والملحق (8الجدول (

  
                                                 

قدّر هذا المعدل من قبل إدارة اإلحصاء والدراسات ) 18(
الديمغرافية التابعة لمندوبية التخطيط المكلفة باإلحصاء في 

)، بينما تقدر منظمة 2017جيبوتي (الدليل اإلحصائي 

العمل الدولية معدل البطالة في جيبوتي باستخدام التعريف 
 في المائة. 5.8طالة بحوالي المعتمد للب

 تقديرات منظمة العمل الدولية.)  19(
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 (8الجدول رقم )
 *تطور معّدالت البطالة في بعض الدول العربية

(2007 –2017) 
)%( 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الدولة
 18.5 15.5 13.1 11.9 12.6 12.8 13.4 13.4 12.9 12.7 13.1 ن رد األ

 1.7 3.6 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.0 4.3 4.0 3.2 اإلمارات
 15.5 15.5 15.4 15.3 15.3 16.7 18.9 13.0 13.3 14.0 14.1 س ـــونـت

 11.7 10.4 11.2 10.6 9.8 11.0 10.0 10.0 10.2 11.3 13.8 زائر ــالج
 5.8 5.7 5.6 5.7 5.6 5.5 5.8 5.3 5.4 5.2 5.8 السعودية

 50.0 50.0 50.0 40.0 35.0 25.0 8.1 8.4 9.2 8.4 8.4 ة ــوريـس
 27.9 26.9 25.9 23.4 23.4 23.0 20.9 23.7 24.5 26.6 21.7 لسطين ـف
 0.1 0.7 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 رـــــطــق

 2.2 2.2 2.2 2.9 2.7 2.7 2.6 2.5 2.5 2.5 2.0 ويتــالك
 11.9 13.2 12.8 13.4 13.1 13.0 11.9 8.9 9.4 8.7 8.9 ر ـصــــم

 10.2 9.9 9.7 9.9 9.2 9.0 8.9 9.1 9.1 9.6 9.8 رب ـغـالم
 70.0 70.0 ... ... 17.4 18.0 18.0 16.0 15.0 15.7 15.9 من ـــــالي

 ، تشيل م عالت البط ل  اليوامن ن رغ ر اليوامن ن.ما س الت  ر  لعرب الخ  ج ال ر     لنسب  لعرب  *
قواعع    ن ت من ي  ( رتقع رات م عّل التقر ر  ن ًء ع   مص در رمن   رسي   ر   ن ت درل   متفرق  أ يه  2/18اليصعر: الي    )

 ال يل العرل  .

غ ر اليسااا نع  خالب   ب ئ  االقتصااا د الان كسااا  
ع   أسااواق ال يل ول ععد من العرب  2017ع م 

ل    ليق رن   ال ر   ، ت ث  ادت م عالت البط 
، ول كااال من األرد  رالازائر 2016مع عااا م 

شبه  سط ن، رانخفض  ول اإلم رات، رظ    رو 
مساااااتقر  ول السااااا ود   رالكو   راليغر . رقع 

سااااور    ق   م عالت البط ل  مرتف   ول كل من 
رال ين  سبا ال ررل اليذكور  أعالا.  رسا   

 13.2مصاار تراج  ً ول م عب البط ل  من توالل 
ع م  ئ   ي  ئ   11.9إل  ن و  2016ول ال ي  ول ال

نت ا  ت سااان األرضااا ي االقتصااا د    2017ع م 
ع   خ ف    عء تنف ذ ععد من  رامج اإلصااااااالح 
االقتص دل. كي  تراجع م عب البط ل  ول قطر ول 

ول  0.1ول الي ئ  إل   0.7نفس الفتر  من توالل 
 الي ئ .

 أهم خصائص البطالة في الدول العربية

ك   م عب البط ل  ول العرب ال ر    كيايوع  ول 
األع   ول ال  لم   لنسب  لشر     2017ع م 

سن ،  24ر 15الشب   مين تترارح أعي ر م   ن 
ر    متوسط تص  الشب     ن ال  م  ن عن 

ن ت   أخرى،  ول الي ئ . من 46.2 يل توالل ال

 قعر متوسط نسب  م لبل ال يل ل ير  األرل  
  والل ث  ل مايل ال  م  ن عن ال يل. ر  بر 
تركز البط ل  ول أرس م الشب   رم لبل ال يل 
ل ير  األرل  عن الت عل الكب ر الذل تواجهه 
العرب ال ر    ول است     العاخ  ن الاعد إل  

ال يل، ر ي ل  ذا الوضع تهع عاً لالستقرار سوق 
 رالس م االجتي عل ول ععد من درب الينطق . 

واجه جهود العرب ال ر    ول توو ر ور  ت
، الس ي  ال  ج  إل  ت ع  تإض و   ل  يل عع  

توو ر روع م عالت النيو االقتص دل  شكل كب ر ر
است ي رات ضخي  تولّع ال ام اليط و  من 

تق ص م ق  القط ي ال  م ول ول ظل ور  ال يل، 
اتتواء العاخ  ن الاعد إل  القوى ال  م   اليتن م   
 شكل سر ع، رععم تيّكن القط ي الخ   من 
توو ر ور  عيل إض و   ك و   ردائي  خ ص  
لفئ  الشب   اليت  م. ول  ذا الخصو ،  قعر  أ  

ول الي ئ  من الوظ ئا اليست عث   17.8توالل 
 2017العرب ال ر    خالب ع م ول مايوع  

ك ن  من الوظ ئا الهش ، إّم  ل  يل ل  س   
الخ   أر كيس  ي ت ول أعي ب ع ئ   ، أل أنه  

   من رق     ل زراب  سبا تأثر   أك ر من غ 
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ع    (20)الي  ط االقتص د   الوظ ئا   ل ررل 
الرغم من تعنل م عالت مش رك  اإلن ث ول أسواق 

ول الي ئ   19ال ر     يتوسط قعّر  ن و ال يل 
  ليق رن  مع اليتوسط ال  ليل الذل  2017ع م 

ول الي ئ ، إال أ  متوسط م عالت  48 ب   توالل 
ول الي ئ   25.4البط ل    ن اإلن ث رالب ل  توالل 

 و األع   ول ال  لم، خ ص    ليق رن  مع م عالت 
ت ل  كل  البط ل  لعى الذكور، ت ث أنه   ست ن ء

من سور   رال ين، تفوق م عالت البط ل  لعى 
اإلن ث م عالت البط ل  لعى الذكور، خ ص  ول 
درب ما س الت  ر  لعرب الخ  ج ال ر   ، ت ث 
ت  ا ال  دات رالتق ل ع راألعرال االجتي ع   

ً ول تشك ل  ذا ال   ر ، الي    )  (.2/18دررا

                                                 
(20) International Labor Organization (2018). 

“World Employment Social Outlook, 
Trends” ILO. 
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