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 نظرة عامة

أسللللللاف افيف      نخفاضامثّل كّل من تواصلللللل 
األسواق افدوفية، وتباطؤ تلا   االقتصاد افلافم  

افسلللا دا واألو لللا  اإلقليمية افظروف وتداعيات 
   عللدد من افللدوه، أ   افللدايليللة اير افمواتيللة 

دي    افلوامللل افت  أترت    األداا االقتصللللللللا
.  قد تراجع افياتج 2016ياله عام  افدوه افلربية

فدوه  لاف اففافاة    ا افمحل  اإلجماف  باألسلللللل
ملياف دوالف  2437افلربية كمفموعة من حواف  

مليللاف دوالف علام  2347إفى حواف   2015علام 
، وبافتاف  انخفض متوسلللل  نصللللي  اففرد 2016

 6832من افيلللاتج افمحل  اإلجملللاف  من حواف  
 دوالف.  6420الف إفى حواف  دو

  علللدد من افلللدوه افلربيلللة برامج وفا  تبيّ 
إصللللالحات اقتصللللاداة فلحد من تضتير األو للللا  

تراجع ملللده نمو افيللاتج افمحل  افمللوكوفا،  قللد 
اإلجماف  باألسلللللللاف افثابتة    افدوه افلربية من 

 1.7إفى حواف   2015   افما ة عام  3.2حواف  
ما ة    عام  لاد 2016   اف ، وحتى عيد اسللللللتب

باألو للا  سللوفاة وفيبيا وافيمن افت  تضتر أداا ا 
افت  تليشللللللنللا،  للو  ملللده نمو افللدوه افللدايليللة 

اظّل عيد مستوى ميخفض  2016افلربية    عام 
   افملللا لللة. وتراجع مللللده افيمو  2.0بلغ نحو 

ية افمصلللللللدفا  فدوه افلرب افحقيق     مفموعة ا
ية فليف  من حواف   عام  6.0افر يسلللللل ما ة     اف

، 2016   افمللا للة عللام  1.6إفى حواف   2015
وبللافيسللللللبللة فللدوه مفلو افتلللاو  فللدوه افخليج 

 قد انخفض ُملده نمو افياتج باألسلللللللاف افلربية 
إفى  2015   افما ة عام  4.0من حواف  افثابتة 
تراجع كمللا . 2016   افمللا للة عللام  2.5حواف  

من حواف   افيمو بافيسلللبة فلدوه افمسلللتوفدا فليف 
ما ة إفى نحو  2.0 . وتباايت    افما ة 1.9   اف

لللدالت نمو افيللاتج افمحل  اإلجمللاف     افللدوه مُ 
 افلربية حس  ظروف كل دوفة. 

من افلوامل، كا  أ منا تضتير  نتيفة فتالق  عددو
   عدد األو ا  اإلقليمية وافتطوفات افدايلية 

 
 

 

ت نظ  إ للا ة إفى أتر إصللالحا من افدوه افلربية
ات ـللللللللسللاـلللللللل   إطاف سللي دع  افسلللع األسللاسللية

افت  تبيتنا عدا دوه عربية بدااةً  افماف  االنضباط
، افتفع متوس  ملده افتضخ     2015من عام 

    4.6افلللدوه افلربيلللة كمفموعلللة من حواف  
   افما ة عام  5.0إفى حواف   2015افما ة عام 

2016.  
فمحل  أظنرت مؤشللرات افني ل افقطاع  فلياتج ا

اإلجماف  اسللتمراف انخفاض مسللا مة افصللياعات 
 2016االسللللللتخراجيللة حيللي تراجلللت    افلللام 

ما ة 18.8فتصلللللللل إفى  ياتج افمحل      اف من اف
 .2015اإلجماف ، بلد أ  تراجلت بحدا    افلام 

الود اسلللللتمراف انخفاض مسلللللا مة افصلللللياعات 
االسللللللتخراجية إفى االنخفاض افحاد    أسلللللللاف 

حيي  قدت أسلللللللاف سللللللواق افلافمية افيف     األ
   افما ة من مستوااتنا  60نحو  2016افيف  عام 

وتحسلللليت بافمقابل نسلللل   .2014افمسللللفلة عام 
مسلللا مة افقطاعات األيرى وبخاصلللة افخدمات، 

كللل بللانخفللاض أسلللللللللاف افيف  كللوفلل  وتللضترت 
افمؤشللرات االقتصللاداة كاإلنفاق بشللقيو افح وم  

الدياف وملدالت وافلا ل ، وتراجلت مسللتواات ا
 االستثماف وحصيلة افصادفات وافوافدات.

 يما اتللق بمستواات اففقر،  قد شندت بلض 
ر ياله عام ـاففق دالتـملافدوه افلربية زاادا    

ياصةً    افدوه افلربية افت  تمر بمراحل  2016
انتقافية سياسية واقتصاداة، و   افدوه افت  تلان  

نتيفة فزاادا ، ة فليموأو ا  دايلية اير مواتيمن 
عدد افيازحين وافالجئين، كما    سوفاة وافلراق 

نس  افحرما  من اففرص ى إفى زاادا ا أدّ ممّ وافيمن، 
االقتصاداة واالجتماعية ومن افخدمات االساسية 

من افتحداات  اً  رض مزادو و ما كافصحة وافتللي ، 
افتيمية افمستدامة. وبافيسبة أ داف تحقيق  على صليد

إفى افدوه افلربية األيرى،  و  نسبة اففقر و ق افخ  
افوطي     جيبوت  وافسودا  تمثل أعلى مستواات 
اففقر    افميطقة. وبافيظر إفى مؤشر اففقر متلدد 

، حققت كل من موفاتانيا األبلاد    افميطقة افلربية

 
 

 

 الثانيالفصل 



تما ا ا اإلقتصادي  و ي الت ا ص ال ال تما ا ا اإلقتصادي  و ي الت ا ص ال ال

24

  واالجتماعية االقتصاديةالفصل الثاني التطورات 
 

24 
 

ومصر تقدماً    تخفي مستواات اففقر بمفنومو 
 افواسع. 
ما  لدا  أدت األو لللللللاك ية    بلض افب فدايل   ا

إفى افتفا  مسللللللتوى عدم افمسللللللاواا    افلربية 
ير افبيللانللات  .توزاع افللديللل واإلنفللاق وتشللللللير 

افمتو را إفى وجود تفاوت    توزاع افديل و   
 رص افحصلللللوه على االحتياجات األسلللللاسلللللية 
ياصة بين افمياطق افرافية وافمياطق افحضراة. 

 ملظ  افدوهيسين    وتبقى عدم افمساواا بين افف
افتيميلللة من أكبر افتحلللدالللات فتحقيق افلربيلللة 

 )1(افمسلللتدامة، حيي قدّف مؤشلللر افتيمية افبشلللراة
نللا بحواف   ، و و أقللل من مؤشللللللر 0.621ف

افتيميللة افبشللللللراللة فللدى افللوكوف افللوي بلغ حواف  
 .)2(2015   عام  0.726

ال ازاه افتفا  ملدالت افيمو افسلللللل ان  اشلللللل ل 
ياً أمام ف ع افمسللتواات افمليشللية    عا قاً أسللاسلل

اافبية افدوه افلربية، كما أنو من مسللببات افتفا  
افبطافة وتدنّ  مسلللللتواات افتللي  وما اترت  على 
ف  من  ل    افقدفا افتيا سية فلقوى افلاملة. 
و و ما اؤكد  للللللروفا مي أوفواة كاملة فقطا  

    افتربية وافتللي  سلللللليا إفى افمسلللللا مة اففلافة
يابض  ل  اف فوي أصللللللب افق اقتصلللللللاد افملر ة ا
فالقتصاد افلافم  افمتطوف وافوي تده افمؤشرات 
افمتواجللدا على أ  افبلللدا  افلربيللة ف  تقطع بلللد 
يطوات منمة على طراق افمشافكة  يو. وقد بلغ 
متوس  مؤشر افتيمية افبشراة فلدوه افلربية و قاً 

فمتحللدا برنللامج األم  انشللللللر ، افللوي )3( فلللدفيللل
 .نقطلللة 0.687، حواف  2016اإلنملللا   علللام 

ات افدوه افلربية يفت بوف  صلللللُ     إطاف افدوه 
ما  طة، على افرا  م ية افبشللللللراة افمتوسلللللل افتيم

ً من تللدّ     افلربيللة تواجنللو افللدوه  األقللل نموا
 مستواات افتيمية افبشراة. 

 التطورات االقتصادية
اففافاة تراجع افياتج افمحل  اإلجماف  باألسلللللللاف 

   افدوه افلربية ك ل فلسللللللية افثانية على افتواف  
اتنا افمتمثلة    تواصل انخفاض  متضتراً بافلوامل 

انخفض أسللللاف افيف     األسلللواق افلافمية، حيي 
افمتوس  افسيوي فلسلر اففوفي فسلّة يامات أوب  

، إفى 2014دوالف فلبرميل عام  96.3من حواف  
عام  دوالف برميل 49.5حواف   وإفى  2015   

                                                 
افتيمية افبشراة  و مقيا مرك  اض  مؤشرات فرصد  مؤشر )1(

أبلاد تالتة    طوه افلمر وافتحصيل افللم  وافتح      
  افموافد افالزمة فللي اف را .

، باإل للللللا ة 2016دوالف فلبرميل    عام  40.7
إفى تباطؤ تلا   االقتصلللللاد افلافم  بما أتر سللللللباً 
 ،على تد قات االسللللتثماف األجيب  افمباشللللر فلدايل

إفى صللللللادفات عدد من افدوه افلربية قيمة وعلى 
األسللللللواق افلللافميللة وبخللاصلللللللة دوه افمفموعللة 

ً نتيفلللة  تواصللللللللل تلللداعيلللات األوفوبيلللة، وأييرا
واألو لللا  افدايلية    بلض اإلقليمية افتطوفات 

ياصلللللة    سلللللوفاة وافيمن وفيبيا افبلدا  افلربية 
ف  على األداا االقتصلللللللادي فنو افدوه،  وتضتير 

 وافدوه افمفاوفا فنا وافميطقة برمتنا.
لربية برامج إصالحات ففا  تبي  عدد من افدوه ا

سللللات افتموال اقتصللللاداة، السلللليما بدع  من مؤسلللل
، افدوفية، فلحد من تضتير األ و لللا  افموكوفا أعال

إال أ  تلللل  األو لللللللللا  أدت إفى تراجع األداا 
وبلغ افياتج افمحل  االقتصادي افلام فلدوه افلربية. 

اإلجماف  فلدوه افلربية ك ل باألسلللللللاف اففافاة، 
ياف دوالف عام  2347حواف   بافمقافنة  2016مل
مسللللللفالً بوف   2015عام ملياف دوالف  2437مع 

ً بلغ نحو  فللل  عقللل   3.7تراجللللا    افملللا لللة، و
، 2015وعام  2014افتراجع افوي شلللند بين عام 

 ).1   افما ة، افش ل  11.1افمقدّف بحواف  و
 

ل  ارية )1ال ار ال ا جمالي  ي ا ا الم   ال
ية  ر و ال  )2016 – 2001ل

 ).22افمصدف افملحق 

افياتج افمحل  اإلجماف  باألسلاف اففافاة  ّفلس 
افت     افدوه تراجلاً  2016بافلملة افمحلية عام 

على أو اعنا افدايلية تضتر أداا ا بتداعيات 
مستواات اراف افيمن وفيبيا افت  تقدف نسبة تراجع 

على     افما ة 16و 18 ينما بحواف  افياتج 
يف  نتيفة ، باإل ا ة إفى افدوه افمصدفا فلافتواف 

تراجع إارادات افتصدار، حيي تراجع افياتج 
افمحل  اإلجماف  باألسلاف اففافاة بافلملة افمحلية 

   افما ة، و   ُعما  بيسبة  7.4   قطر بحواف  

 ).2016االنما  ، تقرار افتيمية افبشراة  برنامج األم  افمتحدا   )2(
)3 (  .  نفو افتقرار افموكوف أعال
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   افما ة     2.8   افما ة، وحواف   5.1حواف  
 كل من   افما ة     1.2وحواف   ،اف وات
ية افدوه افلربية، . أما    بقوافسلوداة اإلمافات

 و  افياتج افمحل  اإلجماف  باألسلاف اففافاة 
بيس   2016و 2015بين عام   اافمحلية قد نم
   افما ة    افبحران وحواف   2.4تتراو بين 

   افما ة    افسودا ، علماً بض  قيمة افياتج  19.0
باألسلاف اففافاة افمقيمة بافدوالف قد تضترت سلباً 

بانخفاض قيمة افلمالت افلربية    بلض افدوه 
افمحلية أمام افدوالف بافيسبة فلدوه افت  ال تثبت 
عمالتنا افوطيية مقابلو، إما نتيفة فسياسة إفاداة 

فتحرار كما    حافة مصر افت  اتخوت إجرااات 
، أو مقابل افدوالف افمصري واففيي سلر صرف

و ا  افدايلية نتيفة   ،كما    سوفاة، وفيبياف
 من.وافي

نتيفة فلظروف افموكوفا أعال تراجع ملده نمو 
افياتج افمحل  اإلجماف  باألسلاف افثابتة    افدوه 

   افمللا للة عللام  3.2افلربيللة ك للل، من حواف  
. 2016   افمللا للة عللام  1.7إفى حواف   2015

وحتى بلد اسللتبلاد سللوفاة وفيبيا وافيمن، بسللب  
ية افظروف  فدايل نا  وا  افصلللللللبة افت  تليشلللللل

لدا ،  و  ملده افيمو     ية باق  افب فدوه افلرب ا
، افشلللللل ل 2016   افما ة    عام  2.0نحو بلغ 

)2.( 

ل  ار  )2ال ا جمالي  ي ا ا الم الت نمو ال م
ية  ر و ال تة ل  )2016 – 2000الثا

 

) وتقدارات ُملدي افتقرار بياًا على مصادف 2/1افمصدف افملحق 
ية أيرى، وعلى أسا تقدارات افياتج افقُطري بافلمالت وطيية ودوف

افوطيية وباألسلاف افثابتة، وتفميلنا بلد توحيد سية األسا وتحوالنا 
إفى تقدارات بافدوالف بتطبيق سلر صرف افلمالت افوطيية مقابل 

.  افدوالف فسية األسا

                                                 
تض   و افمفموعة دوه مفلو افتلاو  فدوه افخليج افلربية  )4(

 .باإل ا ة إفى كل من اففزا ر وافلراق وفيبيا

وبافيظر إفى أداا افيمو االقتصادي باألسلاف افثابتة    
افلربية كمفموعات،  و  متوس  ملده افيمو افدوه 

افحقيق  تراجع    مفموعة افدوه افلربية افمصدفا 
   افما ة عام  6.0من حواف  ) 4(افر يسية فليف  

، 2016   افما ة عام  1.6إفى حواف   2015
وتراجع افيمو باألسلاف افثابتة    دوه مفلو افتلاو  

افما ة عام     4.0فدوه افخليج افلربية من حواف  
تراجع و. 2016   افما ة عام  2.5إفى حواف   2015

 2.0افيمو بافيسبة فلدوه افمستوفدا فليف  من حواف  
    افما ة. 1.9   افما ة إفى 

أما بافيسللللللبة فملدالت نمو افياتج افمحل  اإلجماف  
سلللفلت قد باألسللللاف افثابتة فلدوه افلربية  رادى،  

ية افمصلللللللدفا  فدوه افلرب ية ملظ  ا فليف  افر يسلللللل
بافمقافنة  2016انخفا للللللاً    ملدالت نمو ا عام 

افيللاتج افمحل  اإلجمللاف   ان مو .2015مع عللام 
بحواف   2016اففزا ر عام  باألسلللللللاف افثابتة   

   افمللا للة نتيفللة تللضتر للا بللانخفللاض إارادات  4.1
 النخفاض   افما ة نتيفة  8.4افيف ، وفيبيا بملده 
تراجع أسلللللللاف    األسللللللواق إنتا افيف  افخام و
افبالد. و   افت  تليشللنا  افدايليةافدوفية وفلظروف 

ملحوظاً  افتفاعاافمقابل،  و  ملدالت افيمو سلللفلت 
   افلراق نتيفللة فلزاللادا اف بيرا    كميللات إنتللا 

 .   افما ة 33افيف  ياله افلام وافت  زادت بيسللبة 
من  فتفع ملده افيمو بش ل طفي    افبحراناكما 
   افما ة ياله نفو  3.0   افما ة إفى حواف   2.9

اففترا. تفدف افمالحظة أ  ملدالت افيمو باألسللللاف 
افثابتة افوطيية    عدد من افدوه افمصلللللللدفا فليف  
كللانللت موجبللة مع أ  ملللدالت نمو للا بللاألسلللللللللاف 

ف  نظراً  فتزامن اففافاة افمحلية كانت سلللللللافبة، و
مع  ينللام    عللدد كميللات اإلنتللا افيفط  فتفللا ا

 .انخفاض مستوى األسلاف افمحلية

أما    باق  افدوه افلربية،  قد انـلللللللللل م افياتج 
افمحـللللل  اإلجماف  باألسلاف افثابتـللللة    افيـللللمن 

   افما ة،  17.9بملده بلغ حواف   2016عـلللللام 
نتيفة فتوق االسللللتثماف وافتراجع افحاد    إنتا 

افقطللاعللات افيف ، وتراجع اإلنتللا    عللدد من 
افحيوالللة األيرى افت  تلللضترت بلللافظروف افت  
 تشللللللند ا افبالد. وتراجع ملده افيمو باألسلللللللاف

تة ثاب ية اف فدوه افلرب ية ا  2016عام ياله     بق
ما ة    افسللللللودا  نتيفة  0.4فيبلغ حواف      اف

بافلوامل افُميايية، تضتر اإلنتا افزفاع 
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ومصر تقدماً    تخفي مستواات اففقر بمفنومو 
 افواسع. 
ما  لدا  أدت األو لللللللاك ية    بلض افب فدايل   ا

إفى افتفا  مسللللللتوى عدم افمسللللللاواا    افلربية 
ير افبيللانللات  .توزاع افللديللل واإلنفللاق وتشللللللير 

افمتو را إفى وجود تفاوت    توزاع افديل و   
 رص افحصلللللوه على االحتياجات األسلللللاسلللللية 
ياصة بين افمياطق افرافية وافمياطق افحضراة. 

 ملظ  افدوهيسين    وتبقى عدم افمساواا بين افف
افتيميلللة من أكبر افتحلللدالللات فتحقيق افلربيلللة 

 )1(افمسلللتدامة، حيي قدّف مؤشلللر افتيمية افبشلللراة
نللا بحواف   ، و و أقللل من مؤشللللللر 0.621ف

افتيميللة افبشللللللراللة فللدى افللوكوف افللوي بلغ حواف  
 .)2(2015   عام  0.726

ال ازاه افتفا  ملدالت افيمو افسلللللل ان  اشلللللل ل 
ياً أمام ف ع افمسللتواات افمليشللية    عا قاً أسللاسلل

اافبية افدوه افلربية، كما أنو من مسللببات افتفا  
افبطافة وتدنّ  مسلللللتواات افتللي  وما اترت  على 
ف  من  ل    افقدفا افتيا سية فلقوى افلاملة. 
و و ما اؤكد  للللللروفا مي أوفواة كاملة فقطا  

    افتربية وافتللي  سلللللليا إفى افمسلللللا مة اففلافة
يابض  ل  اف فوي أصللللللب افق اقتصلللللللاد افملر ة ا
فالقتصاد افلافم  افمتطوف وافوي تده افمؤشرات 
افمتواجللدا على أ  افبلللدا  افلربيللة ف  تقطع بلللد 
يطوات منمة على طراق افمشافكة  يو. وقد بلغ 
متوس  مؤشر افتيمية افبشراة فلدوه افلربية و قاً 

فمتحللدا برنللامج األم  انشللللللر ، افللوي )3( فلللدفيللل
 .نقطلللة 0.687، حواف  2016اإلنملللا   علللام 

ات افدوه افلربية يفت بوف  صلللللُ     إطاف افدوه 
ما  طة، على افرا  م ية افبشللللللراة افمتوسلللللل افتيم

ً من تللدّ     افلربيللة تواجنللو افللدوه  األقللل نموا
 مستواات افتيمية افبشراة. 

 التطورات االقتصادية
اففافاة تراجع افياتج افمحل  اإلجماف  باألسلللللللاف 

   افدوه افلربية ك ل فلسللللللية افثانية على افتواف  
اتنا افمتمثلة    تواصل انخفاض  متضتراً بافلوامل 

انخفض أسللللاف افيف     األسلللواق افلافمية، حيي 
افمتوس  افسيوي فلسلر اففوفي فسلّة يامات أوب  

، إفى 2014دوالف فلبرميل عام  96.3من حواف  
عام  دوالف برميل 49.5حواف   وإفى  2015   

                                                 
افتيمية افبشراة  و مقيا مرك  اض  مؤشرات فرصد  مؤشر )1(

أبلاد تالتة    طوه افلمر وافتحصيل افللم  وافتح      
  افموافد افالزمة فللي اف را .

، باإل للللللا ة 2016دوالف فلبرميل    عام  40.7
إفى تباطؤ تلا   االقتصلللللاد افلافم  بما أتر سللللللباً 
 ،على تد قات االسللللتثماف األجيب  افمباشللللر فلدايل

إفى صللللللادفات عدد من افدوه افلربية قيمة وعلى 
األسللللللواق افلللافميللة وبخللاصلللللللة دوه افمفموعللة 

ً نتيفلللة  تواصللللللللل تلللداعيلللات األوفوبيلللة، وأييرا
واألو لللا  افدايلية    بلض اإلقليمية افتطوفات 

ياصلللللة    سلللللوفاة وافيمن وفيبيا افبلدا  افلربية 
ف  على األداا االقتصلللللللادي فنو افدوه،  وتضتير 

 وافدوه افمفاوفا فنا وافميطقة برمتنا.
لربية برامج إصالحات ففا  تبي  عدد من افدوه ا

سللللات افتموال اقتصللللاداة، السلللليما بدع  من مؤسلللل
، افدوفية، فلحد من تضتير األ و لللا  افموكوفا أعال

إال أ  تلللل  األو لللللللللا  أدت إفى تراجع األداا 
وبلغ افياتج افمحل  االقتصادي افلام فلدوه افلربية. 

اإلجماف  فلدوه افلربية ك ل باألسلللللللاف اففافاة، 
ياف دوالف عام  2347حواف   بافمقافنة  2016مل
مسللللللفالً بوف   2015عام ملياف دوالف  2437مع 

ً بلغ نحو  فللل  عقللل   3.7تراجللللا    افملللا لللة، و
، 2015وعام  2014افتراجع افوي شلللند بين عام 

 ).1   افما ة، افش ل  11.1افمقدّف بحواف  و
 

ل  ارية )1ال ار ال ا جمالي  ي ا ا الم   ال
ية  ر و ال  )2016 – 2001ل

 ).22افمصدف افملحق 

افياتج افمحل  اإلجماف  باألسلاف اففافاة  ّفلس 
افت     افدوه تراجلاً  2016بافلملة افمحلية عام 

على أو اعنا افدايلية تضتر أداا ا بتداعيات 
مستواات اراف افيمن وفيبيا افت  تقدف نسبة تراجع 

على     افما ة 16و 18 ينما بحواف  افياتج 
يف  نتيفة ، باإل ا ة إفى افدوه افمصدفا فلافتواف 

تراجع إارادات افتصدار، حيي تراجع افياتج 
افمحل  اإلجماف  باألسلاف اففافاة بافلملة افمحلية 

   افما ة، و   ُعما  بيسبة  7.4   قطر بحواف  

 ).2016االنما  ، تقرار افتيمية افبشراة  برنامج األم  افمتحدا   )2(
)3 (  .  نفو افتقرار افموكوف أعال
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   افما ة     2.8   افما ة، وحواف   5.1حواف  
 كل من   افما ة     1.2وحواف   ،اف وات
ية افدوه افلربية، . أما    بقوافسلوداة اإلمافات

 و  افياتج افمحل  اإلجماف  باألسلاف اففافاة 
بيس   2016و 2015بين عام   اافمحلية قد نم
   افما ة    افبحران وحواف   2.4تتراو بين 

   افما ة    افسودا ، علماً بض  قيمة افياتج  19.0
باألسلاف اففافاة افمقيمة بافدوالف قد تضترت سلباً 

بانخفاض قيمة افلمالت افلربية    بلض افدوه 
افمحلية أمام افدوالف بافيسبة فلدوه افت  ال تثبت 
عمالتنا افوطيية مقابلو، إما نتيفة فسياسة إفاداة 

فتحرار كما    حافة مصر افت  اتخوت إجرااات 
، أو مقابل افدوالف افمصري واففيي سلر صرف

و ا  افدايلية نتيفة   ،كما    سوفاة، وفيبياف
 من.وافي

نتيفة فلظروف افموكوفا أعال تراجع ملده نمو 
افياتج افمحل  اإلجماف  باألسلاف افثابتة    افدوه 

   افمللا للة عللام  3.2افلربيللة ك للل، من حواف  
. 2016   افمللا للة عللام  1.7إفى حواف   2015

وحتى بلد اسللتبلاد سللوفاة وفيبيا وافيمن، بسللب  
ية افظروف  فدايل نا  وا  افصلللللللبة افت  تليشلللللل

لدا ،  و  ملده افيمو     ية باق  افب فدوه افلرب ا
، افشلللللل ل 2016   افما ة    عام  2.0نحو بلغ 

)2.( 

ل  ار  )2ال ا جمالي  ي ا ا الم الت نمو ال م
ية  ر و ال تة ل  )2016 – 2000الثا

 

) وتقدارات ُملدي افتقرار بياًا على مصادف 2/1افمصدف افملحق 
ية أيرى، وعلى أسا تقدارات افياتج افقُطري بافلمالت وطيية ودوف

افوطيية وباألسلاف افثابتة، وتفميلنا بلد توحيد سية األسا وتحوالنا 
إفى تقدارات بافدوالف بتطبيق سلر صرف افلمالت افوطيية مقابل 

.  افدوالف فسية األسا

                                                 
تض   و افمفموعة دوه مفلو افتلاو  فدوه افخليج افلربية  )4(

 .باإل ا ة إفى كل من اففزا ر وافلراق وفيبيا

وبافيظر إفى أداا افيمو االقتصادي باألسلاف افثابتة    
افلربية كمفموعات،  و  متوس  ملده افيمو افدوه 

افحقيق  تراجع    مفموعة افدوه افلربية افمصدفا 
   افما ة عام  6.0من حواف  ) 4(افر يسية فليف  

، 2016   افما ة عام  1.6إفى حواف   2015
وتراجع افيمو باألسلاف افثابتة    دوه مفلو افتلاو  

افما ة عام     4.0فدوه افخليج افلربية من حواف  
تراجع و. 2016   افما ة عام  2.5إفى حواف   2015

 2.0افيمو بافيسبة فلدوه افمستوفدا فليف  من حواف  
    افما ة. 1.9   افما ة إفى 

أما بافيسللللللبة فملدالت نمو افياتج افمحل  اإلجماف  
سلللفلت قد باألسللللاف افثابتة فلدوه افلربية  رادى،  

ية افمصلللللللدفا  فدوه افلرب ية ملظ  ا فليف  افر يسلللللل
بافمقافنة  2016انخفا للللللاً    ملدالت نمو ا عام 

افيللاتج افمحل  اإلجمللاف   ان مو .2015مع عللام 
بحواف   2016اففزا ر عام  باألسلللللللاف افثابتة   

   افمللا للة نتيفللة تللضتر للا بللانخفللاض إارادات  4.1
 النخفاض   افما ة نتيفة  8.4افيف ، وفيبيا بملده 
تراجع أسلللللللاف    األسللللللواق إنتا افيف  افخام و
افبالد. و   افت  تليشللنا  افدايليةافدوفية وفلظروف 

ملحوظاً  افتفاعاافمقابل،  و  ملدالت افيمو سلللفلت 
   افلراق نتيفللة فلزاللادا اف بيرا    كميللات إنتللا 

 .   افما ة 33افيف  ياله افلام وافت  زادت بيسللبة 
من  فتفع ملده افيمو بش ل طفي    افبحراناكما 
   افما ة ياله نفو  3.0   افما ة إفى حواف   2.9

اففترا. تفدف افمالحظة أ  ملدالت افيمو باألسللللاف 
افثابتة افوطيية    عدد من افدوه افمصلللللللدفا فليف  
كللانللت موجبللة مع أ  ملللدالت نمو للا بللاألسلللللللللاف 

ف  نظراً  فتزامن اففافاة افمحلية كانت سلللللللافبة، و
مع  ينللام    عللدد كميللات اإلنتللا افيفط  فتفللا ا

 .انخفاض مستوى األسلاف افمحلية
أما    باق  افدوه افلربية،  قد انـلللللللللل م افياتج 
افمحـللللل  اإلجماف  باألسلاف افثابتـللللة    افيـللللمن 

   افما ة،  17.9بملده بلغ حواف   2016عـلللللام 
نتيفة فتوق االسللللتثماف وافتراجع افحاد    إنتا 

افقطللاعللات افيف ، وتراجع اإلنتللا    عللدد من 
افحيوالللة األيرى افت  تلللضترت بلللافظروف افت  
 تشللللللند ا افبالد. وتراجع ملده افيمو باألسلللللللاف

تة ثاب ية اف فدوه افلرب ية ا  2016عام ياله     بق
ما ة    افسللللللودا  نتيفة  0.4فيبلغ حواف      اف

بافلوامل افُميايية، تضتر اإلنتا افزفاع 
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تر    افملللا لللة    تونو نتيفلللة ف 0.9 حواف و
وافظروف افتراكم  فلمليللة افتحوه افسلللللليللاسلللللل  

،  ضللالً 2011افبالد ميو عام افدايلية افت  تشللند ا 
وافسلللياحة عن تضتر افيمو سللللباً بضداا قطا  افزفاعة 

وبق  ملده افيمو    فبيا  وقطا  افطاقة وافمياج ، 
حافة عدم  بسللب    افما ة  1.0 متوا لللاً    حدود

باإل ا ة إفى  افدايلية،وف افسا دا نتيفة فلظرافيقين 
وبافخصللللللوص تضتير افو للللللع    افتطوفات اإلقليمية 

زاادا و ،سوفاة على فبيا  كمقصد فلسياحة واالستثماف
نتيفللة  ت لفللة افملللامالت وافتفللافا افللدوفيللة مع افخللاف

 فتل  افتطوفات.
 1.5 بحواف  2016دف ملده افيمو    موفاتانيا عام قُ 

 2015   افما ة عام  3.1ده    افما ة بافمقافنة مع مل
بقاا     ظلنتيفة تراجع قيمة صللللللادفاتنا افسللللللللية 

أسلاف صادفات افحداد عيد مستواات ميخفضة نسبياً، 
ر بافمقافنة مع ملده  1.8 حواف و    افما ة    افم

فلل  نتيفللة تللضتر افيمو 2015عللام    افمللا للة  4.5 ، و
ض ـخفـيي انـح زفاع ــا  افــطـافق أداا عــراجــبت

ت نحو  افقم محصلللوه نتيفة     افما ة 70بيسللبة بل
   افمللا للة    األفد   2.0 حواف ، وظروف افففللاف
ف  نتيفة  2015   افما ة عام  2.4بافمقافنة مع  و

تباطؤ افطل  افمحل  وافطل  افخافج ، ونتيفة عدا 
   دوه اففواف  األو لللللللا عوامللل أيرى أ منللا 

فخليج وتبللاطؤ افيمو    دوه مفلو افتلللاو  فللدوه ا
ا أدّى إفى انخفللاض تحواالت افلللاملين  افلربيللة ممللّ
، وتراجع عا دات افسلللللياحة وافصلللللادفات  ،بافخاف

مصللللللر بللافمقللافنللة مع        افمللا للة 4.3حواف  و
ف  نتيفة تباطؤ  ،2015   افما ة عام  4.4حواف   و

وافتفع مللللده افيمو    جيبوت  من  .نمو اإلنفلللاق
   افما ة  6.7فى إ 2015   افما ة عام  6.5حواف  
، نتيفلة األتر افتراكم  إلنفلاز عدد من 2016عام 

ت  مشلللافاع افبيية افتحتية افمتمثلة    افموان وميشللل
 2016علللام  مروبلغ مللللده افيمو    افقُ افتخزان، 
   افملللا لللة نتيفلللة تحسللللللن علللدد من  2.2حواف  

ابات،  افقطاعات ياصللة قطا  افزفاعة وافصلليد واف
 ).1اففدوه فق  

و رق ا )1ل  
ية  ر و ال جمالي ل ي ا ا الم  م نمو ال

)2015 – 2016(  
( (نسبة مئوية  

و  ال

ية ت الو م ال ي  ا الم ي  م نمو ال ا الم م نمو ال
فرد   ل

ي  ا الم م نمو ال
والر  ال

تة ار الثا ارية ا ار ال تة ا ار الثا اريةا ا  ار ال

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
 3.0 4.7 3.6- 10.7- 3.0 4.7 2.0 2.4 ا ر  د   

ا را ت م  1.2- 7.9- 1.5 2.7 1.2- 7.9- 2.6 3.8 ا
ري  2.4 6.8- 0.4- 0.4- 2.4 6.8- 3.0 2.9 ال

 2.5- 9.2- 0.4- 0.2- 6.7 4.8 0.9 1.1 ون
رال  5.5- 22.8- 6.1- 1.4 3.0 3.8- 4.1- 3.6 ا

ي و  7.5 6.9 3.9 3.7 7.5 6.9 6.7 6.5 جي
ودية  1.2- 13.5- 0.9- 1.7 1.2- 13.5- 1.4 4.1 ال
ودا  19.7 23.8 2.7- 1.8 19.0 30.1 0.4 4.9 ال

                 ورية
را  2.6 20.1- 3.1 0.4 2.6 20.1- 5.7 3.0 ال

ا  5.1- 13.8- 4.1- 1.5 5.1- 13.8- 2.0 5.7 عم
 7.4- 20.2- 4.9- 6.5- 7.4- 20.2- 2.2 3.6 قطر
 3.3 3.9 0.2- 1.5- 3.9 3.0 2.2 1.0 مرال 

وي  3.2- 30.2- 1.1- 1.8- 2.8- 25.5- 3.0 1.9 ال
ا  2.6 3.3 0.9 0.7 2.6 3.4 1.0 0.8 ل

يال  15.9- 15.0- 11.6- 14.9- 16.0- 7.5- 8.4- 11.7- ي
ر  19.4- 8.9 1.8 1.9 10.8 14.7 4.3 4.4 مص

ر  2.4 7.9- 0.8 3.5 3.5 6.1 1.8 4.5 الم
 1.8- 10.7- 0.9- 0.7 3.3 4.5- 1.5 3.1 موريتانيا

 36.8- 29.3- 20.8- 35.6- 18.0- 25.0- 17.9- 32.7- اليم
، وتقدارات من افمؤسسات افملدا فلتقرار. 2017افمصدف استبيا  افتقرار االقتصادي افلرب  افموحد عام   
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جمالي ي ا ا الم  متو نصي الفرد م ال

تراجع متوسلللللل  نصللللللي  اففرد من افياتج افمحل  
على افخامسللللة فلسللللية اإلجماف  باألسلللللاف اففافاة 

 2015دوالف    عام  6832من حواف  افتواف ، 

 

، أي مسللللللفالً انخفا للللللاً 2016عام  6420إفى حواف  
ياله    افما ة  20، وتراجلاً بملده    افما ة 6.0بيسبة 
.2اففدوه فق   ،2016 – 2012اففترا 

و رق   )2ال
جمالي ي ا ا الم  متو نصي الفرد م ال

 )2016 – 2010و 2005و 2000
 (دوالف)

ولة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 ال
مو  م ال

2015-2016 
(%) 

 13.6- 58350 67531 93062 99166 101928 96812 72958 49151 28925 قطر

 2.2- 41530 42475 46604 45541 44233 41686 34630 43989 34837 االمارات

وي 70192 40126 43812 45496 41672 32199 27014 17008 ال  25141 -6.9 

ري  1.0- 22691 22920 25390 25969 25434 24080 20930 15140 12582 ال

ودية  3.5- 20337 21063 24930 25213 25470 23826 19271 14069 9255 ال

 10.6- 15019 16791 20294 20477 21167 20618 21147 12388 8121 ماع 

ا  2.5 13355 13031 12628 12160 11605 10620 10180 5720 4618 ل

و  متو ال
ية ر  6.0- 6420 6832 7891 8020 8040 7211 6066 3898 2672 ال

را  0.0 4171 4169 5355 5903 5438 4722 3605 1296 871 ال

ر ا  7.4- 3825 4133 5472 5477 5574 5454 4479 3132 1801 ال

 3.7- 3724 3868 4317 4244 4177 4291 4166 3216 2247 ون
 2.5- 3680 3773 4075 4146 4171 4130 3951 2186 1742 االرد

ر  1.3 3004 2965 3260 3199 2980 3113 2894 2062 1377 الم

 21.4- 2941 3740 3520 3409 3394 2930 2775 1279 1557 مصر

ودا  16.1 2929 2523 2100 1770 1778 1585 1914 994 430 ال

يا  18.6- 1845 2266 2753 6075 9639 4001 8850 7186 6130 لي

ي و  4.6 1841 1760 1692 1592 1523 1433 1340 911 817 جي

 4.1- 1214 1265 1452 1561 1492 1501 1290 623 405 موريتانيا

 0.9 888 880 868 834 788 825 764 627 366 مرال 

 38.5- 554 900 1310 1376 1308 1304 1335 953 622 اليم

 … … … … … … … 2912 1560 1160 ورية

 .2/8 و2/2افمصدف افملحقا  
.   (... بيا  اير ُمتا

.2016 ت  ترتي  افدوه تيازفيا على أسا نصي  اففرد من افياتج    سية   
  

وتراجع متوسللل  نصلللي  اففرد من افياتج افمحل  
فافاة     لاف اف باألسلللللل دوفة من  13اإلجماف  

، 2ران افمبييللة    اففللدوه فق  افللدوه افلشلللللل
ت أعلى مستواات افتراجع    افدوه افمتضترا  وبل

كما  .بضو ا  دايلية اير مواتية مثل فيبيا وافيمن
دوه ـللظ  افـللتراجع نصي  اففرد من افياتج    مل

  مصر ـللف ، و ـللربية افمصدفا افر يسية فليـللافل
صري ــو افمـيـمة اففيــيـض قــيـفـخـة تــفـيــتـن

بافلملة مقابل افدوالف األمرا   ، فا  نمو إافابياً 
افمحلية، وتراجع أاضللللللاً    كل من األفد  وتونو 
وموفاتللانيللا نتيفللة فتللضتر أداا افيللاتج     للو افللدوه 
باألسللبا افموكوفا سللابقاً. وكا  ملده نمو متوسلل  
نصلللللليلل  اففرد من افيللاتج موجبللاً    كللل من فبيللا  
ر وافسللللللودا  وجيبوت  وافُقمر وافلراق،  وافم

فة نمو افياتج افمحل  باألسللللاف اففافاة بملدالت نتي
 .دوهــل  افـ  تـا   ـمو افس ـدالت نـن ملـلى مـأع
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تر    افملللا لللة    تونو نتيفلللة ف 0.9 حواف و
وافظروف افتراكم  فلمليللة افتحوه افسلللللليللاسلللللل  

،  ضللالً 2011افبالد ميو عام افدايلية افت  تشللند ا 
وافسلللياحة عن تضتر افيمو سللللباً بضداا قطا  افزفاعة 

وبق  ملده افيمو    فبيا  وقطا  افطاقة وافمياج ، 
حافة عدم  بسللب    افما ة  1.0 متوا لللاً    حدود

باإل ا ة إفى  افدايلية،وف افسا دا نتيفة فلظرافيقين 
وبافخصللللللوص تضتير افو للللللع    افتطوفات اإلقليمية 

زاادا و ،سوفاة على فبيا  كمقصد فلسياحة واالستثماف
نتيفللة  ت لفللة افملللامالت وافتفللافا افللدوفيللة مع افخللاف

 فتل  افتطوفات.
 1.5 بحواف  2016دف ملده افيمو    موفاتانيا عام قُ 

 2015   افما ة عام  3.1ده    افما ة بافمقافنة مع مل
بقاا     ظلنتيفة تراجع قيمة صللللللادفاتنا افسللللللللية 

أسلاف صادفات افحداد عيد مستواات ميخفضة نسبياً، 
ر بافمقافنة مع ملده  1.8 حواف و    افما ة    افم

فلل  نتيفللة تللضتر افيمو 2015عللام    افمللا للة  4.5 ، و
ض ـخفـيي انـح زفاع ــا  افــطـافق أداا عــراجــبت

ت نحو  افقم محصلللوه نتيفة     افما ة 70بيسللبة بل
   افمللا للة    األفد   2.0 حواف ، وظروف افففللاف
ف  نتيفة  2015   افما ة عام  2.4بافمقافنة مع  و

تباطؤ افطل  افمحل  وافطل  افخافج ، ونتيفة عدا 
   دوه اففواف  األو لللللللا عوامللل أيرى أ منللا 

فخليج وتبللاطؤ افيمو    دوه مفلو افتلللاو  فللدوه ا
ا أدّى إفى انخفللاض تحواالت افلللاملين  افلربيللة ممللّ
، وتراجع عا دات افسلللللياحة وافصلللللادفات  ،بافخاف

مصللللللر بللافمقللافنللة مع        افمللا للة 4.3حواف  و
ف  نتيفة تباطؤ  ،2015   افما ة عام  4.4حواف   و

وافتفع مللللده افيمو    جيبوت  من  .نمو اإلنفلللاق
   افما ة  6.7فى إ 2015   افما ة عام  6.5حواف  
، نتيفلة األتر افتراكم  إلنفلاز عدد من 2016عام 

ت  مشلللافاع افبيية افتحتية افمتمثلة    افموان وميشللل
 2016علللام  مروبلغ مللللده افيمو    افقُ افتخزان، 
   افملللا لللة نتيفلللة تحسللللللن علللدد من  2.2حواف  

ابات،  افقطاعات ياصللة قطا  افزفاعة وافصلليد واف
 ).1اففدوه فق  

و رق ا )1ل  
ية  ر و ال جمالي ل ي ا ا الم  م نمو ال

)2015 – 2016(  
( (نسبة مئوية  

و  ال

ية ت الو م ال ي  ا الم ي  م نمو ال ا الم م نمو ال
فرد   ل

ي  ا الم م نمو ال
والر  ال

تة ار الثا ارية ا ار ال تة ا ار الثا اريةا ا  ار ال

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
 3.0 4.7 3.6- 10.7- 3.0 4.7 2.0 2.4 ا ر  د   

ا را ت م  1.2- 7.9- 1.5 2.7 1.2- 7.9- 2.6 3.8 ا
ري  2.4 6.8- 0.4- 0.4- 2.4 6.8- 3.0 2.9 ال

 2.5- 9.2- 0.4- 0.2- 6.7 4.8 0.9 1.1 ون
رال  5.5- 22.8- 6.1- 1.4 3.0 3.8- 4.1- 3.6 ا

ي و  7.5 6.9 3.9 3.7 7.5 6.9 6.7 6.5 جي
ودية  1.2- 13.5- 0.9- 1.7 1.2- 13.5- 1.4 4.1 ال
ودا  19.7 23.8 2.7- 1.8 19.0 30.1 0.4 4.9 ال

                 ورية
را  2.6 20.1- 3.1 0.4 2.6 20.1- 5.7 3.0 ال

ا  5.1- 13.8- 4.1- 1.5 5.1- 13.8- 2.0 5.7 عم
 7.4- 20.2- 4.9- 6.5- 7.4- 20.2- 2.2 3.6 قطر
 3.3 3.9 0.2- 1.5- 3.9 3.0 2.2 1.0 مرال 

وي  3.2- 30.2- 1.1- 1.8- 2.8- 25.5- 3.0 1.9 ال
ا  2.6 3.3 0.9 0.7 2.6 3.4 1.0 0.8 ل

يال  15.9- 15.0- 11.6- 14.9- 16.0- 7.5- 8.4- 11.7- ي
ر  19.4- 8.9 1.8 1.9 10.8 14.7 4.3 4.4 مص

ر  2.4 7.9- 0.8 3.5 3.5 6.1 1.8 4.5 الم
 1.8- 10.7- 0.9- 0.7 3.3 4.5- 1.5 3.1 موريتانيا

 36.8- 29.3- 20.8- 35.6- 18.0- 25.0- 17.9- 32.7- اليم
، وتقدارات من افمؤسسات افملدا فلتقرار. 2017افمصدف استبيا  افتقرار االقتصادي افلرب  افموحد عام   
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جمالي ي ا ا الم  متو نصي الفرد م ال

تراجع متوسلللللل  نصللللللي  اففرد من افياتج افمحل  
على افخامسللللة فلسللللية اإلجماف  باألسلللللاف اففافاة 

 2015دوالف    عام  6832من حواف  افتواف ، 

 

، أي مسللللللفالً انخفا للللللاً 2016عام  6420إفى حواف  
ياله    افما ة  20، وتراجلاً بملده    افما ة 6.0بيسبة 
.2اففدوه فق   ،2016 – 2012اففترا 

و رق   )2ال
جمالي ي ا ا الم  متو نصي الفرد م ال

 )2016 – 2010و 2005و 2000
 (دوالف)

ولة  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 ال
مو  م ال

2015-2016 
(%) 

 13.6- 58350 67531 93062 99166 101928 96812 72958 49151 28925 قطر

 2.2- 41530 42475 46604 45541 44233 41686 34630 43989 34837 االمارات

وي 70192 40126 43812 45496 41672 32199 27014 17008 ال  25141 -6.9 

ري  1.0- 22691 22920 25390 25969 25434 24080 20930 15140 12582 ال

ودية  3.5- 20337 21063 24930 25213 25470 23826 19271 14069 9255 ال

 10.6- 15019 16791 20294 20477 21167 20618 21147 12388 8121 ماع 

ا  2.5 13355 13031 12628 12160 11605 10620 10180 5720 4618 ل

و  متو ال
ية ر  6.0- 6420 6832 7891 8020 8040 7211 6066 3898 2672 ال

را  0.0 4171 4169 5355 5903 5438 4722 3605 1296 871 ال

ر ا  7.4- 3825 4133 5472 5477 5574 5454 4479 3132 1801 ال

 3.7- 3724 3868 4317 4244 4177 4291 4166 3216 2247 ون
 2.5- 3680 3773 4075 4146 4171 4130 3951 2186 1742 االرد

ر  1.3 3004 2965 3260 3199 2980 3113 2894 2062 1377 الم

 21.4- 2941 3740 3520 3409 3394 2930 2775 1279 1557 مصر

ودا  16.1 2929 2523 2100 1770 1778 1585 1914 994 430 ال

يا  18.6- 1845 2266 2753 6075 9639 4001 8850 7186 6130 لي

ي و  4.6 1841 1760 1692 1592 1523 1433 1340 911 817 جي

 4.1- 1214 1265 1452 1561 1492 1501 1290 623 405 موريتانيا

 0.9 888 880 868 834 788 825 764 627 366 مرال 

 38.5- 554 900 1310 1376 1308 1304 1335 953 622 اليم

 … … … … … … … 2912 1560 1160 ورية

 .2/8 و2/2افمصدف افملحقا  
.   (... بيا  اير ُمتا

.2016 ت  ترتي  افدوه تيازفيا على أسا نصي  اففرد من افياتج    سية   
  

وتراجع متوسللل  نصلللي  اففرد من افياتج افمحل  
فافاة     لاف اف باألسلللللل دوفة من  13اإلجماف  

، 2ران افمبييللة    اففللدوه فق  افللدوه افلشلللللل
ت أعلى مستواات افتراجع    افدوه افمتضترا  وبل

كما  .بضو ا  دايلية اير مواتية مثل فيبيا وافيمن
دوه ـللظ  افـللتراجع نصي  اففرد من افياتج    مل

  مصر ـللف ، و ـللربية افمصدفا افر يسية فليـللافل
صري ــو افمـيـمة اففيــيـض قــيـفـخـة تــفـيــتـن

بافلملة مقابل افدوالف األمرا   ، فا  نمو إافابياً 
افمحلية، وتراجع أاضللللللاً    كل من األفد  وتونو 
وموفاتللانيللا نتيفللة فتللضتر أداا افيللاتج     للو افللدوه 
باألسللبا افموكوفا سللابقاً. وكا  ملده نمو متوسلل  
نصلللللليلل  اففرد من افيللاتج موجبللاً    كللل من فبيللا  
ر وافسللللللودا  وجيبوت  وافُقمر وافلراق،  وافم

فة نمو افياتج افمحل  باألسللللاف اففافاة بملدالت نتي
 .دوهــل  افـ  تـا   ـمو افس ـدالت نـن ملـلى مـأع
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ير ترتي  افدوه افلربية بافيسللبة فمتوسلل  نصللي   وف  ات
اففرد من افيللاتج افمحل  اإلجمللاف ، حيللي مللازافللت قطر 

أف دوالف  58بمتوسللل  بلغ حواف  افمرتبة األوفى تحتّل 
تسلة أ لاف متوس  افدوه افلربية نحو مثل فلفرد بما ا
فيصللللي  اففرد من  للللل أدنى متوسلللل   105وحواف  
سللللفل    افيمن وافوي بلغ نحو ، افمُ 2016   عام  افياتج
دوالف فلفرد. حللا ظللت بقيللة دوه مفلو افتلللاو   554

إفى جللانلل  فبيللا  على ترتيبنللا،  ةفللدوه افخليج افلربيلل
متوسللللل  افى من أعل فيصلللللي  اففرد من افياتجبمتوسللللل  
بافيسللللللبة فمفمو  افدوه افلربية، بييما كا   افُمسللللللفل
بافيسللللللبة فبقية افدوه  نصللللللي  اففرد من افياتجمتوسلللللل  

  افلربية أقل من افمتوس  افلرب .

يرتراجع ملده  افمرج فمتوسلللل  نصللللي  اففرد من  افت
افياتج باألسلللللللاف افثابتة    مفمو  افدوه افلربية، من 

    -0.9إفى حواف   2015علام     افملا لة 0.4حواف  
ير    ، وتراوحت ملدالت 2016افما ة عام  نصلللي  افت

اففرد من افيللاتج بللاألسلللللللللاف افثللابتللة افوطييللة من حواف  
   افما ة     9.   افما ة    افيمن إفى حواف   -0.8

 .1( جيبوت ، اففدوه فق 

ار  ا
ير اير افمرّج    افرق  ا فقياس  افتفع متوس  ملده افت
    4.6ألسلاف افمستنل ين    افدوه افلربية من حواف  

. 2016   افما ة عام  5.0إفى حواف   2015افما ة عام 
ال و  للوا االتفللا تالق  عللدد من افلوامللل افت  أترت 
على مسللتوى مؤشللر أسلللاف افمسللتنل ين    تل  افدوه. 

وأتر إصلللالحات افسلللا دا األو لللا  افدايلية وكا  تضتير 
وتنرا  افبضللا ع عبر افحدود ع  افسلللع األسللاسللية نظ  د

الفتفا      افلوامل افر يسلللية   عدد من افدوه افلربية 
متوسلل  ملده افتضللخ     افدوه افلربية، حيي سللفلت 

   افمللا للة  .أعلى تللل  افملللدالت    فيبيللا بحواف  
1وافيمن بحواف   تل و  للو افملللدالت ،    افمللا للة 6.

مشللللللاكل افت  تتلرض إفينا شللللللب ات افمرتفلة نسللللللبياً اف
   تل  افدوه ال سيما افتلطيالت وإمدادات افسلع افتموان 

، و   بلض افحاالت افدايليةافمت رفا بسللللب  افظروف 
مسللللللتواات فتراجع مسللللللتوى اإلنتا افمحل  وقلة نتيفة 
سلللتيراد نتيفة اال،  ضلللالً عن افتفا  ت لفة اف لّ  افلرض

، ه أمام افلمالت افر يسيةالنخفاض قيمة عمالت تل  افدو
 .3اففدوه فق  

و رق   )3ال
ي                      يا ي الرق ال و  ير ال يم الت ت  ار الم

  )2016–2010و 2005و 2000
نس  مئواة  

ية ر و ال  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 ال
 0.8- 0.9- 2.9 4.8 4.5 4.2 5.0 3.5 0.7 ا ر  د   

ا را ت م  1.9 4.1 2.3 1.1 0.7 0.9 0.9 6.2 1.3 ا
ري  2.8 1.8 2.7 3.3 2.8 0.4- 2.0 2.6 0.7- ال

 3.7 4.9 4.9 5.8 5.1 3.5 4.4 1.4 2.8 ون
ر ا  6.4 4.8 2.9 3.2 8.9 4.5 3.9 1.4 0.3 ال

ي و  2.0 2.2 2.9 2.4 3.7 5.1 4.0 3.1 2.0 جي
ودية  3.5 2.2 2.7 3.5 2.9 3.7 3.8 0.5 1.1- ال
ودا  17.8 16.9 36.9 36.5 31.9 18.1 13.0 8.5 8.0 ال

 ... ... ... ... ... ... 4.9 7.8 0.6- ورية
را  0.4 2.3- 2.2 1.9 6.1 5.6 2.4 37.0 5.0 ال

ا  1.1 0.1 1.0 1.2 2.9 4.0 3.2 1.9 1.2- عم
 0.2- 1.4 1.7 1.7 2.8 2.9 3.7 3.5 2.8 طي
 2.7 1.7 3.4 3.2 2.3 1.9 2.4- 8.8 1.7 قطر

 2.2 1.3 1.5 1.6 5.9 2.2 3.9 3.0 5.9 مرال 
وي . 1. 2.7 3.2 4.9 4.5 4.1 1.6 ال  .5 

ا  0.0 2.0- 1.0 3.0 6.0 5.5 5.1 0.7- 0.4- ل
 22.7 9.8 2.4 2.6 6.1 15.9 2.5 2.7 2.9- يالي

ر  10.2 10.9 10.1 9.5 7.1 10.1 11.7 8.8 2.8 مص
ر  1.6 1.6 0.4 1.9 1.3 0.9 1.0 1.0 1.9 الم
 0.7 0.5 3.5 4.1 5.0 5.6 6.3 12.1 3.3 موريتانيا

 17.6 29.6 8.0 11.0 9.9 19.5 11.2 9.9 11.0 اليم

ية ر و ال  5.0 4.6 4.8 5.3 6.0 5.9 4.5 6.1 2.1 متو ال
.  (... بيا  اير ُمتا

، ومصادف وطيية ودوفية أيرى.01افمصدف افيس  محسوبة من بيانات افدوه افوافدا    استبيا  افتقرار االقتصادي افلرب  افموحد   
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زى ملده افتضللخ  افمرتفع نسللبياً    افسللودا ، لواُ 
 2016   افملللا لللة علللام  17.8نحو  وافلللوي بلغ

، إفى 2015   افما ة عام  16.9بافمقافنة مع نحو 
تواصلللللللللل تلللضتير افففلللاف على اإلنتلللا افزفاع  
وافتفا  ت لفة افسللللع افمسلللتوفدا باألسللللاف افمحلية 
نتيفة افيق    افلمالت األجيبية وانخفاض قيمة 

افسودان  أمام افلمالت افر يسية،  ضالً عن  واففيي
وط افتضللخمية افمتضتية من افتفا  ملده نمو اف ضلل

اف تلة افيقداة    االقتصللللللاد. أّما    مصللللللر،  قدّف 
   افملللا لللة علللام  10.2مللللده افتضللللللخ  بحواف  

، مسللفالً انخفا للاً طفيفاً بافمقافنة مع ملده 2016
، و و ملللده مرتفع 2015    افمللا للة عللام 10.9

قود نسلللبياً نتيفة فتواصلللل تبلات ف ع افدع  عن افو
سلاف،  وا ية على افمؤشر افلام ف وبلض افسلع اف
 ضللللللالً عن تراجع قيمة اففيية افمصللللللري مقابل 
ف  قبيل افقراف افوي اتخوتو  افلمالت افر يسلللللية، و

فتلوا   2016افح ومة افمصللراة    شللنر نو مبر 
تاف تيافمصللللللري، وافوي ف   واففيي اف املة ل و 
 .2016ملده افتضخ  فلام  على

خا عدد من افدوه افمصدفا افر يسية فليف ، فا  ات
وياصلللللة دوه مفلو افتلاو  فدوه افخليج افلربية 
إجرااات فضللللللب  االنفاق وإتبا  سللللللياسللللللة نقداة 

افوقود صلللافمة، وقرافات بترشللليد دع  اسلللتنال 
وتبي  إصللالحات نظ  دع  افطاقة من ياله تطبيق 
يرات    األسلاف افلافم ية فية افتحرار افتلقا   فلت

سوق افمحلية. إال أ  ملدالت افتضخ   فلطاقة إفى اف
ظلت  من مستواات ميخفضة نسبياً نظراً فتراجع 

األسلاف افلافمية فليف  ياله

. وكانت ملدالت افتضللللللخ     بقية 2016عام 
افدوه ميخفضلللللللة نسللللللبياً، تراوحت بين افتفا  

   افما ة    تونو وانخفاض بيسللبة  3.7بملده 
   افما ة  0.2وبيسلللبة  األفد     افما ة    0.8

 .    لسطين

جمالي ي ا ا الم طاعي ل ل ال ي  ال

، األكثر تضتيراً افصللياعات االسللتخراجيةقطا   الزاه
على أداا االقتصلللللللاد افلرب  ياله افيصلللللل قر  
از افم و   افميصللرم، حيي شلل لت سللللت  افيف  واف
، األكبر من م ونات افياتج افلرب  افمحل  اإلجماف 
وافمحلللدد افر يسلللللل  فللللدد من مؤشللللللرات األداا 
االقتصللادي، كمؤشللرات افديل واالسللتثماف واإلنفاق 
يللل وافنفرا وموازان افتفللافا  وافتضللللللخ  وافتشلللللل
يرات افسلللللليلللاسللللللللات  وافمللد وعللات، وكللوفلل  بمت

 2016االقتصلللاداة. وكما سلللبقت اإلشلللافا،  و  افلام 
كا  من افسللليوات افت  تضترت سللللباً بانخفاض أسللللاف 

يف     األسلللواق افلافمية، حيي انخفضلللت أسللللاف اف
بلللد انخفللاض كبير    افلللام  17.8بيسللللللبللة حواف  

   افما ة. و و ما أتر كثيراً  48.6بلغ حواف   2015
على األداا االقتصلللللللادي وعلى  ي للل افمسلللللللا مللة 
افقطاعية فلياتج افمحل  اإلجماف  فلدوه افلربية، مّما 

فى األيلللو ببرامج د ع بلللاف ثير من افلللدوه افلربيلللة إ
تاف  إصلللالحات اقتصلللاداة  د نا األسلللاسللل  ملاففة 
تراجع أسللللاف افيف  على افميزانيات افلامة، وأسللللاف 

 وافملحق 4افصللللللرف، وبرامج افتيميلللة، اففلللدوه 
)2/4.

و رق   )4ال
ية ر و ال جمالي ل ي ا ا الم طاعي ل ل ال ي  ال

 2016و 2015و 2010و 2005
( ةنسبة مئوا ) 

 
جمالي ي ا ا الم ل ال ارية ي ار ال ا و  مو ال  م ال

2005 2010 2015 2016 2005 - 
2010 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

ا ي م نتا ال  8.4- 25.7- 11.4 45.4 47.8 57.8 60.0 قطاعات ا
 1.4- 2.0 12.8 6.1 5.9 6.2 6.0 افزفاعة

 17.4- 43.3- 10.2 18.8 21.9 34.3 37.6 االستخراجيةافصياعات 
 3.2- 0.6 12.3 11.1 11.0 9.7 9.6 افصياعات افتحوالية
 2.5 0.7 15.3 9.5 8.9 7.7 6.7 باق  قطاعات اإلنتا

ا مات م  0.3- 5.5 13.6 53.5 51.7 41.5 39.1 اجمالي قطاعات ال
 0.4 9.3 14.5 15.5 14.9 11.3 10.3 افخدمات افح ومية

 58.7 281.0- 7.1 1.4 0.9 0.8 1.1 افضرا   اير افمباشراصا   
جمالي ي ا ا الم  3.7- 11.1- 12.2 100.0 100.0 100.0 100.0 ال

افلرب  افموحد. االقتصادي، وقاعدا بيانات افتقرار 2/4 و2/3افمصدف افملحقا    
  ملده افيمو افسيوي فلقيمة افمضا ة.
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ير ترتي  افدوه افلربية بافيسللبة فمتوسلل  نصللي   وف  ات
اففرد من افيللاتج افمحل  اإلجمللاف ، حيللي مللازافللت قطر 

أف دوالف  58بمتوسللل  بلغ حواف  افمرتبة األوفى تحتّل 
تسلة أ لاف متوس  افدوه افلربية نحو مثل فلفرد بما ا
فيصللللي  اففرد من  للللل أدنى متوسلللل   105وحواف  
سللللفل    افيمن وافوي بلغ نحو ، افمُ 2016   عام  افياتج
دوالف فلفرد. حللا ظللت بقيللة دوه مفلو افتلللاو   554

إفى جللانلل  فبيللا  على ترتيبنللا،  ةفللدوه افخليج افلربيلل
متوسللللل  افى من أعل فيصلللللي  اففرد من افياتجبمتوسللللل  
بافيسللللللبة فمفمو  افدوه افلربية، بييما كا   افُمسللللللفل
بافيسللللللبة فبقية افدوه  نصللللللي  اففرد من افياتجمتوسلللللل  

  افلربية أقل من افمتوس  افلرب .

يرتراجع ملده  افمرج فمتوسلللل  نصللللي  اففرد من  افت
افياتج باألسلللللللاف افثابتة    مفمو  افدوه افلربية، من 

    -0.9إفى حواف   2015علام     افملا لة 0.4حواف  
ير    ، وتراوحت ملدالت 2016افما ة عام  نصلللي  افت

اففرد من افيللاتج بللاألسلللللللللاف افثللابتللة افوطييللة من حواف  
   افما ة     9.   افما ة    افيمن إفى حواف   -0.8

 .1( جيبوت ، اففدوه فق 

ار  ا
ير اير افمرّج    افرق  ا فقياس  افتفع متوس  ملده افت
    4.6ألسلاف افمستنل ين    افدوه افلربية من حواف  

. 2016   افما ة عام  5.0إفى حواف   2015افما ة عام 
ال و  للوا االتفللا تالق  عللدد من افلوامللل افت  أترت 
على مسللتوى مؤشللر أسلللاف افمسللتنل ين    تل  افدوه. 

وأتر إصلللالحات افسلللا دا األو لللا  افدايلية وكا  تضتير 
وتنرا  افبضللا ع عبر افحدود ع  افسلللع األسللاسللية نظ  د

الفتفا      افلوامل افر يسلللية   عدد من افدوه افلربية 
متوسلل  ملده افتضللخ     افدوه افلربية، حيي سللفلت 

   افمللا للة  .أعلى تللل  افملللدالت    فيبيللا بحواف  
1وافيمن بحواف   تل و  للو افملللدالت ،    افمللا للة 6.

مشللللللاكل افت  تتلرض إفينا شللللللب ات افمرتفلة نسللللللبياً اف
   تل  افدوه ال سيما افتلطيالت وإمدادات افسلع افتموان 

، و   بلض افحاالت افدايليةافمت رفا بسللللب  افظروف 
مسللللللتواات فتراجع مسللللللتوى اإلنتا افمحل  وقلة نتيفة 
سلللتيراد نتيفة اال،  ضلللالً عن افتفا  ت لفة اف لّ  افلرض

، ه أمام افلمالت افر يسيةالنخفاض قيمة عمالت تل  افدو
 .3اففدوه فق  

و رق   )3ال
ي                      يا ي الرق ال و  ير ال يم الت ت  ار الم

  )2016–2010و 2005و 2000
نس  مئواة  

ية ر و ال  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2005 2000 ال
 0.8- 0.9- 2.9 4.8 4.5 4.2 5.0 3.5 0.7 ا ر  د   

ا را ت م  1.9 4.1 2.3 1.1 0.7 0.9 0.9 6.2 1.3 ا
ري  2.8 1.8 2.7 3.3 2.8 0.4- 2.0 2.6 0.7- ال

 3.7 4.9 4.9 5.8 5.1 3.5 4.4 1.4 2.8 ون
ر ا  6.4 4.8 2.9 3.2 8.9 4.5 3.9 1.4 0.3 ال

ي و  2.0 2.2 2.9 2.4 3.7 5.1 4.0 3.1 2.0 جي
ودية  3.5 2.2 2.7 3.5 2.9 3.7 3.8 0.5 1.1- ال
ودا  17.8 16.9 36.9 36.5 31.9 18.1 13.0 8.5 8.0 ال

 ... ... ... ... ... ... 4.9 7.8 0.6- ورية
را  0.4 2.3- 2.2 1.9 6.1 5.6 2.4 37.0 5.0 ال

ا  1.1 0.1 1.0 1.2 2.9 4.0 3.2 1.9 1.2- عم
 0.2- 1.4 1.7 1.7 2.8 2.9 3.7 3.5 2.8 طي
 2.7 1.7 3.4 3.2 2.3 1.9 2.4- 8.8 1.7 قطر

 2.2 1.3 1.5 1.6 5.9 2.2 3.9 3.0 5.9 مرال 
وي . 1. 2.7 3.2 4.9 4.5 4.1 1.6 ال  .5 

ا  0.0 2.0- 1.0 3.0 6.0 5.5 5.1 0.7- 0.4- ل
 22.7 9.8 2.4 2.6 6.1 15.9 2.5 2.7 2.9- يالي

ر  10.2 10.9 10.1 9.5 7.1 10.1 11.7 8.8 2.8 مص
ر  1.6 1.6 0.4 1.9 1.3 0.9 1.0 1.0 1.9 الم
 0.7 0.5 3.5 4.1 5.0 5.6 6.3 12.1 3.3 موريتانيا

 17.6 29.6 8.0 11.0 9.9 19.5 11.2 9.9 11.0 اليم

ية ر و ال  5.0 4.6 4.8 5.3 6.0 5.9 4.5 6.1 2.1 متو ال
.  (... بيا  اير ُمتا

، ومصادف وطيية ودوفية أيرى.01افمصدف افيس  محسوبة من بيانات افدوه افوافدا    استبيا  افتقرار االقتصادي افلرب  افموحد   
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زى ملده افتضللخ  افمرتفع نسللبياً    افسللودا ، لواُ 
 2016   افملللا لللة علللام  17.8نحو  وافلللوي بلغ

، إفى 2015   افما ة عام  16.9بافمقافنة مع نحو 
تواصلللللللللل تلللضتير افففلللاف على اإلنتلللا افزفاع  
وافتفا  ت لفة افسللللع افمسلللتوفدا باألسللللاف افمحلية 
نتيفة افيق    افلمالت األجيبية وانخفاض قيمة 

افسودان  أمام افلمالت افر يسية،  ضالً عن  واففيي
وط افتضللخمية افمتضتية من افتفا  ملده نمو اف ضلل

اف تلة افيقداة    االقتصللللللاد. أّما    مصللللللر،  قدّف 
   افملللا لللة علللام  10.2مللللده افتضللللللخ  بحواف  

، مسللفالً انخفا للاً طفيفاً بافمقافنة مع ملده 2016
، و و ملللده مرتفع 2015    افمللا للة عللام 10.9

قود نسلللبياً نتيفة فتواصلللل تبلات ف ع افدع  عن افو
سلاف،  وا ية على افمؤشر افلام ف وبلض افسلع اف
 ضللللللالً عن تراجع قيمة اففيية افمصللللللري مقابل 
ف  قبيل افقراف افوي اتخوتو  افلمالت افر يسلللللية، و

فتلوا   2016افح ومة افمصللراة    شللنر نو مبر 
تاف تيافمصللللللري، وافوي ف   واففيي اف املة ل و 
 .2016ملده افتضخ  فلام  على

خا عدد من افدوه افمصدفا افر يسية فليف ، فا  ات
وياصلللللة دوه مفلو افتلاو  فدوه افخليج افلربية 
إجرااات فضللللللب  االنفاق وإتبا  سللللللياسللللللة نقداة 

افوقود صلللافمة، وقرافات بترشللليد دع  اسلللتنال 
وتبي  إصللالحات نظ  دع  افطاقة من ياله تطبيق 
يرات    األسلاف افلافم ية فية افتحرار افتلقا   فلت

سوق افمحلية. إال أ  ملدالت افتضخ   فلطاقة إفى اف
ظلت  من مستواات ميخفضة نسبياً نظراً فتراجع 

األسلاف افلافمية فليف  ياله

. وكانت ملدالت افتضللللللخ     بقية 2016عام 
افدوه ميخفضلللللللة نسللللللبياً، تراوحت بين افتفا  

   افما ة    تونو وانخفاض بيسللبة  3.7بملده 
   افما ة  0.2وبيسلللبة  األفد     افما ة    0.8

 .    لسطين

جمالي ي ا ا الم طاعي ل ل ال ي  ال

، األكثر تضتيراً افصللياعات االسللتخراجيةقطا   الزاه
على أداا االقتصلللللللاد افلرب  ياله افيصلللللل قر  
از افم و   افميصللرم، حيي شلل لت سللللت  افيف  واف
، األكبر من م ونات افياتج افلرب  افمحل  اإلجماف 
وافمحلللدد افر يسلللللل  فللللدد من مؤشللللللرات األداا 
االقتصللادي، كمؤشللرات افديل واالسللتثماف واإلنفاق 
يللل وافنفرا وموازان افتفللافا  وافتضللللللخ  وافتشلللللل
يرات افسلللللليلللاسللللللللات  وافمللد وعللات، وكللوفلل  بمت

 2016االقتصلللاداة. وكما سلللبقت اإلشلللافا،  و  افلام 
كا  من افسللليوات افت  تضترت سللللباً بانخفاض أسللللاف 

يف     األسلللواق افلافمية، حيي انخفضلللت أسللللاف اف
بلللد انخفللاض كبير    افلللام  17.8بيسللللللبللة حواف  

   افما ة. و و ما أتر كثيراً  48.6بلغ حواف   2015
على األداا االقتصلللللللادي وعلى  ي للل افمسلللللللا مللة 
افقطاعية فلياتج افمحل  اإلجماف  فلدوه افلربية، مّما 

فى األيلللو ببرامج د ع بلللاف ثير من افلللدوه افلربيلللة إ
تاف  إصلللالحات اقتصلللاداة  د نا األسلللاسللل  ملاففة 
تراجع أسللللاف افيف  على افميزانيات افلامة، وأسللللاف 

 وافملحق 4افصللللللرف، وبرامج افتيميلللة، اففلللدوه 
)2/4.

و رق   )4ال
ية ر و ال جمالي ل ي ا ا الم طاعي ل ل ال ي  ال

 2016و 2015و 2010و 2005
( ةنسبة مئوا ) 

 
جمالي ي ا ا الم ل ال ارية ي ار ال ا و  مو ال  م ال

2005 2010 2015 2016 2005 - 
2010 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

ا ي م نتا ال  8.4- 25.7- 11.4 45.4 47.8 57.8 60.0 قطاعات ا
 1.4- 2.0 12.8 6.1 5.9 6.2 6.0 افزفاعة

 17.4- 43.3- 10.2 18.8 21.9 34.3 37.6 االستخراجيةافصياعات 
 3.2- 0.6 12.3 11.1 11.0 9.7 9.6 افصياعات افتحوالية
 2.5 0.7 15.3 9.5 8.9 7.7 6.7 باق  قطاعات اإلنتا

ا مات م  0.3- 5.5 13.6 53.5 51.7 41.5 39.1 اجمالي قطاعات ال
 0.4 9.3 14.5 15.5 14.9 11.3 10.3 افخدمات افح ومية

 58.7 281.0- 7.1 1.4 0.9 0.8 1.1 افضرا   اير افمباشراصا   
جمالي ي ا ا الم  3.7- 11.1- 12.2 100.0 100.0 100.0 100.0 ال

افلرب  افموحد. االقتصادي، وقاعدا بيانات افتقرار 2/4 و2/3افمصدف افملحقا    
  ملده افيمو افسيوي فلقيمة افمضا ة.
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اإلنتا افسللللل  حواف  شللل لت مسلللا مة قطاعات 
   افملللا لللة من افيلللاتج افمحل  اإلجملللاف   45.4

، توزعلللت بين 2016فللللدوه افلربيلللة    افللللام 
    18.8مسللا مة افصللياعة االسللتخراجية بيحو 
    11.1افما ة، وافصلللللياعات افتحوالية بحواف  

   افمللا للة وبقيللة  6.1افمللا للة، وافزفاعللة بيحو 
 لة. وشلللللل للت    افملا 9.5افقطلاعلات اإلنتلاجيلة 

مسللللللا مة قطاعات افخدمات اإلنتاجية ما نسللللللبتو 
   افملللا لللة من افيلللاتج افمحل   25.4حواف  

اإلجماف  فلدوه افلربية، ونسبة مسا مة افخدمات 
ت حواف   ماعية بل نا  28.1االجت ما ة ومي    اف

   افما ة مسلللللللا مة افخدمات افح ومية،  15.5
حق وافبقية صللا   افضللرا   اير افمباشللرا، افمل

)2/4.( 
افقطاعات االقتصللاداة    افياتج  ةشللندت مسللا م

بلض فلدوه افلربية كمفموعة افمحل  اإلجماف  
يرات  عن مسلللتوااتنا    افلام  2016   عام افت
حيي تراجلت مسلللا مات قطا  اإلنتا  ،افسلللابق

لت     افملا لة، نتيفلة  8.4افسلللللللل  بيسللللللبلة بل
قاد    افويـللاض    أسلاف افيفـللراف االنخفـللالستم

ع مسا مة افصياعات االستخراجية من ـى تراجـإف
    18.8إفى  2015   افمللا للة    افلللام  21.9

ناتج افصللللياعات وان ما  2016افما ة    افلام 
   افما ة.  17.4بملده بلغ حواف   االسلللتخراجية
مسلللللللا مة  افتفلت بصللللللوفا طفيفة ،   افمقابل

 2016افلام  يالهافصياعات افتحوالية    افياتج 
. وسللللا مت افزفاعة    افما ة 11.1فتبلغ حواف  

   افما ة    افياتج افمحل  اإلجماف   6.1بيسللللبة 
   افما ة    افلام  5.9 مقافنةً بـللللللللل 2016فللام 

ياتج افزفاع  بملده  فا ، 2015  1.4تراجع اف
   افما ة. سلللا مت بقية قطاعات اإلنتا افسللللل  

ج افمحل     افما ة من افيات 9.5بيسللللللبة حواف  
    8.9مقللافنللةً بحواف   2016اإلجمللاف  فلللام 
وحققللت ملللده نمو بلغ  2015افمللا للة    افلللام 

    افما ة. 2.5حواف  
افتفلت مسلللللللا مة قطاعات افخدمات    افياتج 

، إفى حواف  2016افمحل  اإلجملللاف     افللللام 
   افما ة     51.7   افما ة مقافنةً بيحو  53.5
لام  مة افمضلللللللا ة  ن مااوبملده  2015اف فلقي

ما ة،  0.3بيحو فلقطا   ناتج كوف  ان م    اف
حواف  ب 2016قطا  افخدمات اإلنتاجية    افلام 

ناتج قطا  وان م بيسللللبة طفيفة    افما ة،  0.6
فيسلللتقر عيد نفو افمسلللتوى  افخدمات االجتماعية
. توزعت مسا مة قطاعات افمسفل بافلام افسابق

مسلللللللا مللة فا لة    افملل 15.5 نحو افخللدملات إفى
مسللللللا مة ف   افما ة  38.0وافخدمات افح ومية، 

افخلللدملللات اير افح وميلللة وافبقيلللة مسلللللللللا ملللة 
 افضرا   اير افمباشرا.

نفا ود ا جمالي   ي ا ا الم  ال
اسللتمر تضتير انخفاض أسلللاف افيف  وعا داتو على 
مسللللللتوالللات ومللللدالت نمو بيود اإلنفلللاق افللللام 

يرت تبلاً ف وف   ي لية افياتج افمحل  اإلجماف  وت
. 2016عام  فلدوه افلربية حسللللللل  بيود اإلنفاق

لام  ياتج افمحل  اإلجماف     اف  2016وتوز  اف
 20.3   افما ة فالسللللتنال افلا ل ، و 53.0إفى 

   افما ة  28.3   افما ة فالستنال افح وم ، و
سبة االستنال افينا   ـللللفلت نـللللفالستثماف. وافت

    73.3إفى  2015   افمللا للة عللام  72.5من 
ة ييسللللللباأل مية افنتيفة تراجع  2016افما ة عام 

الستثماف اف ل  من افياتج، حيي انخفضت افيسبة ف
    28.3إفى  2015   افمللا للة عللام  28.5من 

 . 2016افما ة عام 
قابل افزاادات اإلجمافية    مسللتواات االسللتنال 

ير    افينا   واالسللللتثمافي،   مية افيسللللبية األت
افلللام  ياله   افمللا للة  0.9-من  فففوا افموافد

، 2016افلللام  ياله   افمللا للة  1.6-إفى  2015
نتيفة استمراف االنخفاض    عا دات افصادفات 

و للللللل أداا فليف  بافيسللللللبة فلدوه افمصللللللدفا 
افصللللللادفات    عدد من افدوه افلربية األيرى. 

أسلللاف  تتفلى أ   االنل اسللات افسلللبية النخفاض
االسلللللتنال افينا   ان ما مسلللللتواات افيف     
ت  2016   افما ة عام  2.5بيسللبة  مقابل نمو بل

تو حواف   لام  0.5نسللللللب ما ة    اف  ،2015   اف
 ).5 واففدوه 3افش ل 

ل  جمالي  )3ال ي ا ا الم ي ال  و
نفا  ود ا  2016 

 ).2/5افمصدف افملحق 

اإلستنال 
53.0افلا ل 

اإلستنال 
20.3افح وم 

االستثماف 
اإلجماف 
28.3

 فوا افموافد
1.6-
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و رق   )5(ال
نفا ود ا جمالي   ي ا ا الم  ال

 2016و 2015و 2010و 2005
 )نس  مئواة(

 
نفا ود ا ية ل مية ال ارية ا ار ال ا و  مو ال  م ال

2005 2010 2015 2016 2005 
2010 

2014 
2015 

2015 
2016 

ت ي اال ا  2.5- 0.5 13.0 73.3 72.5 61.7 59.6 ال

 1.1- 1.5 13.4 53.0 51.6 46.1 43.7 افلا ل  تنالاالس

 6.2- 1.9- 11.7 20.3 20.9 15.5 15.9 افح وم  االستنال

جمالي تثمار ا  4.5- 0.1- 17.1 28.3 28.5 27.5 22.3 اال

 ... ... ... 1.6- 0.9- 10.8 18.1 وة الموارد

 9.4- 26.9- 10.5 39.5 42.0 49.9 54.0 صادفات افسلع وافخدمات

 7.9- 5.9- 14.2 41.1 42.9 39.1 35.9 وافدات افسلع وافخدمات

جمالي ي ا ا الم  3.7- 11.1- 12.2 100.0 100.0 100.0 100.0 ال

 افلرب  افموحد. االقتصادي، وقاعدا بيانات افتقرار 2/6 و2/5افمصدف افملحقا        
 
 

    1.5تراجع ملده افيمو فالستنال افلا ل  من 
ً بيسبة ف 2015عام افما ة      1.1يسفل ان ماشا
الستنال افح وم     وان م ا، 2016عام افما ة 
 تراجع بلغ نحو   افما ة مقابل  6.2بيسبة  2016عام 
تراجع . وكوف  2015   افما ة    افلام  1.9

مقافنة  2016   افما ة عام  4.5 االستثماف بيسبة
 .2015ما ة    افلام    اف 0.1حواف  بلغ  بتراجع

أظنرت مؤشللرات متوسلل  نصللي  اففرد افلرب  
بلو متوسلللللل   2016من االسللللللتنال    افلام 

االسللللللتنال اإلجملللاف  فلفرد افلرب     افيوم 
 رادى  قد دوالف، وعلى مسلللللتوى افدوه  13.57

ف  افمتوسلللل  وتراو دوالف  92.11بين  تفاوت 
توز  دوالف    افيمن. ت 1.88   افيوم    قطر و

افدوه افلربية بين دوه متوس  نصي  اففرد  ينا 
من االستنال أعلى من افمتوس  افلرب  وتشمل 

افبحران، واف وات، واإلمافات، وكل من قطر، 
ُعمللا ، ودوه أقللل من وفبيللا ، وافسلللللللوداللة، و

افمتوسلللللل  افلرب  وتشللللللملللل كلللل من األفد ، 
افسودا ، واففزا ر، ومصر، وتونو، وافلراق، و
،و ر مر، موفاتلللانيلللا جيبوت ، فيبيلللا، افقُ  افم

 ).6وافيمن، اففدوه فق  
افظروف ظلللل تلللضترت ميزانيلللة األسلللللللرا    
يرات افرا ية، وإ  كا   متفاوتة، بيس  وافمت

بين مؤشلللللرات متوسللللل  نصلللللي  اففرد من كما تُ 
االسلتنال افلا ل  على مسلتوى افدوه مع تراجع 

      افيوم دوالف  10.39افمتوسللل  افلرب  من 
دوالف    افيوم    افلام  9.81، إفى 2015افلام 

، وف يلللو تفلللاوت كثيراً بين افلللدوه إ بلغ 2016
دوالف     54.40أعال    اإلملللافات بحواف  
دوالف     1.61افيوم وأدنلللا    افيمن بحواف  

ية بين دوه أعلى من  .افيوم فدوه افلرب توزعت ا
ً افمتوس   قطر، واإلمافات، كافتاف   مرتبة تيازفيا

 افسلوداة، وُعما وافبحران، وفبيا ، واف وات، و
، ودوه اقل  ينا عن افمتوسلللللل  افلرب  واألفد 

وتشللمل بقية افدوه افلربية وبترتي  أقر إفى ما 
كا  عليو    مؤشللللللرات متوسلللللل  االسللللللتنال 
اإلجماف  فلفرد. أما  يما اتللق بمتوسلللل  نصللللي  
 اففرد من االسللللللتنال افح وم  فلفرد    افلدوه

 3.76 قللد بلغ حواف   2016افلربيللة    افلللام 
دوالف    افيوم بتراجع طفي عن مسلللللتوا فللام 

فلت أعلى افمسلللللتواات    قطر افما للللل ، وسلللللُ 
دوالف    افيوم وأقلنللا    افيمن  43.54بحواف  
 دوالف اوم. واسللللللتقر متوسلللللل  0.27بحواف  

االسلللللتنال افح وم  فلفرد على مسلللللتوى افدوه 
مفلو افتلللاو  فلرب     دوه  وق افمتوسلللللل  ا

وملنلا فبيلا ، وبقيلة افلدوه فلدوه افخليج افلربيلة 
افلربية انخفضت دو  افمتوس  افلرب ، اففدوه 

 ).6فق  
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اإلنتا افسللللل  حواف  شللل لت مسلللا مة قطاعات 
   افملللا لللة من افيلللاتج افمحل  اإلجملللاف   45.4

، توزعلللت بين 2016فللللدوه افلربيلللة    افللللام 
    18.8مسللا مة افصللياعة االسللتخراجية بيحو 
    11.1افما ة، وافصلللللياعات افتحوالية بحواف  

   افمللا للة وبقيللة  6.1افمللا للة، وافزفاعللة بيحو 
 لة. وشلللللل للت    افملا 9.5افقطلاعلات اإلنتلاجيلة 

مسللللللا مة قطاعات افخدمات اإلنتاجية ما نسللللللبتو 
   افملللا لللة من افيلللاتج افمحل   25.4حواف  

اإلجماف  فلدوه افلربية، ونسبة مسا مة افخدمات 
ت حواف   ماعية بل نا  28.1االجت ما ة ومي    اف

   افما ة مسلللللللا مة افخدمات افح ومية،  15.5
حق وافبقية صللا   افضللرا   اير افمباشللرا، افمل

)2/4.( 
افقطاعات االقتصللاداة    افياتج  ةشللندت مسللا م

بلض فلدوه افلربية كمفموعة افمحل  اإلجماف  
يرات  عن مسلللتوااتنا    افلام  2016   عام افت
حيي تراجلت مسلللا مات قطا  اإلنتا  ،افسلللابق

لت     افملا لة، نتيفلة  8.4افسلللللللل  بيسللللللبلة بل
قاد    افويـللاض    أسلاف افيفـللراف االنخفـللالستم

ع مسا مة افصياعات االستخراجية من ـى تراجـإف
    18.8إفى  2015   افمللا للة    افلللام  21.9

ناتج افصللللياعات وان ما  2016افما ة    افلام 
   افما ة.  17.4بملده بلغ حواف   االسلللتخراجية
مسلللللللا مة  افتفلت بصللللللوفا طفيفة ،   افمقابل

 2016افلام  يالهافصياعات افتحوالية    افياتج 
. وسللللا مت افزفاعة    افما ة 11.1فتبلغ حواف  

   افما ة    افياتج افمحل  اإلجماف   6.1بيسللللبة 
   افما ة    افلام  5.9 مقافنةً بـللللللللل 2016فللام 

ياتج افزفاع  بملده  فا ، 2015  1.4تراجع اف
   افما ة. سلللا مت بقية قطاعات اإلنتا افسللللل  

ج افمحل     افما ة من افيات 9.5بيسللللللبة حواف  
    8.9مقللافنللةً بحواف   2016اإلجمللاف  فلللام 
وحققللت ملللده نمو بلغ  2015افمللا للة    افلللام 

    افما ة. 2.5حواف  
افتفلت مسلللللللا مة قطاعات افخدمات    افياتج 

، إفى حواف  2016افمحل  اإلجملللاف     افللللام 
   افما ة     51.7   افما ة مقافنةً بيحو  53.5
لام  مة افمضلللللللا ة  ن مااوبملده  2015اف فلقي

ما ة،  0.3بيحو فلقطا   ناتج كوف  ان م    اف
حواف  ب 2016قطا  افخدمات اإلنتاجية    افلام 

ناتج قطا  وان م بيسللللبة طفيفة    افما ة،  0.6
فيسلللتقر عيد نفو افمسلللتوى  افخدمات االجتماعية
. توزعت مسا مة قطاعات افمسفل بافلام افسابق

مسلللللللا مللة فا لة    افملل 15.5 نحو افخللدملات إفى
مسللللللا مة ف   افما ة  38.0وافخدمات افح ومية، 

افخلللدملللات اير افح وميلللة وافبقيلللة مسلللللللللا ملللة 
 افضرا   اير افمباشرا.

نفا ود ا جمالي   ي ا ا الم  ال
اسللتمر تضتير انخفاض أسلللاف افيف  وعا داتو على 
مسللللللتوالللات ومللللدالت نمو بيود اإلنفلللاق افللللام 

يرت تبلاً ف وف   ي لية افياتج افمحل  اإلجماف  وت
. 2016عام  فلدوه افلربية حسللللللل  بيود اإلنفاق

لام  ياتج افمحل  اإلجماف     اف  2016وتوز  اف
 20.3   افما ة فالسللللتنال افلا ل ، و 53.0إفى 

   افما ة  28.3   افما ة فالستنال افح وم ، و
سبة االستنال افينا   ـللللفلت نـللللفالستثماف. وافت

    73.3إفى  2015   افمللا للة عللام  72.5من 
ة ييسللللللباأل مية افنتيفة تراجع  2016افما ة عام 

الستثماف اف ل  من افياتج، حيي انخفضت افيسبة ف
    28.3إفى  2015   افمللا للة عللام  28.5من 

 . 2016افما ة عام 
قابل افزاادات اإلجمافية    مسللتواات االسللتنال 

ير    افينا   واالسللللتثمافي،   مية افيسللللبية األت
افلللام  ياله   افمللا للة  0.9-من  فففوا افموافد

، 2016افلللام  ياله   افمللا للة  1.6-إفى  2015
نتيفة استمراف االنخفاض    عا دات افصادفات 

و للللللل أداا فليف  بافيسللللللبة فلدوه افمصللللللدفا 
افصللللللادفات    عدد من افدوه افلربية األيرى. 

أسلللاف  تتفلى أ   االنل اسللات افسلللبية النخفاض
االسلللللتنال افينا   ان ما مسلللللتواات افيف     
ت  2016   افما ة عام  2.5بيسللبة  مقابل نمو بل

تو حواف   لام  0.5نسللللللب ما ة    اف  ،2015   اف
 ).5 واففدوه 3افش ل 

ل  جمالي  )3ال ي ا ا الم ي ال  و
نفا  ود ا  2016 

 ).2/5افمصدف افملحق 

اإلستنال 
53.0افلا ل 

اإلستنال 
20.3افح وم 

االستثماف 
اإلجماف 
28.3

 فوا افموافد
1.6-
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و رق   )5(ال
نفا ود ا جمالي   ي ا ا الم  ال

 2016و 2015و 2010و 2005
 )نس  مئواة(

 
نفا ود ا ية ل مية ال ارية ا ار ال ا و  مو ال  م ال

2005 2010 2015 2016 2005 
2010 

2014 
2015 

2015 
2016 

ت ي اال ا  2.5- 0.5 13.0 73.3 72.5 61.7 59.6 ال

 1.1- 1.5 13.4 53.0 51.6 46.1 43.7 افلا ل  تنالاالس

 6.2- 1.9- 11.7 20.3 20.9 15.5 15.9 افح وم  االستنال

جمالي تثمار ا  4.5- 0.1- 17.1 28.3 28.5 27.5 22.3 اال

 ... ... ... 1.6- 0.9- 10.8 18.1 وة الموارد

 9.4- 26.9- 10.5 39.5 42.0 49.9 54.0 صادفات افسلع وافخدمات

 7.9- 5.9- 14.2 41.1 42.9 39.1 35.9 وافدات افسلع وافخدمات

جمالي ي ا ا الم  3.7- 11.1- 12.2 100.0 100.0 100.0 100.0 ال

 افلرب  افموحد. االقتصادي، وقاعدا بيانات افتقرار 2/6 و2/5افمصدف افملحقا        
 
 

    1.5تراجع ملده افيمو فالستنال افلا ل  من 
ً بيسبة ف 2015عام افما ة      1.1يسفل ان ماشا
الستنال افح وم     وان م ا، 2016عام افما ة 
 تراجع بلغ نحو   افما ة مقابل  6.2بيسبة  2016عام 
تراجع . وكوف  2015   افما ة    افلام  1.9

مقافنة  2016   افما ة عام  4.5 االستثماف بيسبة
 .2015ما ة    افلام    اف 0.1حواف  بلغ  بتراجع

أظنرت مؤشللرات متوسلل  نصللي  اففرد افلرب  
بلو متوسلللللل   2016من االسللللللتنال    افلام 

االسللللللتنال اإلجملللاف  فلفرد افلرب     افيوم 
 رادى  قد دوالف، وعلى مسلللللتوى افدوه  13.57

ف  افمتوسلللل  وتراو دوالف  92.11بين  تفاوت 
توز  دوالف    افيمن. ت 1.88   افيوم    قطر و

افدوه افلربية بين دوه متوس  نصي  اففرد  ينا 
من االستنال أعلى من افمتوس  افلرب  وتشمل 

افبحران، واف وات، واإلمافات، وكل من قطر، 
ُعمللا ، ودوه أقللل من وفبيللا ، وافسلللللللوداللة، و

افمتوسلللللل  افلرب  وتشللللللملللل كلللل من األفد ، 
افسودا ، واففزا ر، ومصر، وتونو، وافلراق، و
،و ر مر، موفاتلللانيلللا جيبوت ، فيبيلللا، افقُ  افم

 ).6وافيمن، اففدوه فق  
افظروف ظلللل تلللضترت ميزانيلللة األسلللللللرا    
يرات افرا ية، وإ  كا   متفاوتة، بيس  وافمت

بين مؤشلللللرات متوسللللل  نصلللللي  اففرد من كما تُ 
االسلتنال افلا ل  على مسلتوى افدوه مع تراجع 

      افيوم دوالف  10.39افمتوسللل  افلرب  من 
دوالف    افيوم    افلام  9.81، إفى 2015افلام 

، وف يلللو تفلللاوت كثيراً بين افلللدوه إ بلغ 2016
دوالف     54.40أعال    اإلملللافات بحواف  
دوالف     1.61افيوم وأدنلللا    افيمن بحواف  

ية بين دوه أعلى من  .افيوم فدوه افلرب توزعت ا
ً افمتوس   قطر، واإلمافات، كافتاف   مرتبة تيازفيا

 افسلوداة، وُعما وافبحران، وفبيا ، واف وات، و
، ودوه اقل  ينا عن افمتوسلللللل  افلرب  واألفد 

وتشللمل بقية افدوه افلربية وبترتي  أقر إفى ما 
كا  عليو    مؤشللللللرات متوسلللللل  االسللللللتنال 
اإلجماف  فلفرد. أما  يما اتللق بمتوسلللل  نصللللي  
 اففرد من االسللللللتنال افح وم  فلفرد    افلدوه

 3.76 قللد بلغ حواف   2016افلربيللة    افلللام 
دوالف    افيوم بتراجع طفي عن مسلللللتوا فللام 

فلت أعلى افمسلللللتواات    قطر افما للللل ، وسلللللُ 
دوالف    افيوم وأقلنللا    افيمن  43.54بحواف  
 دوالف اوم. واسللللللتقر متوسلللللل  0.27بحواف  

االسلللللتنال افح وم  فلفرد على مسلللللتوى افدوه 
مفلو افتلللاو  فلرب     دوه  وق افمتوسلللللل  ا

وملنلا فبيلا ، وبقيلة افلدوه فلدوه افخليج افلربيلة 
افلربية انخفضت دو  افمتوس  افلرب ، اففدوه 

 ).6فق  
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و رق    6ال
نفا  يمتو نصي الفرد م ا ت  2016ي عا  اال

ي اليو  دوالر 

ت   جمالياال فرد ا فر ل ي ل ا ت ال ت داال فرد اال ومي ل  ال

 43.54 48.57 92.11 قطر

 15.99 54.40 70.40 االمارات

وي  19.26 33.62 52.88 ال

ري  12.21 31.67 43.88 ال

ودية  15.04 24.93 39.98 ال

ا  4.67 32.21 36.88 ل

 13.38 16.24 29.62 ماع 

ية ر و ال مو ال  3.76 9.81 13.57 م

 2.34 10.15 12.48 االرد

را  3.01 7.51 10.51 ال

 2.09 7.45 9.55 ون

 0.97 7.00 7.97 مصر

ر ا  2.38 4.75 7.13 ال

ودا  0.77 6.23 7.00 ال

ر  1.67 4.82 6.49 الم

ي و  1.65 4.66 6.32 جي

يا  2.81 2.42 5.23 لي

مر  0.62 2.62 3.24 ال

 0.79 2.02 2.81 موريتانيا

 0.27 1.61 1.88 اليم

.2/8 و 2/5افمصدف افملحقا    

 ً االجماف .على أسا متوس  نصي  اففرد    االستنال  * ت  ترتي  افدوه تيازفيا  

 
جمالي ي ا ا الم ل ال تثمار  ار واال  االد
ت نسللللللبة االدياف من افياتج افمحل  اإلجماف   بل

   افمللا للة،  26.7نحو  2016افلرب     افلللام 
، أي 2015   افمللا للة فلللام  36نللةً بحواف  مقللاف

ف  ، بلغ تسللع نقاط مئواةبانخفاض  والود سللب  
انخفاض عوا د صللللللادفات افيف  وصلللللللوبة  إفى

 ياصللةً بشلل ل كبير تخفيض اإلنفاق االسللتنالك  
افللدوه  بلضشللللللنللد للا تافظروف افت  ظللل    

افلربية، حيي تحملت حصلللللللة االدياف جل  وا 
ح ومات، وافشركات افتضتير، بل واتفنت بلض اف

واأل راد، فمواجنلللة تراجع افلوا لللد وافلللديوه 
بافسللللح  من افمديرات افسللللابقة، أو االسللللتدانة 
فلحفاظ على مسللللتواات االنفاق واالسللللتنال وفو 

 بحد ا األدنى.

وعلى مسللللللتوى افدوه ايتلفت ملدالت االدياف 
 -26.9   افما ة    قطر و 51.1وتراوحت بين 
مر، وتوزعللت    افقُ  افاالديللفففوا    افمللا للة 

نسللللللبللة االديللاف  ينللا تفللاوزت افللدوه بين دوه 
   افما ة من افياتج  26.7افمتوس  افلرب  افبافغ 

ياً،  يازف مل من األعلى ت افمحل  اإلجماف ، وتشلللللل
افبحران، وُعما ، واففزا ر، واإلمافات، وقطر، 

نا ُملده  افسلللللللوداة، واف وات ودوه تراوو  ي
ُمرتبة تيازفياً    افما ة،  22.5و 2.9بين  االدياف
،  كلللافتلللاف  ر افسللللللودا ، وموفاتلللانيلللا، وافم

فيبيا. أما بقية افدوه ومصللر، وتونو، وافلراق، و
ملدالت نمو سللللافبة فالدياف   قد سللللفلتافلربية 

كيسلللللبة من افياتج افمحل  اإلجماف  و و ما الي  
وجود  فوا    افموافد افمحليلللة أترت على 

 .7فدوه فق  ملدالت االستثماف، اف
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و رق   ) 7ال
ة  ارن تثمار االد جمالي واال ي ا ا الم  م ال

تثماروم نمو  ية  اال ر و ال  *2016ي ال
  )نس  مئواة(

ولة ار   ال ااالد تثمار   م ال ااال تثمار م ال  (%) م نمو اال

ودا  19.5 20.9 17.9 ال

ي و  10.4 17.8 18.6- جي

ر  9.9 33.1 22.8 الم

 9.8 45.3 51.1 قطر

ري  7.3 25.5 33.9 ال

 6.1 29.5 39.4 االمارات

وي  2.8 27.0 28.8 ال

 2.2 10.4 26.9- مرال 

ا  0.8- 20.7 0.5- ل

 4.3- 36.2 34.9 ماع 

 4.5- 53.3 19.5 موريتانيا

ية ر و ال مو ال  4.5- 28.3 26.7 م

 5.6- 19.7 8.8 ون

ر ا  7.1- 50.3 34.8 ال

 10.2- 16.0 3.6- االرد

ودية  12.7- 31.0 31.5 ال

 15.1- 15.0 5.8 مصر

يا  23.1- 4.2 2.9 لي

را  26.5- 10.7 12.6 ال

 38.4- 5.6 17.3- اليم

 ).2/6 و2/5افمصدف افيس  محسوبة من بيانات افملحقين 
   ملدالت افيمو افمحققة    االستثماف. ت  ترتي  افدوه استيادًا إفى 

 
 

أّما بافيسبة فحّصة االستثماف    افياتج افمحل  
اإلجماف ، على مستوى افدوه  رادى،   ا  افتفاوت 

ت  مستوااتنا     أعلى افيسبةوا حاً، حيي بل
   افما ة، وسفلت أدنا ا  53.3حواف  بموفاتانيا 

بقية افدوه     افما ة. توزعت 4.2   فيبيا بيسبة 
 28.3بين دوه أعلى من افمتوس  افلرب  افبافغ 

موفاتانيا،  كافتاف و   مرتبة تيازفياً    افما ة 
، و افسلوداة،وقطر، واففزا ر، و ر عُما ، وافم
   باق   االستثماف يما انخفض ملده اإلمافات، و

 دو  ملدالت افمتوس  افلرب . افدوه

 
ى  قد سللفل نمو على مسللتوى افدوه افلربية  راد

   أعلى ملللدالت نمو  2016االسللللللتثمللاف عللام 
 ان مشلللللللت   افملا ة  يملا  19.5بلغ افسللللللودا  
، حيي بشلل ل كبير    افيمن االسللتثمافمسللتواات 

كما    افما ة،  38.4االستثمافات بيسبة  ن مشتا
ملده نمو استثمافي إافاب   األيرىافدوه  حققت

ران، افبحوقطر، وجيبوت ،  و  على افتواف  
، واإلمللافات، و ر  يمللا  ،مرافقُ واف واللت، وافم

ياله سفل االستثماف ان ماشاً    بقية افدوه افلربية 
   عام قافنةً بافمسللللللتواات افمسللللللفلة مُ  2016عام 

 ).4 وافش ل 7( ، اففدوه2015
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و رق    6ال
نفا  يمتو نصي الفرد م ا ت  2016ي عا  اال

ي اليو  دوالر 

ت   جمالياال فرد ا فر ل ي ل ا ت ال ت داال فرد اال ومي ل  ال

 43.54 48.57 92.11 قطر

 15.99 54.40 70.40 االمارات

وي  19.26 33.62 52.88 ال

ري  12.21 31.67 43.88 ال

ودية  15.04 24.93 39.98 ال

ا  4.67 32.21 36.88 ل

 13.38 16.24 29.62 ماع 

ية ر و ال مو ال  3.76 9.81 13.57 م

 2.34 10.15 12.48 االرد

را  3.01 7.51 10.51 ال

 2.09 7.45 9.55 ون

 0.97 7.00 7.97 مصر

ر ا  2.38 4.75 7.13 ال

ودا  0.77 6.23 7.00 ال

ر  1.67 4.82 6.49 الم

ي و  1.65 4.66 6.32 جي

يا  2.81 2.42 5.23 لي

مر  0.62 2.62 3.24 ال

 0.79 2.02 2.81 موريتانيا

 0.27 1.61 1.88 اليم

.2/8 و 2/5افمصدف افملحقا    

 ً االجماف .على أسا متوس  نصي  اففرد    االستنال  * ت  ترتي  افدوه تيازفيا  

 
جمالي ي ا ا الم ل ال تثمار  ار واال  االد
ت نسللللللبة االدياف من افياتج افمحل  اإلجماف   بل

   افمللا للة،  26.7نحو  2016افلرب     افلللام 
، أي 2015   افمللا للة فلللام  36نللةً بحواف  مقللاف

ف  ، بلغ تسللع نقاط مئواةبانخفاض  والود سللب  
انخفاض عوا د صللللللادفات افيف  وصلللللللوبة  إفى

 ياصللةً بشلل ل كبير تخفيض اإلنفاق االسللتنالك  
افللدوه  بلضشللللللنللد للا تافظروف افت  ظللل    

افلربية، حيي تحملت حصلللللللة االدياف جل  وا 
ح ومات، وافشركات افتضتير، بل واتفنت بلض اف

واأل راد، فمواجنلللة تراجع افلوا لللد وافلللديوه 
بافسللللح  من افمديرات افسللللابقة، أو االسللللتدانة 
فلحفاظ على مسللللتواات االنفاق واالسللللتنال وفو 

 بحد ا األدنى.

وعلى مسللللللتوى افدوه ايتلفت ملدالت االدياف 
 -26.9   افما ة    قطر و 51.1وتراوحت بين 
مر، وتوزعللت    افقُ  افاالديللفففوا    افمللا للة 

نسللللللبللة االديللاف  ينللا تفللاوزت افللدوه بين دوه 
   افما ة من افياتج  26.7افمتوس  افلرب  افبافغ 

ياً،  يازف مل من األعلى ت افمحل  اإلجماف ، وتشلللللل
افبحران، وُعما ، واففزا ر، واإلمافات، وقطر، 

نا ُملده  افسلللللللوداة، واف وات ودوه تراوو  ي
ُمرتبة تيازفياً    افما ة،  22.5و 2.9بين  االدياف
،  كلللافتلللاف  ر افسللللللودا ، وموفاتلللانيلللا، وافم

فيبيا. أما بقية افدوه ومصللر، وتونو، وافلراق، و
ملدالت نمو سللللافبة فالدياف   قد سللللفلتافلربية 

كيسلللللبة من افياتج افمحل  اإلجماف  و و ما الي  
وجود  فوا    افموافد افمحليلللة أترت على 

 .7فدوه فق  ملدالت االستثماف، اف
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و رق   ) 7ال
ة  ارن تثمار االد جمالي واال ي ا ا الم  م ال

تثماروم نمو  ية  اال ر و ال  *2016ي ال
  )نس  مئواة(

ولة ار   ال ااالد تثمار   م ال ااال تثمار م ال  (%) م نمو اال

ودا  19.5 20.9 17.9 ال

ي و  10.4 17.8 18.6- جي

ر  9.9 33.1 22.8 الم

 9.8 45.3 51.1 قطر

ري  7.3 25.5 33.9 ال

 6.1 29.5 39.4 االمارات

وي  2.8 27.0 28.8 ال

 2.2 10.4 26.9- مرال 

ا  0.8- 20.7 0.5- ل

 4.3- 36.2 34.9 ماع 

 4.5- 53.3 19.5 موريتانيا

ية ر و ال مو ال  4.5- 28.3 26.7 م

 5.6- 19.7 8.8 ون

ر ا  7.1- 50.3 34.8 ال

 10.2- 16.0 3.6- االرد

ودية  12.7- 31.0 31.5 ال

 15.1- 15.0 5.8 مصر

يا  23.1- 4.2 2.9 لي

را  26.5- 10.7 12.6 ال

 38.4- 5.6 17.3- اليم

 ).2/6 و2/5افمصدف افيس  محسوبة من بيانات افملحقين 
   ملدالت افيمو افمحققة    االستثماف. ت  ترتي  افدوه استيادًا إفى 

 
 

أّما بافيسبة فحّصة االستثماف    افياتج افمحل  
اإلجماف ، على مستوى افدوه  رادى،   ا  افتفاوت 

ت  مستوااتنا     أعلى افيسبةوا حاً، حيي بل
   افما ة، وسفلت أدنا ا  53.3حواف  بموفاتانيا 

بقية افدوه     افما ة. توزعت 4.2   فيبيا بيسبة 
 28.3بين دوه أعلى من افمتوس  افلرب  افبافغ 

موفاتانيا،  كافتاف و   مرتبة تيازفياً    افما ة 
، و افسلوداة،وقطر، واففزا ر، و ر عُما ، وافم
   باق   االستثماف يما انخفض ملده اإلمافات، و

 دو  ملدالت افمتوس  افلرب . افدوه

 
ى  قد سللفل نمو على مسللتوى افدوه افلربية  راد

   أعلى ملللدالت نمو  2016االسللللللتثمللاف عللام 
 ان مشلللللللت   افملا ة  يملا  19.5بلغ افسللللللودا  
، حيي بشلل ل كبير    افيمن االسللتثمافمسللتواات 

كما    افما ة،  38.4االستثمافات بيسبة  ن مشتا
ملده نمو استثمافي إافاب   األيرىافدوه  حققت

ران، افبحوقطر، وجيبوت ،  و  على افتواف  
، واإلمللافات، و ر  يمللا  ،مرافقُ واف واللت، وافم

ياله سفل االستثماف ان ماشاً    بقية افدوه افلربية 
   عام قافنةً بافمسللللللتواات افمسللللللفلة مُ  2016عام 

 ).4 وافش ل 7( ، اففدوه2015
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و رق   ) 8ال
ية  ر و ال ي ال واردات  طية الصادرات ل ة   )2016 – 2015ن

 (نسبة مئواة)  

ولة واردات  ال واردات  2015ادرات  2016ادرات

ية ر و ال مو ال  96.2 97.8 م

 63.9 63.4 االرد

 111.9 117.1 االمارات

ري  112.7 118.0 ال

 78.5 78.7 ون

ر ا  60.7 64.1 ال

ي و  34.1 35.0 جي

ودية  101.6 86.0 ال

ودا  47.6 35.8 ال

را  107.0 104.5 ال

 97.5 106.8 عما

 114.1 155.7 قطر

 30.4 30.4 مرال 

وي  103.9 119.7 ال

ا  55.5 57.0 ل

يا  97.7 111.1 لي

 52.8 60.9 مصر

ر  77.4 82.1 الم

 50.4 51.3 وريتانيام

 5.5 28.9 اليم

.2/6 و2/5بيانات افملحقا   محسوبة منافمصدف افيس    

 

ية  ر و ال ي ال ر  دا االقتصاد والف  ا
ر رات الف  طور م

انخفاض أداا افيمو االقتصللللادي     إ  مواصلللللة
اسللللللتمراف انخفاض ملظ  افدوه افلربية بسللللللب  
افدوفية عيد مسلللتواات أسللللاف افيف     األسلللواق 

افظروف اإلقليمية  اسلللللتمرافوكوف   ،ميخفضلللللة
ومروف عدد من افدوه افلربية اير افمواتية فليمو 

سللا      قد بمراحل انتقافية سللياسللية واقتصللاداة 
   زاادا عدد وزاادا ملدالت اففقر    تل  افدوه 

يازحين وافالجئين تاف     زاادا نسللللللل   ،اف وباف
رزق ومن افخللدمللات افحرمللا  من مصللللللللادف اف

 االساسية مثل افس ن وافصحة وافتللي . 

                                                 
 ، تتضف افبلدا  األقل نمواً (UNESCWA)تصيي اإلس وا  5(

 اتانيا وافسودا  وافيمن.موف من    افميطقة افلربية

 
 
 

وقُدّف ملده اففقر    افدوه افلربية ك ل افقا   على 
   افما ة    عام  7.4ي  اففقر افدوف  بحواف  

. 1990   افما ة عام  5.5مقافنة بحواف   2012
األقل افلربية وتوجد أكبر ملدالت اففقر    افبلدا  

   افما ة     21.6ده متوس  بلغ حواف  بمل 5( نمواً 
. وباعتماد يطوط اففقر افوطيية،  و  2012عام 

افلربية األقل نمواً  متوس  ملدالت اففقر    افدوه
 .6( افما ة    42.6حواف   2012بلغ    عام 

س وا  6(      .2015افتقرار افلرب  فلتيمية افمستدامة ف
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ل   ية 4ال ر و ال ي ال ار  تثمار واالد  2016 م اال

 .2/6 و2/5من بيانات افملحقا  افمصدف افيس  محسوبة 

 

 

مستواات االستثماف على مستوى افدوه  تراجعلزى اُ 
إفى تضا ر مفموعة من  2016افلربية ياله عام 
، أ منا  تباطؤ افيمو    االقتصاد افلرب  األسبا

وافلافم  واألو ا  افدايلية اير افمواتية فليمو 
بة  وه فالستثماف    بلض افدوافظروف اير اففا

وتضتر مستواات افسيوفة افمحلية نظراً فتراجع افلربية، 
وط على  حصيلة افصادفات افيفطية، وافض

 افموازنات افح ومية واإلنفاق افلام.

وة  مات و ادرات وواردات ال وال
 الموارد

استمر تضتر حصيلة افصادفات افلربية كما  و 
 ، افحاه بافيسبة فباق  مؤشرات أداا االقتصاد اف ل

باالنخفاض افحاد    أسلاف افصادفات افيفطية 
افم و  األساس     افصادفات افسللية افلربية، 

افسلع حيي تراجلت قيمة افصادفات افلربية من 
 2015ملياف دوالف    عام  1023وافخدمات إفى 

ات 2016ملياف دوالف    عام  927وإفى  ، و   
ت قيمة افوافدات افلربية من افسلع  افوقت بل

ملياف  965حواف   2016وافخدمات    افلام 
 2015ملياف دوالف    افلام  1046دوالف، مقابل 

 وبوف  بلغ حف  افتفافا

 

، حواف  2016افخافجية افلربية اإلجماف     افلام 
 ملياف دوالف. 1892

طية افصلللادفات افلربية فلوافدات  ت نسلللبة ت بل
ة،    افما  96.2حواف   2016افلربية    افلام 

تفاوتت ملدالت  رادى  قد وعلى مسللللتوى افدوه 
 ُ طيللة بين اإلافللاب  وافسلللللللب ، حيللي ت ظنر افت

اإلحصللللااات أ  نسللللبة افصللللادفات إفى افوافدات 
ت نسللب     114.1 تواألعلى تحققت    قطر، إ بل

طية      5.5افما ة، وأدنا ا    افيمن وبيسللللللبة ت
تفاوزت  مفموعةتوزعت بقية افدوه بين  .افما ة

طية افصللللللادفات فلوافدات     افما ة و    100ت
تيازفياً قطر، افبحران، اإلمافات، افلراق، اف وات، 
 افسلللللوداة، و   أعلى من افمتوسلللل  افلرب  افبافغ

ة ـسبـت نـدوه تراوحة ـمفموع   افما ة، و 96.1
طية  ينا  افمتوسلللللل  بين و   افما ة  50بين ما افت

، تونو، األفد  ر ، اففزا ر، افلرب  و   افم
أما افمفموعة األييرا  .فبيا ، مصللللللر وموفاتانيا

قل من  نا أ طية  ي بة افت ت نسلللللل     50وافت  بل
مر  تضلللللّ  كل من جيبوت  وافسلللللودا  وافقُ  ،افما ة

وبوف   و  ملظ  افدوه افلربية تلان  من  وافيمن.
    عفز    افميزا  افتفافي، مّما أدّى إفى زاادا

 .8  افدوه، اففدوه فق  افمداونية افخافجية فتل
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ملياف  965حواف   2016وافخدمات    افلام 
 2015ملياف دوالف    افلام  1046دوالف، مقابل 

 وبوف  بلغ حف  افتفافا

 

، حواف  2016افخافجية افلربية اإلجماف     افلام 
 ملياف دوالف. 1892

طية افصلللادفات افلربية فلوافدات  ت نسلللبة ت بل
ة،    افما  96.2حواف   2016افلربية    افلام 

تفاوتت ملدالت  رادى  قد وعلى مسللللتوى افدوه 
 ُ طيللة بين اإلافللاب  وافسلللللللب ، حيللي ت ظنر افت

اإلحصللللااات أ  نسللللبة افصللللادفات إفى افوافدات 
ت نسللب     114.1 تواألعلى تحققت    قطر، إ بل

طية      5.5افما ة، وأدنا ا    افيمن وبيسللللللبة ت
تفاوزت  مفموعةتوزعت بقية افدوه بين  .افما ة

طية افصللللللادفات فلوافدات     افما ة و    100ت
تيازفياً قطر، افبحران، اإلمافات، افلراق، اف وات، 
 افسلللللوداة، و   أعلى من افمتوسلللل  افلرب  افبافغ

ة ـسبـت نـدوه تراوحة ـمفموع   افما ة، و 96.1
طية  ينا  افمتوسلللللل  بين و   افما ة  50بين ما افت

، تونو، األفد  ر ، اففزا ر، افلرب  و   افم
أما افمفموعة األييرا  .فبيا ، مصللللللر وموفاتانيا

قل من  نا أ طية  ي بة افت ت نسلللللل     50وافت  بل
مر  تضلللللّ  كل من جيبوت  وافسلللللودا  وافقُ  ،افما ة

وبوف   و  ملظ  افدوه افلربية تلان  من  وافيمن.
    عفز    افميزا  افتفافي، مّما أدّى إفى زاادا

 .8  افدوه، اففدوه فق  افمداونية افخافجية فتل
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دّفت نسللللللبلللة اففقر و ق افخ  افوطي   وو قلللاً قلللُ
نات متو را دألحل    افملا ة  40.8بحواف   بيلا
   افما ة    افسلودا   46.5  جيبوت  وحواف   

ير بيللانللات متو را و   تُمثللل أعلى  ،حسلللللللل  
مسللللتواات اففقر    افميطقة. وفا  تواجد نسللللبة 

 نخفضللتامر، إال أ  تل  افيسللبة  قر عافية    افقُ 
   افملللا لللة    علللام  60و ق افخ  افوطي  من 

وكا   .2004   افما ة    عام  44.8إفى  2000
ن    نسلللل  اففقر و ق افخ  افوطي   يا تح سللللّ

ر  وموفاتانيا    كل من تونو واففزا ر وافم
سيوات األييرا سبة اففقر  ،   اف حيي انخفضت ن

عام  32   تونو من  إفى  2000   افملا ة    
 12و   اففزا ر من  ،2010بافما ة    عام  16

   افما ة    عام  6إفى  2000   افما ة    عام 
ر من و   اف ،2012 عام     15م ما ة     اف
و    ،2014بلللافملللا لللة    علللام  5إفى  2001

 2004   افمللا لة علام  47موفاتللانيللا من حواف  
أما بافيسللللللبة . و ق أحد بيا    افما ة  30إفى 

 ،إفى دوه مفلو افتلللاو  فللدوه افخليج افلربيللة
 من افمتوقع أ  تبقى ملدالت اففقر عيد مستواات 

بيانات حداثة عن اففقر ميخفضللللة فا  عدم تو ر 
 ).2/7افملحق  ،   تل  افدوه

 )7( األبلادبافيظر إفى تطوف مؤشللللللر اففقر متلدد 
   افميطقللة افلربيللة    افسلللللليوات افمللا لللللليللة 

افت  سلللادت األييرا، من افوا للل أ  األو لللا  
تراجع افخط  أدت إفى قللد افيمن وسللللللوفاللة    

ناد ة محافبة اففقر. وحققت كل  إفى وافبرامج اف
من موفاتانيا ومصلللر تقدماً ملحوظاً    افقضلللاا 

نسللبة  تُمثل ،وعلى افمسللتوى االقليم  على اففقر.
افسلل ا  تحت ي  اففقر متلدد األبلاد    افمياطق 

   افما ة  8افحضلللللراة    افدوه افلربية حواف  
   افمللا للة    افميللاطق  29بييمللا تمثللل حواف  

اففرص  افرافية، و وا افتباان اده على عدم ت ا ؤ
بين سلللل ا  افحضللللر وافرا    افيفا إفى بلض 

 ،)8( وافتللي افخدمات األسلللللاسلللللية مثل افصلللللحة 
 )5( لافش 

                                                 
اتضمن  وا افليصر باإل ا ة إفى افديل، عياصر أيرى مينا  )7(

 .افصحة وافتللي  ومستوى افمليشة
تقرار افتيمية افبشراة  .UNDPبرنامج األم  افمتحدا اإلنما   )8(

م  افمتحدا. 2016  ف

ل  ر )5ال رات الف و  م ي  ال اد  د ا مت
ة يانات متا ر  و  ية  ر  ال

 ).2/7افمصدف افملحق 

ر امةو الف ت مية الم  ا الت
كمللا    اير افمواتيللة فليمو افظروف افللدايليللة لتبر ت

و لسللللللطين وافلراق وفيبيا أحد أ    ،سللللللوفاة وافيمن
األسللللللبا    زاادا نسللللللبة اففقر وعدم افمسللللللاواا    

يا افميطقة  افلربية. وقد ش لت  و افلوامل مصحوبة ب
ً نمو شلللامل   على صلللليدعدد من افدوه افلربية  مامأ تحداا

فزا من برنامج جنود ا نحو تحقيق افتيمية افمستدامة. وك
 قد ت   ،2030األم  افمتحدا اففداد فلتيمية افمسلللتدامة فلام 

ً  169 د اً ف يسللللللياً و 17 تحداد نحو أل داف  رعياً   د ا
رض م للا حللة اففقر واففو ، افتيميللة افمسللللللتللدامللة  ب

وتلزاز افصللللللحة وافتللي ، وملاففة عدم افمسللللللاواا، 
بيللة افميطقللة افلر تواجللووتحقيق االسللللللتللدامللة افبيئيللة. 

بلض تل  األ داف  فتحقيق سللللللليناتحداات    إطاف 
اً فتقرار ـلللللللللل، و قتليشللللنا افميطقة  نتيفة فلظروف افت

اإلطاف  ،)2015( االسلللتدامة افلربية فميظمة اإلسللل وا
  )1فق  
زاد  ،األو للللللا  األميية    بلض افمياطق فتل نتيفة 

 تقدف بيانات اإلس وا أ عدد افيازحين وافالجئين، حيي 
مليو   5.2حواف   قد بلغ 2015   عام فالجئين عدد ا

مليو      1.1مليو     سلللوفاة و 3.9    لسلللطين و
مليو      0.4مليو     افسللللودا  و 0.7افصللللوماه و

دّفافلراق.  مليو      7.6افيلللازحين بحواف  علللدد  وقلللُ
مليو     افسودا   2.2مليو     افلراق و 3.6سوفاة و

 0.3ليو     فيبيا وم 0.4مليو     افصللللللوماه و 1.1و
ف ،  و  عدد افالجئين  مليو     افيمن. باإل للللللا ة إفى 

كبيرا ياله افسلللللليوات من سللللللوفاة قد تزااد بسللللللرعة 
افيللازحين  حيللي كللا  األطفللاه ،)9( افمللا لللللليللةافخمو 

من إجملللاف  افسلللللل لللا      افملللا لللة 32امثلو  حواف  
 .)10( افسا دااألو ا  افمتضرفان من 

)9( ESCWA Arab Governance Report II 2016UN 
)10( UNICEF 2015 . وحسابات افبي  افدوف 
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 )1( ار
امة ت مية الم  ا الت

ً بدأ  . ومن افمتوقع أ  تسلى 2030افتيمية افمستدامة فلام  يطةأ داف  تبي  2016اياار  1   فسميا
وسيت  متابلة أ داف  افح ومات إفى تحقيق تل  األ داف، بافرا  من عدم إفزاميتنا من افياحية افقانونية.

ااات  افسبلة عشرافتيمية افمستدامة  افت  باستخدام مفموعة من افمؤشرات افلافمية  وتسع وافستين افما ةواف
م  افمتحدا بو لنا ومتابلتنا. تتضف افخطة افت  وا قت علينا افدوه األعضاا     ُكلفت افلفية اإلحصا ية ف

تحوال عافميا يطة افتيمية افمستدامة فلام   اال داف افتافية، من 2030األم  افمتحدا، بليوا  
 افقضاا على اففقر بفميع أش افو    كل م ا .  )1(افندف 
واة افمُ  )2(افندف  وا   وافت  حسية وتلزاز افزفاعة افمستدامة.افقضاا على اففو  وتو ير األمن اف
  ما  تمتع اففميع بضنماط عي صحية وبافر ا ية    جميع األعماف. )3(افندف 
 ميع وتلزاز  رص افتلل  مدى افحياا فلفميع. ما  افتللي  اففيد افميص وافشامل فلف  )4(افندف 
 تحقيق افمساواا بين اففيسين وتم ين جميع افيساا واففتيات. )5(افندف 
  ما  توا ر افميا ويدمات افصرف افصح  فلفميع وإدافتنا إدافا مستدامة. )6(افندف 
 توقة وافمستدامة. ما  حصوه اففميع بت لفة ميسوفا على يدمات افطاقة افحداثة وافمو )7(افندف 
تلزاز افيمو االقتصادي افمطرد وافشامل فلفميع وافمستدام، وافلمافة اف املة وافميتفة،  )8(افندف 

 وتو ير افلمل افال ق.
 إقامة  ياكل أساسية قادفا على افصمود، وتحفيز افتصييع افشامل فلفميع، وتشفيع االبت اف. )9(افندف 
 اا دايل افبلدا  و يما بيينا.افحد من انلدام افمساو )10(افندف 
مية وقادفا على افصمود ومستدامة. )11(افندف   جلل افمد  وافمستوطيات افبشراة شاملة فلفميع و
  ما  وجود أنماط استنال وإنتا مستدامة. )12(افندف 
. )13(افندف  تاف ير افميا و  اتخا إجرااات عاجلة فلتصدي فت
اف وافموافد افبحراة واستخدامنا على نحو مستدام فتحقيق افتيمية حف افمحيطات وافبح )14(افندف 

 افمستدامة.
حمااة افيظ  اإلا وفوجية افبراة وترميمنا وتلزاز استخدامنا على نحو مستدام، وإدافا  )15(افندف 

 ، ابات على نحو مستدام، وم ا حة افتصحر، ووق تد وف األفا   وع و مساف اف
 وفوج .ووق  قدا  افتيو  افبي

افتشفيع على إقامة مفتملات مسافمة ال اُنّم  ينا أحد من أجل تحقيق افتيمية افمستدامة،  )16(افندف 
وإتاحة إم انية وصوه اففميع إفى افلدافة، وبياا مؤسسات  لافة ويا لة فلمساافة وشاملة 

 فلفميع على جميع افمستواات.
 افلافمية من أجل تحقيق افتيمية افمستدامة. تلزاز وسا ل افتيفيو وتيشي  افشراكة )17(افندف 
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دّفت نسللللللبلللة اففقر و ق افخ  افوطي   وو قلللاً قلللُ
نات متو را دألحل    افملا ة  40.8بحواف   بيلا
   افما ة    افسلودا   46.5  جيبوت  وحواف   

ير بيللانللات متو را و   تُمثللل أعلى  ،حسلللللللل  
مسللللتواات اففقر    افميطقة. وفا  تواجد نسللللبة 

 نخفضللتامر، إال أ  تل  افيسللبة  قر عافية    افقُ 
   افملللا لللة    علللام  60و ق افخ  افوطي  من 

وكا   .2004   افما ة    عام  44.8إفى  2000
ن    نسلللل  اففقر و ق افخ  افوطي   يا تح سللللّ

ر  وموفاتانيا    كل من تونو واففزا ر وافم
سيوات األييرا سبة اففقر  ،   اف حيي انخفضت ن

عام  32   تونو من  إفى  2000   افملا ة    
 12و   اففزا ر من  ،2010بافما ة    عام  16

   افما ة    عام  6إفى  2000   افما ة    عام 
ر من و   اف ،2012 عام     15م ما ة     اف
و    ،2014بلللافملللا لللة    علللام  5إفى  2001

 2004   افمللا لة علام  47موفاتللانيللا من حواف  
أما بافيسللللللبة . و ق أحد بيا    افما ة  30إفى 

 ،إفى دوه مفلو افتلللاو  فللدوه افخليج افلربيللة
 من افمتوقع أ  تبقى ملدالت اففقر عيد مستواات 

بيانات حداثة عن اففقر ميخفضللللة فا  عدم تو ر 
 ).2/7افملحق  ،   تل  افدوه

 )7( األبلادبافيظر إفى تطوف مؤشللللللر اففقر متلدد 
   افميطقللة افلربيللة    افسلللللليوات افمللا لللللليللة 

افت  سلللادت األييرا، من افوا للل أ  األو لللا  
تراجع افخط  أدت إفى قللد افيمن وسللللللوفاللة    

ناد ة محافبة اففقر. وحققت كل  إفى وافبرامج اف
من موفاتانيا ومصلللر تقدماً ملحوظاً    افقضلللاا 

نسللبة  تُمثل ،وعلى افمسللتوى االقليم  على اففقر.
افسلل ا  تحت ي  اففقر متلدد األبلاد    افمياطق 

   افما ة  8افحضلللللراة    افدوه افلربية حواف  
   افمللا للة    افميللاطق  29بييمللا تمثللل حواف  

اففرص  افرافية، و وا افتباان اده على عدم ت ا ؤ
بين سلللل ا  افحضللللر وافرا    افيفا إفى بلض 

 ،)8( وافتللي افخدمات األسلللللاسلللللية مثل افصلللللحة 
 )5( لافش 

                                                 
اتضمن  وا افليصر باإل ا ة إفى افديل، عياصر أيرى مينا  )7(

 .افصحة وافتللي  ومستوى افمليشة
تقرار افتيمية افبشراة  .UNDPبرنامج األم  افمتحدا اإلنما   )8(

م  افمتحدا. 2016  ف

ل  ر )5ال رات الف و  م ي  ال اد  د ا مت
ة يانات متا ر  و  ية  ر  ال

 ).2/7افمصدف افملحق 

ر امةو الف ت مية الم  ا الت
كمللا    اير افمواتيللة فليمو افظروف افللدايليللة لتبر ت

و لسللللللطين وافلراق وفيبيا أحد أ    ،سللللللوفاة وافيمن
األسللللللبا    زاادا نسللللللبة اففقر وعدم افمسللللللاواا    

يا افميطقة  افلربية. وقد ش لت  و افلوامل مصحوبة ب
ً نمو شلللامل   على صلللليدعدد من افدوه افلربية  مامأ تحداا

فزا من برنامج جنود ا نحو تحقيق افتيمية افمستدامة. وك
 قد ت   ،2030األم  افمتحدا اففداد فلتيمية افمسلللتدامة فلام 

ً  169 د اً ف يسللللللياً و 17 تحداد نحو أل داف  رعياً   د ا
رض م للا حللة اففقر واففو ، افتيميللة افمسللللللتللدامللة  ب

وتلزاز افصللللللحة وافتللي ، وملاففة عدم افمسللللللاواا، 
بيللة افميطقللة افلر تواجللووتحقيق االسللللللتللدامللة افبيئيللة. 

بلض تل  األ داف  فتحقيق سللللللليناتحداات    إطاف 
اً فتقرار ـلللللللللل، و قتليشللللنا افميطقة  نتيفة فلظروف افت

اإلطاف  ،)2015( االسلللتدامة افلربية فميظمة اإلسللل وا
  )1فق  
زاد  ،األو للللللا  األميية    بلض افمياطق فتل نتيفة 

 تقدف بيانات اإلس وا أ عدد افيازحين وافالجئين، حيي 
مليو   5.2حواف   قد بلغ 2015   عام فالجئين عدد ا

مليو      1.1مليو     سلللوفاة و 3.9    لسلللطين و
مليو      0.4مليو     افسللللودا  و 0.7افصللللوماه و

دّفافلراق.  مليو      7.6افيلللازحين بحواف  علللدد  وقلللُ
مليو     افسودا   2.2مليو     افلراق و 3.6سوفاة و

 0.3ليو     فيبيا وم 0.4مليو     افصللللللوماه و 1.1و
ف ،  و  عدد افالجئين  مليو     افيمن. باإل للللللا ة إفى 

كبيرا ياله افسلللللليوات من سللللللوفاة قد تزااد بسللللللرعة 
افيللازحين  حيللي كللا  األطفللاه ،)9( افمللا لللللليللةافخمو 

من إجملللاف  افسلللللل لللا      افملللا لللة 32امثلو  حواف  
 .)10( افسا دااألو ا  افمتضرفان من 

)9( ESCWA Arab Governance Report II 2016UN 
)10( UNICEF 2015 . وحسابات افبي  افدوف 
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 )1( ار
امة ت مية الم  ا الت

ً بدأ  . ومن افمتوقع أ  تسلى 2030افتيمية افمستدامة فلام  يطةأ داف  تبي  2016اياار  1   فسميا
وسيت  متابلة أ داف  افح ومات إفى تحقيق تل  األ داف، بافرا  من عدم إفزاميتنا من افياحية افقانونية.

ااات  افسبلة عشرافتيمية افمستدامة  افت  باستخدام مفموعة من افمؤشرات افلافمية  وتسع وافستين افما ةواف
م  افمتحدا بو لنا ومتابلتنا. تتضف افخطة افت  وا قت علينا افدوه األعضاا     ُكلفت افلفية اإلحصا ية ف

تحوال عافميا يطة افتيمية افمستدامة فلام   اال داف افتافية، من 2030األم  افمتحدا، بليوا  
 افقضاا على اففقر بفميع أش افو    كل م ا .  )1(افندف 
واة افمُ  )2(افندف  وا   وافت  حسية وتلزاز افزفاعة افمستدامة.افقضاا على اففو  وتو ير األمن اف
  ما  تمتع اففميع بضنماط عي صحية وبافر ا ية    جميع األعماف. )3(افندف 
 ميع وتلزاز  رص افتلل  مدى افحياا فلفميع. ما  افتللي  اففيد افميص وافشامل فلف  )4(افندف 
 تحقيق افمساواا بين اففيسين وتم ين جميع افيساا واففتيات. )5(افندف 
  ما  توا ر افميا ويدمات افصرف افصح  فلفميع وإدافتنا إدافا مستدامة. )6(افندف 
 توقة وافمستدامة. ما  حصوه اففميع بت لفة ميسوفا على يدمات افطاقة افحداثة وافمو )7(افندف 
تلزاز افيمو االقتصادي افمطرد وافشامل فلفميع وافمستدام، وافلمافة اف املة وافميتفة،  )8(افندف 

 وتو ير افلمل افال ق.
 إقامة  ياكل أساسية قادفا على افصمود، وتحفيز افتصييع افشامل فلفميع، وتشفيع االبت اف. )9(افندف 
 اا دايل افبلدا  و يما بيينا.افحد من انلدام افمساو )10(افندف 
مية وقادفا على افصمود ومستدامة. )11(افندف   جلل افمد  وافمستوطيات افبشراة شاملة فلفميع و
  ما  وجود أنماط استنال وإنتا مستدامة. )12(افندف 
. )13(افندف  تاف ير افميا و  اتخا إجرااات عاجلة فلتصدي فت
اف وافموافد افبحراة واستخدامنا على نحو مستدام فتحقيق افتيمية حف افمحيطات وافبح )14(افندف 

 افمستدامة.
حمااة افيظ  اإلا وفوجية افبراة وترميمنا وتلزاز استخدامنا على نحو مستدام، وإدافا  )15(افندف 

 ، ابات على نحو مستدام، وم ا حة افتصحر، ووق تد وف األفا   وع و مساف اف
 وفوج .ووق  قدا  افتيو  افبي

افتشفيع على إقامة مفتملات مسافمة ال اُنّم  ينا أحد من أجل تحقيق افتيمية افمستدامة،  )16(افندف 
وإتاحة إم انية وصوه اففميع إفى افلدافة، وبياا مؤسسات  لافة ويا لة فلمساافة وشاملة 

 فلفميع على جميع افمستواات.
 افلافمية من أجل تحقيق افتيمية افمستدامة. تلزاز وسا ل افتيفيو وتيشي  افشراكة )17(افندف 
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    22.5بلغ مللللده اففقر    افلراق حواف  
ما ة    عام  قد 2014اف قدف أ   وا افملده  ، وا
. )11( افيازحين   افما ة بين  40اصلللل إفى حدود 

افو لللع افحاف     افيمن،  ونو اصلللل   و   ظل
حصللللوه افيمييين على افخدمات األسللللاسللللية مما 

، حيي اقدف أ    زاادا اففقر بين افسللل ا أسلللن   
   افما ة من  80ملده اففقر وصللللللل إفى حواف  

 افمحدّباسللللللتخدام ي  اففقر افدوف   ،افسلللللل ا 
 . )12( افيومدوالف     1.90افمقدف بقيمة 

ر امل والف مو ال  ال

افتيمية افمسللللتدامة أ داف ادعو افندف افثامن من 
، وافتوظي إفى تحقيق افيمو افشللللامل وافمسللللتدام

اف امل، وافلمل افال ق فلفميع. وامثل  وا افندف 
فية فتخفي وطضا اففقر    افميطقة. و ضلللالً عن 
تقلّ  األداا االقتصادي وتراجع االستثماف افمحل  

با حيي  ،األجيب  وانتشلللللللاف افبطافة بين افشلللللل
بين نقطللة مئواللة  9.9افتفلللت ملللدالتنللا بحواف  

 ا     افميطقة  و  األو ،2014و 2009عام  
سلبياً على افشروط األساسية فتحقيق  أتّرت تضتيراً 
افيمو افشامل، السيما افقدفا على جو االستثماف 
األجيب ، حيي انخفضلللت نسلللبة صلللا   افتد قات 
افدايلة فالسللللللتثماف األجيب  افمباشللللللر من افياتج 

علام  بلافملا لة بين  67بمقلداف افمحل  اإلجملاف  
 .)13( 2015و 2009

،  للو  تلزاز  رص افيمو وعلى   للوا األسللللللللا
افشلللامل فلفميع وافوي اسلللاعد على تحقيق افتيمية 
افمسللتدامة اقتضلل  تحسللين بيئة األعماه وإ للفاا 

اد ً مز ية  ا ماف فة افحواجز اف لاف ية وم فا  من افشلللللل
وافقلللانونيلللة وافتيظيميلللة، ومي اففرص ففميع 
 صللللللا ل افمفتمع من أجل االسللللللتفادا من فاادا 

كضداا فليمو االقتصادي. باإل ا ة  افمحلية األعماه
فلل ،  للو  االنفتللا افمللدفو على افخللاف  إفى 
وافت امل واالندما االقتصادي بين افدوه افلربية 
وافسللللللوق افلافمية امثل يطوا منمة نحو نشللللللر 

                                                 
(11) Ianchovichina, Elena; Mottaghi, Lili; Devarajan, 

Shantayanan. 2015. Inequality, Uprisings, and 
Conflict in the Arab World. Middle East and 
North Africa (MENA) Economic Monitor. 
Washington, D.C.: World Bank Group.  

 واالستفادا Knowledge Spilloverافملر ة 
من افتقدم افت يوفوج  بما اؤدي إفى تيمية افطاقة 

افت  تمثل يطوا ف يسللية فزاادا ملدالت افبشللراة 
 .افيمو وتخفيض اففقر بش ل مستدام

اواة ل وع الم ي ال و رات   طور م

ثة نات حدا يا عدم تو ر ب قدارات أ  إال  ،فا   افت
بض  مستوى عدم افمساواا    توزاع افديل  تشير

واإلنفللاق    افميطقللة قللد ازداد    بلض افللدوه 
. و لللا  افت  تشلللند ااألافلربية ياصلللة بسلللب  

وفا  أ  االتفا افلام    عدد من افدوه افلربية 
    ً ير بيللانللات متو را، ابين انخفللا لللللللا و قللاً 
مؤشللللللرات عدم افمسلللللللاواا ال سلللللليما من ياله 

تاً    إال أ  . انخفاض مؤشللللللر جيي  فاو يا ت  
ثروات و    رص  ف افحصلللللللوه على توزاع ا

رافية االحتياجات األسلللاسلللية ياصلللة بين افمياطق اف
حيي تواجو افمياطق افرافية  .وافمياطق افحضللللللراة

مللدالت  قر أعلى من تلل  افمسللللللفللة    افميللاطق 
افحضراة    جميع افبلدا  باستثياا  لسطين وبدفجة 

 .)6افش ل و )2/7(افملحق ، أقل اففزا ر

وعيد مقافنة نسبة افس ا  افوان احصلو  على 
يدمات صحية    مياطق افحضر وافرا    

حس  بيانات افبي  افدوف ، ااُلح  2015م عا
ر وموفاتانيا.  تباايات كبيرا    جيبوت  وافم

حس     افمياطق افحضراة نسبة اففقراا  وقُدّفت
ر  1.6افخ  افوطي  بحواف      افما ة    افم

 9.5مقافنةً بيسبة اففقراا افرافيين افت  قُدّفت بحواف  
وا افتفاوت ـ  من  ـوبافرا. 2014   افما ة    عام 

ر انـ و  نسب قافنةً ـخفضت مـة اففقراا    افم
    حيي قُدّفت نسبة اففقراا 2001بافو ع    عام 

 7.6حس  افخ  افوطي  بحواف  افمياطق افحضراة 
    25.1   افما ة ونسبة اففقراا افرافيين بحواف  

 .)14( افما ة
  

(12) Mottaghi, Lili. 2016. The impact of War and 
Peace in MENA. MENA Knowledge and 
Learning Quick Notes Series; no. 155. 
Washington, D.C.: World Bank Group. 

  مؤشرات افتيمية افلافمية.افبي  افدوف   )13(
ني م )14(  ةو

  واالجتماعية االقتصاديةالفصل الثاني التطورات 
 

39 
 

ل  ي ا)6ال ي  ر  ال الو ر الف ر م  لري وال
ة يانات متا ر   و 

  .WDI (2017 ،National Sourcesافمصدف  

كما ايتشلللر عدم افمسلللاواا بين اففيسلللين    جميع 
حصة اإلنا  تقدفحاا افميطقة افلربية، حيي ـلللأن

لاملة بحواف      إجماف  افقوى ما ة 22اف     اف
نصلللل متوسلللل  حصللللة اإلنا     و و ما امثل
األم  افمتحدا  تصللللللييو ق نمواً (افدوه األقل 

 2016   افمللا للة    عللام  44افمقللدفا بحواف  و
دّف مؤشللللللر حسللللللل  بيانات افبي  افدوف . كما قُ 

دوه ـللل  افـللل  شريـلللو  افبـللل  افيـلللحسة ـلللافتيمي
    Gender Development Index(افلربية 
و و أدنى مسللللللتوى  0.856بحواف   2015عام 

سيا، وتفاوز تنا مياطق أيرى إقليم  بلد جيو 
نامية مثل أ راقيا جيو افصللحراا. وقدّف مؤشللر 

نا بحواف   ، و و أقل 0.621افتيمية افبشللراة ف
من مؤشلللر افتيمية افبشلللراة فدى افوكوف افوي بلغ 

حسللللللل  بيللانللات  2015   عللام  0.726حواف  
فبرنللامج األم   2016تقرار افتيميللة افبشللللللراللة 

 افمتحدا اإلنما  .

افتباان افلام    مؤشر افتيمية  )7ظنر افش ل اُ 
افلربية افبشراة افملده فلدم افمساواا بين افبلدا  

 ً وتل  افمتضترا بضو ا  دايلية اير  األقل نموا
سوفاة بافبلدا  افلربية األيرى. أما  مقافنةً مواتية 

 لدانا أدنى  ،مرافقُ وموفاتانيا وافيمن وجيبوت  و
متوس  افافمؤشرات    افميطقة و   كلنا دو  

 .افمسفل على مستوى مفموعة افدوه افلربية

 
ل  رية  :)7ال مية ال ر الت اواالم ل م ي  ةالم

ية  ر و ال  )2015ال

 .HDR (2016)افمصدف  

 و  افميطقة افلربية  ،أما على افمستوى االقليم 
تراجلت من حيي مؤشر افتيمية افبشراة وافمؤشر 

، بحصوفنا 2015   عام  افملده فلدم افمساواا
افبشراة بلد على تافي أدنى مستوى    افتيمية 

سيا وأ راقيا جيو وتل و  .افصحراا جيو 
بين اففيسين اففوافق    مستواات افتيمية افبشراة 

 ،االقتصاداة واالجتماعية عدم افمساواا    اففرص
افميطقة فتو ير بافتاف  افتحدي افقا   بافيسبة فدوه 

 .)8، افش ل فلفميعق افيمو افشامل شروط تحقي
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    22.5بلغ مللللده اففقر    افلراق حواف  
ما ة    عام  قد 2014اف قدف أ   وا افملده  ، وا
. )11( افيازحين   افما ة بين  40اصلللل إفى حدود 

افو لللع افحاف     افيمن،  ونو اصلللل   و   ظل
حصللللوه افيمييين على افخدمات األسللللاسللللية مما 

، حيي اقدف أ    زاادا اففقر بين افسللل ا أسلللن   
   افما ة من  80ملده اففقر وصللللللل إفى حواف  

 افمحدّباسللللللتخدام ي  اففقر افدوف   ،افسلللللل ا 
 . )12( افيومدوالف     1.90افمقدف بقيمة 

ر امل والف مو ال  ال

افتيمية افمسللللتدامة أ داف ادعو افندف افثامن من 
، وافتوظي إفى تحقيق افيمو افشللللامل وافمسللللتدام

اف امل، وافلمل افال ق فلفميع. وامثل  وا افندف 
فية فتخفي وطضا اففقر    افميطقة. و ضلللالً عن 
تقلّ  األداا االقتصادي وتراجع االستثماف افمحل  

با حيي  ،األجيب  وانتشلللللللاف افبطافة بين افشلللللل
بين نقطللة مئواللة  9.9افتفلللت ملللدالتنللا بحواف  

 ا     افميطقة  و  األو ،2014و 2009عام  
سلبياً على افشروط األساسية فتحقيق  أتّرت تضتيراً 
افيمو افشامل، السيما افقدفا على جو االستثماف 
األجيب ، حيي انخفضلللت نسلللبة صلللا   افتد قات 
افدايلة فالسللللللتثماف األجيب  افمباشللللللر من افياتج 

علام  بلافملا لة بين  67بمقلداف افمحل  اإلجملاف  
 .)13( 2015و 2009

،  للو  تلزاز  رص افيمو وعلى   للوا األسللللللللا
افشلللامل فلفميع وافوي اسلللاعد على تحقيق افتيمية 
افمسللتدامة اقتضلل  تحسللين بيئة األعماه وإ للفاا 

اد ً مز ية  ا ماف فة افحواجز اف لاف ية وم فا  من افشلللللل
وافقلللانونيلللة وافتيظيميلللة، ومي اففرص ففميع 
 صللللللا ل افمفتمع من أجل االسللللللتفادا من فاادا 

كضداا فليمو االقتصادي. باإل ا ة  افمحلية األعماه
فلل ،  للو  االنفتللا افمللدفو على افخللاف  إفى 
وافت امل واالندما االقتصادي بين افدوه افلربية 
وافسللللللوق افلافمية امثل يطوا منمة نحو نشللللللر 

                                                 
(11) Ianchovichina, Elena; Mottaghi, Lili; Devarajan, 

Shantayanan. 2015. Inequality, Uprisings, and 
Conflict in the Arab World. Middle East and 
North Africa (MENA) Economic Monitor. 
Washington, D.C.: World Bank Group.  

 واالستفادا Knowledge Spilloverافملر ة 
من افتقدم افت يوفوج  بما اؤدي إفى تيمية افطاقة 

افت  تمثل يطوا ف يسللية فزاادا ملدالت افبشللراة 
 .افيمو وتخفيض اففقر بش ل مستدام

اواة ل وع الم ي ال و رات   طور م

ثة نات حدا يا عدم تو ر ب قدارات أ  إال  ،فا   افت
بض  مستوى عدم افمساواا    توزاع افديل  تشير

واإلنفللاق    افميطقللة قللد ازداد    بلض افللدوه 
. و لللا  افت  تشلللند ااألافلربية ياصلللة بسلللب  

وفا  أ  االتفا افلام    عدد من افدوه افلربية 
    ً ير بيللانللات متو را، ابين انخفللا لللللللا و قللاً 
مؤشللللللرات عدم افمسلللللللاواا ال سلللللليما من ياله 

تاً    إال أ  . انخفاض مؤشللللللر جيي  فاو يا ت  
ثروات و    رص  ف افحصلللللللوه على توزاع ا

رافية االحتياجات األسلللاسلللية ياصلللة بين افمياطق اف
حيي تواجو افمياطق افرافية  .وافمياطق افحضللللللراة

مللدالت  قر أعلى من تلل  افمسللللللفللة    افميللاطق 
افحضراة    جميع افبلدا  باستثياا  لسطين وبدفجة 

 .)6افش ل و )2/7(افملحق ، أقل اففزا ر

وعيد مقافنة نسبة افس ا  افوان احصلو  على 
يدمات صحية    مياطق افحضر وافرا    

حس  بيانات افبي  افدوف ، ااُلح  2015م عا
ر وموفاتانيا.  تباايات كبيرا    جيبوت  وافم

حس     افمياطق افحضراة نسبة اففقراا  وقُدّفت
ر  1.6افخ  افوطي  بحواف      افما ة    افم

 9.5مقافنةً بيسبة اففقراا افرافيين افت  قُدّفت بحواف  
وا افتفاوت ـ  من  ـوبافرا. 2014   افما ة    عام 

ر انـ و  نسب قافنةً ـخفضت مـة اففقراا    افم
    حيي قُدّفت نسبة اففقراا 2001بافو ع    عام 

 7.6حس  افخ  افوطي  بحواف  افمياطق افحضراة 
    25.1   افما ة ونسبة اففقراا افرافيين بحواف  

 .)14( افما ة
  

(12) Mottaghi, Lili. 2016. The impact of War and 
Peace in MENA. MENA Knowledge and 
Learning Quick Notes Series; no. 155. 
Washington, D.C.: World Bank Group. 
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ل  ي ا)6ال ي  ر  ال الو ر الف ر م  لري وال
ة يانات متا ر   و 

  .WDI (2017 ،National Sourcesافمصدف  

كما ايتشلللر عدم افمسلللاواا بين اففيسلللين    جميع 
حصة اإلنا  تقدفحاا افميطقة افلربية، حيي ـلللأن

لاملة بحواف      إجماف  افقوى ما ة 22اف     اف
نصلللل متوسلللل  حصللللة اإلنا     و و ما امثل
األم  افمتحدا  تصللللللييو ق نمواً (افدوه األقل 

 2016   افمللا للة    عللام  44افمقللدفا بحواف  و
قُ  دّف مؤشللللللر حسللللللل  بيانات افبي  افدوف . كما 

دوه ـللل  افـللل  شريـلللو  افبـللل  افيـلللحسة ـلللافتيمي
    Gender Development Index(افلربية 
و و أدنى مسللللللتوى  0.856بحواف   2015عام 

سيا، وتفاوز تنا مياطق أيرى إقليم  بلد جيو 
نامية مثل أ راقيا جيو افصللحراا. وقدّف مؤشللر 

نا بحواف   ، و و أقل 0.621افتيمية افبشللراة ف
من مؤشلللر افتيمية افبشلللراة فدى افوكوف افوي بلغ 

حسللللللل  بيللانللات  2015   عللام  0.726حواف  
فبرنللامج األم   2016تقرار افتيميللة افبشللللللراللة 

 افمتحدا اإلنما  .

افتباان افلام    مؤشر افتيمية  )7ظنر افش ل اُ 
افلربية افبشراة افملده فلدم افمساواا بين افبلدا  

 ً وتل  افمتضترا بضو ا  دايلية اير  األقل نموا
سوفاة بافبلدا  افلربية األيرى. أما  مقافنةً مواتية 

 لدانا أدنى  ،مرافقُ وموفاتانيا وافيمن وجيبوت  و
متوس  افافمؤشرات    افميطقة و   كلنا دو  

 .افمسفل على مستوى مفموعة افدوه افلربية

 
ل  رية  :)7ال مية ال ر الت اواالم ل م ي  ةالم

ية  ر و ال  )2015ال

 .HDR (2016)افمصدف  

 و  افميطقة افلربية  ،أما على افمستوى االقليم 
تراجلت من حيي مؤشر افتيمية افبشراة وافمؤشر 

، بحصوفنا 2015   عام  افملده فلدم افمساواا
افبشراة بلد على تافي أدنى مستوى    افتيمية 

سيا وأ راقيا جيو وتل و  .افصحراا جيو 
بين اففيسين اففوافق    مستواات افتيمية افبشراة 

 ،االقتصاداة واالجتماعية عدم افمساواا    اففرص
افميطقة فتو ير بافتاف  افتحدي افقا   بافيسبة فدوه 

 .)8، افش ل فلفميعق افيمو افشامل شروط تحقي
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ل    يمي )8ال ق تو ا رية ع الم مية ال ر الت  م
)2015( 

 .HDR (2016)افمصدف     

 التطورات االجتماعية
ا  ال

مو  ا وم ال اقدف إجماف  عدد  ال
بحواف   2016افسللل ا     افدوه افلربية    عام 

مة مقافنة  400 مليو   390بحواف  مليو  نسلللللل
. وابلغ متوسلل  ملده 2015نسللمة    ننااة افلام 

حواف   2016و 2015افيمو افسللللليوي بين عام  
   افمللا للة. والتبر  للوا افملللده مرتفلللاً، إ  2.4

. )15( افر يسلللللليةافوق مثيلو    جميع أقافي  افلاف  
أعلى ملده نمو سلللللل ان     عام  قطروسللللللفلت 

فلملللا لللة.  ل  ا 7.2، حليلللي بلللغ حلوافل  2016
اسلللللتمر االنخفاض افسلللللراع فنوا افملده     وقد

بلض افللدوه، حيللي وصللللللللل    تونو وفبيللا  
ر إفى حواف   ما ة  1.1و 0.1و 1.3وافم    اف

اتو. و و ما اطر إش افية  على افتواف     افلام 
جدادا بافيسللللبة فنو افدوه ف  ت ن عندتنا من قبل 

  افتفا  وال تمل  افقدفا افمافية على مقابلتنا و 
أعداد افمسيين  ينا بصفة ملحوظة وسرالة، وما 
ف  من ف ع ت افي افرعااة افصللللللحية  ايف  عن 

 وافملاشات. 

الود سللللللب  افتفا  ملدالت افيمو افسلللللل ان     
افدوه افلربية ميفردا، بشلللللل ل أسلللللللاسلللللل ، إفى 
افمسللللتوى افمرتفع فملدالت افخصللللوبة    ملظ  

يللللة  لللو افلللدوه، على افرا  من تراجلنلللا ط
افسيوات افما ية، باإل ا ة إفى افتضتير اإلافاب  
شية.  فتحسن افخدمات افصحية وافمستواات افملي
كما أ  االفتفا     ملدالت صا   افنفرا اؤدي 
إفى افتفا  ملدالت افيمو افسلللللل ان  ياصللللللة    

                                                 
)15( World Development Report (2017), The World 

Bank, Washington, D.C. 

دوه مفلو افتلاو  فدوه افخليج افلربية، افملحق 
)2/8.( 

ا  مر ل ي ال افبيانات افمتاحة تشللير التو
إفى أ  نسللللبة افسلللل ا     اففئة افلمراة    سللللن 

سلللللية    افدوه  15-65افيشلللللاط االقتصلللللادي 
لللت    علللام      62حواف   2016افلربيلللة بل

افما ة من إجماف  عدد افسللللل ا ،    حين تصلللللل 
بة إفى حواف   ما ة    إقلي   65 و افيسلللللل    اف

 67افشللرق األوسلل  وشللماه أ راقيا، وإفى حواف  
ما ة    أمرا ا افالتييية وأوفوبا ووسلللللل      اف

   افما ة على مسلللللتوى  66سللللليا، وإفى حواف  
ئة افلمراة  بة افف لاف  ك ل. وال تزاه نسلللللل دوه اف

سللية    افدوه افلربية تمثل حواف   15أقل من 
   افما ة من افس ا . وتفدف اإلشافا إفى أ   33

ية تزاد نسللللللبة  و اففئة افلمراة    افدوه افلرب
عن مثيلتينلللا    أمرا لللا افالتيييلللة ودوه افللللاف  

تللا حواف      افمللا للة ف للل  26مفتملللة، افلتين بل
. واتفاوت مسللللللتوى نسللللللبة  و اففئة )16( مينما

افلمراللة  يمللا بين افللدوه افلربيللة، إ اتفللاوز أو 
   افما ة    افدوه افلربية األقل نموا  40اقاف 

ة اال لللطرابات أو افت  تمر بمراحل صللللبة نتيف
وتطر  لو افمؤشللللللرات تحلدالات . أو االحتاله

جسلللللللامللا على افللدوه افلربيللة افملييللة تتمثللل    
 روفا افتوسع    برامج تيشئة وفعااة افشبا 

مل  ابافموازا فاد  رص فلل نا، وإا مع ف ع جودت
ويلق نمو اقتصللللللادي قادف على محافبة افبطافة 

حيي وافقضاا على االيتالالت افضروفاة فوف ، 
أ  افدوه افلربية تلان  من بطافة، وياصلللللة بين 
أ راد افشللللبا افمتللمين، بقيت عصللللية على كل 
، افسلللللياسلللللات افت  و للللللت واتبلت فمحافبتنا

 ).2/9افملحق 
ي ال ثاالتو ي ال انيرا ي ة ال ة التو

ة ـللات افمتاحـللر افبيانـللتشيفي ر والريال
ر    عدد افسلللللل ا  إفى افتفاوت اف بي 2016فلام 

ية     ثا ة افسلللللل ان ية. وتبلغ اف  فدوه افلرب بين ا
عام  فدوه افلربيلة مفتمللة،     ، حواف  2016ا

. وتلتبر  و اف ثا ة افس انية 2نسمة    كل ك  30
ا ما قوفنت بيفو افمؤشلللر     ميخفضلللة نسلللبياً إ

مة ك  35افمتحدا األمرا ية  افوالاات ، 2نسلللللل
نسللمة  234أفمانيا  ،2نسللمة ك  146افصللين 

. )17()2نسمة ك  441، افنيد 2ك 

 ).2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )16(
 ).2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )17(
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وامثل  ل اف ثا ة افس انية عا قاً كبيراً بافيسبة 
فلدوه افلربية، حيي ازاد من كلفة افبيى افتحتية 
واضللللللل كثا ة اسللللللتخدامنا وبافتاف  جدوا ا 
االقتصاداة نظراً فتشتت مواطن افس ن وانتشاف ا 

ة إفى افطبيلة على مسلللاحات شلللاسللللة، باإل لللا 
افصللللللحراواة ففل أفا لللللل  افدوه افلربية. وقد 

ت نسبة س ا  افمياط راة    عام ـلللللق افحضـلللللبل
   افما ة من إجماف  سلللللل ا   64حواف   2016

افدوه افلربية، و   نسللللبة أعلى من مثيلتنا على 
ة حواف   باف  افما ة    54افمسللللللتوى افلافم  اف

 إفى . و و ما اده على أ  افنفرا من افرا)18(
افمللد  جرت بوتيرا أسللللللر     افللدوه افلربيللة 
اا  حد ف  ت لاف ، وامثل  قافي  اف باق  أ مقافنة مع 
ير من حيي  لللروفا افسلللل  إفى مقابلة  تيمواا 
افطل  افمتيام  وبسرعة كبيرا على افبيى افتحتية 

ف      كثير من  -افحضللللللراة وما اترت  على 
وي عدم افر للللللى فدى -األحيا    من إيفاقات ت

 شرا  واسلة من افمواطيين. 

ي  الت

ي  ا ي ا ة الت ي مر ي  تلتبر جودا ال
افتللي  األسلللاسللل  افمحدد افر يسللل  ف فااا و لافية 
وإنتللاجيللة افقوى افلللاملللة. وقللد بلغ ملللده افقيللد 

    االبتلللدا     مرحللللة افتللي   )19( اإلجملللاف 
، حواف  2015افدوه افلربية مفتملة، حتى عام 

ما ة 98 ما ة     104مقابل حواف  ،    اف    اف
   افمللا للة    دوه  105افللدوه افيللاميللة وحواف  

لاف   اده على أ  )20( ك لاف ما  مسللللللتوى . و و 
افلللدوه    بلض  االبتلللدا  االفتحلللاق بلللافتللي  
 ً ً زاه الا افلربيللة األقللل نموا نللا يلل  عن ، متللدنيللا

افيق افحللاد    األبييللة وكللا للة افمسللللللتلزمللات 
األيرى. كما أ  جميع افبلدا  افلربية  افمدفسلللللية

تحتا إفى إعادا  ي لة وتحداي أنظمتنا افتربواة 
ا فللل ف ع مسللللللتوى تحصلللللليللل افطلبللة    بمللا 

ات  وافتقييات افحداثة. افراا لللللليات وافللوم وافل
وبملللا أ  تلمي  افتللي  االبتلللدا   على مسللللللتوى 
ملدالت افقيد اإلجماف  أ للللللحى    متياوه كل 

يلللة، علللدا جلليللبللوتلل  وافسلللللللودا  افلللدوه افلللللربلل

                                                 
، تقرار افتيمية افبشراة 2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )18(

)2016. 
ض افيظر عن  امثل نسبة عدد افطلبة افمقيدان    )19( مرحلة تلليمية ب

أعماف   إفى إجماف  افس ا     سن افتللي  افدفاس  افرسم     
 تل  افمرحلة.

وافصللللوماه،  و  األمر اتطل  من افدوه افلربية 
أ  توف  ا تماماً متزااداً فل ي واففودا بتشللللفيع 
افللتللملليللز واإلبلللدا . مللن جللنلللة أيللرى، تللبلليللن 
اإلحصللللللا يات افمتو را أ  جميع افدوه افلربية، 
عللدا جيبوت  وافسللللللودا  وافصللللللومللاه وافلراق 

ت ا ئة الفتحاق وافيمن، قد و رت  رصلللللاً شلللللبو م
حق اإلنللا وافللوكوف بللافمللداف االبتللدا يللة، افمال

 وافشلللللل للل  -2/10، و -2/10و، أ -2/10(
)9. 

ل  ي عا )9ال ي  ر الف نا  2015 الم ور و
ي عا  ت  ة  2016والم الم ي مر ي  ي الصا ل

ي  ا ي اال ية يالت ر و ال  ال

افبي  افدوف ، قاعدا مللومات افبي ،  – مصلللادف وطييةافمصلللدف 
ميظمة افصللللللحة افلافمية، قاعدا افمللومات، ماف  -2017اياار 

، و ع االطفاه    افلاف   – 2017  .2016افيونيسي

 
ي الثانو  ة الت ي مر ي  بلغ ملده افقيد ال

اإلجمللاف     مرحلللة افتللي  افثللانوي    افللدوه 
عام  ية،     ما ة.  76ف  ، حوا2015افلرب    اف

إال أنو اقل ما اسللللللاوي افمتوسلللللل  افلافم ، و و 
ات افتيمية افبشللللللراة  كثيراً عن مثيلو    افدوه 

حواف   . كمللا تشللللللير  95افمرتفلللة     افمللا للة
افبيانات افمتو را حوه افقيد اإلجماف     مرحلة 

ثانوي، ياله اففترا  ، )2015 – 2010(افتللي  اف
  أداا  وا افمؤشلللللر    إفى حدو تقدم إافاب   

جميع افلللدوه، علللدا األفد  وافبحران وتونو 
وسلللللوفاة و لسلللللطين واف وات وفبيا . أما ملده 
افقيد افصللللا      مرحلة افتللي  افثانوي    افلام 

،  قد بلغ    افدوه افلربية مفتملة حواف  2015
   افما ة، و و ما ازاد عن افمتوس  افلافم   72

. واشللللللير دفيللل )21( مللا للة   اف 65افبللافغ حواف  
افمساواا بين اففيسين    افتللي  افثانوي،    عام 

 .2016تقرار افتيمية افبشراة  )20(
 .2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )21(
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ل    يمي )8ال ق تو ا رية ع الم مية ال ر الت  م
)2015( 

 .HDR (2016)افمصدف     

 التطورات االجتماعية
ا  ال

مو  ا وم ال اقدف إجماف  عدد  ال
بحواف   2016افسللل ا     افدوه افلربية    عام 

مة مقافنة  400 مليو   390بحواف  مليو  نسلللللل
. وابلغ متوسلل  ملده 2015نسللمة    ننااة افلام 

حواف   2016و 2015افيمو افسللللليوي بين عام  
   افمللا للة. والتبر  للوا افملللده مرتفلللاً، إ  2.4

. )15( افر يسلللللليةافوق مثيلو    جميع أقافي  افلاف  
أعلى ملده نمو سلللللل ان     عام  قطروسللللللفلت 

فلملللا لللة.  ل  ا 7.2، حليلللي بلللغ حلوافل  2016
اسلللللتمر االنخفاض افسلللللراع فنوا افملده     وقد

بلض افللدوه، حيللي وصللللللللل    تونو وفبيللا  
ر إفى حواف   ما ة  1.1و 0.1و 1.3وافم    اف

اتو. و و ما اطر إش افية  على افتواف     افلام 
جدادا بافيسللللبة فنو افدوه ف  ت ن عندتنا من قبل 

  افتفا  وال تمل  افقدفا افمافية على مقابلتنا و 
أعداد افمسيين  ينا بصفة ملحوظة وسرالة، وما 
ف  من ف ع ت افي افرعااة افصللللللحية  ايف  عن 

 وافملاشات. 

الود سللللللب  افتفا  ملدالت افيمو افسلللللل ان     
افدوه افلربية ميفردا، بشلللللل ل أسلللللللاسلللللل ، إفى 
افمسللللتوى افمرتفع فملدالت افخصللللوبة    ملظ  

يللللة  لللو افلللدوه، على افرا  من تراجلنلللا ط
افسيوات افما ية، باإل ا ة إفى افتضتير اإلافاب  
شية.  فتحسن افخدمات افصحية وافمستواات افملي
كما أ  االفتفا     ملدالت صا   افنفرا اؤدي 
إفى افتفا  ملدالت افيمو افسلللللل ان  ياصللللللة    

                                                 
)15( World Development Report (2017), The World 

Bank, Washington, D.C. 

دوه مفلو افتلاو  فدوه افخليج افلربية، افملحق 
)2/8.( 

ا  مر ل ي ال افبيانات افمتاحة تشللير التو
إفى أ  نسللللبة افسلللل ا     اففئة افلمراة    سللللن 

سلللللية    افدوه  15-65افيشلللللاط االقتصلللللادي 
لللت    علللام      62حواف   2016افلربيلللة بل

افما ة من إجماف  عدد افسللللل ا ،    حين تصلللللل 
بة إفى حواف   ما ة    إقلي   65 و افيسلللللل    اف

 67افشللرق األوسلل  وشللماه أ راقيا، وإفى حواف  
ما ة    أمرا ا افالتييية وأوفوبا ووسلللللل      اف

   افما ة على مسلللللتوى  66سللللليا، وإفى حواف  
ئة افلمراة  بة افف لاف  ك ل. وال تزاه نسلللللل دوه اف

سللية    افدوه افلربية تمثل حواف   15أقل من 
   افما ة من افس ا . وتفدف اإلشافا إفى أ   33

ية تزاد نسللللللبة  و اففئة افلمراة    افدوه افلرب
عن مثيلتينلللا    أمرا لللا افالتيييلللة ودوه افللللاف  

تللا حواف      افمللا للة ف للل  26مفتملللة، افلتين بل
. واتفاوت مسللللللتوى نسللللللبة  و اففئة )16( مينما

افلمراللة  يمللا بين افللدوه افلربيللة، إ اتفللاوز أو 
   افما ة    افدوه افلربية األقل نموا  40اقاف 

ة اال لللطرابات أو افت  تمر بمراحل صللللبة نتيف
وتطر  لو افمؤشللللللرات تحلدالات . أو االحتاله

جسلللللللامللا على افللدوه افلربيللة افملييللة تتمثللل    
 روفا افتوسع    برامج تيشئة وفعااة افشبا 

مل  ابافموازا فاد  رص فلل نا، وإا مع ف ع جودت
ويلق نمو اقتصللللللادي قادف على محافبة افبطافة 

حيي وافقضاا على االيتالالت افضروفاة فوف ، 
أ  افدوه افلربية تلان  من بطافة، وياصلللللة بين 
أ راد افشللللبا افمتللمين، بقيت عصللللية على كل 
، افسلللللياسلللللات افت  و للللللت واتبلت فمحافبتنا

 ).2/9افملحق 
ي ال ثاالتو ي ال انيرا ي ة ال ة التو

ة ـللات افمتاحـللر افبيانـللتشيفي ر والريال
ر    عدد افسلللللل ا  إفى افتفاوت اف بي 2016فلام 

ية     ثا ة افسلللللل ان ية. وتبلغ اف  فدوه افلرب بين ا
عام  فدوه افلربيلة مفتمللة،     ، حواف  2016ا

. وتلتبر  و اف ثا ة افس انية 2نسمة    كل ك  30
ا ما قوفنت بيفو افمؤشلللر     ميخفضلللة نسلللبياً إ

مة ك  35افمتحدا األمرا ية  افوالاات ، 2نسلللللل
نسللمة  234أفمانيا  ،2نسللمة ك  146افصللين 

. )17()2نسمة ك  441، افنيد 2ك 

 ).2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )16(
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وامثل  ل اف ثا ة افس انية عا قاً كبيراً بافيسبة 
فلدوه افلربية، حيي ازاد من كلفة افبيى افتحتية 
واضللللللل كثا ة اسللللللتخدامنا وبافتاف  جدوا ا 
االقتصاداة نظراً فتشتت مواطن افس ن وانتشاف ا 

ة إفى افطبيلة على مسلللاحات شلللاسللللة، باإل لللا 
افصللللللحراواة ففل أفا لللللل  افدوه افلربية. وقد 

ت نسبة س ا  افمياط راة    عام ـلللللق افحضـلللللبل
   افما ة من إجماف  سلللللل ا   64حواف   2016

افدوه افلربية، و   نسللللبة أعلى من مثيلتنا على 
ة حواف   باف  افما ة    54افمسللللللتوى افلافم  اف

 إفى . و و ما اده على أ  افنفرا من افرا)18(
افمللد  جرت بوتيرا أسللللللر     افللدوه افلربيللة 
اا  حد ف  ت لاف ، وامثل  قافي  اف باق  أ مقافنة مع 
ير من حيي  لللروفا افسلللل  إفى مقابلة  تيمواا 
افطل  افمتيام  وبسرعة كبيرا على افبيى افتحتية 

ف      كثير من  -افحضللللللراة وما اترت  على 
وي عدم افر للللللى فدى -األحيا    من إيفاقات ت

 شرا  واسلة من افمواطيين. 

ي  الت

ي  ا ي ا ة الت ي مر ي  تلتبر جودا ال
افتللي  األسلللاسللل  افمحدد افر يسللل  ف فااا و لافية 
وإنتللاجيللة افقوى افلللاملللة. وقللد بلغ ملللده افقيللد 

    االبتلللدا     مرحللللة افتللي   )19( اإلجملللاف 
، حواف  2015افدوه افلربية مفتملة، حتى عام 

ما ة 98 ما ة     104مقابل حواف  ،    اف    اف
   افمللا للة    دوه  105افللدوه افيللاميللة وحواف  

لاف   اده على أ  )20( ك لاف ما  مسللللللتوى . و و 
افلللدوه    بلض  االبتلللدا  االفتحلللاق بلللافتللي  
 ً ً زاه الا افلربيللة األقللل نموا نللا يلل  عن ، متللدنيللا

افيق افحللاد    األبييللة وكللا للة افمسللللللتلزمللات 
األيرى. كما أ  جميع افبلدا  افلربية  افمدفسلللللية

تحتا إفى إعادا  ي لة وتحداي أنظمتنا افتربواة 
ا فللل ف ع مسللللللتوى تحصلللللليللل افطلبللة    بمللا 

ات  وافتقييات افحداثة. افراا لللللليات وافللوم وافل
وبملللا أ  تلمي  افتللي  االبتلللدا   على مسللللللتوى 
ملدالت افقيد اإلجماف  أ للللللحى    متياوه كل 

يلللة، علللدا جلليللبللوتلل  وافسلللللللودا  افلللدوه افلللللربلل

                                                 
، تقرار افتيمية افبشراة 2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )18(

)2016. 
ض افيظر عن  امثل نسبة عدد افطلبة افمقيدان    )19( مرحلة تلليمية ب

أعماف   إفى إجماف  افس ا     سن افتللي  افدفاس  افرسم     
 تل  افمرحلة.

وافصللللوماه،  و  األمر اتطل  من افدوه افلربية 
أ  توف  ا تماماً متزااداً فل ي واففودا بتشللللفيع 
افللتللملليللز واإلبلللدا . مللن جللنلللة أيللرى، تللبلليللن 
اإلحصللللللا يات افمتو را أ  جميع افدوه افلربية، 
عللدا جيبوت  وافسللللللودا  وافصللللللومللاه وافلراق 

ت ا ئة الفتحاق وافيمن، قد و رت  رصلللللاً شلللللبو م
حق اإلنللا وافللوكوف بللافمللداف االبتللدا يللة، افمال

 وافشلللللل للل  -2/10، و -2/10و، أ -2/10(
)9. 

ل  ي عا )9ال ي  ر الف نا  2015 الم ور و
ي عا  ت  ة  2016والم الم ي مر ي  ي الصا ل

ي  ا ي اال ية يالت ر و ال  ال

افبي  افدوف ، قاعدا مللومات افبي ،  – مصلللادف وطييةافمصلللدف 
ميظمة افصللللللحة افلافمية، قاعدا افمللومات، ماف  -2017اياار 

، و ع االطفاه    افلاف   – 2017  .2016افيونيسي

 
ي الثانو  ة الت ي مر ي  بلغ ملده افقيد ال

اإلجمللاف     مرحلللة افتللي  افثللانوي    افللدوه 
عام  ية،     ما ة.  76ف  ، حوا2015افلرب    اف

إال أنو اقل ما اسللللللاوي افمتوسلللللل  افلافم ، و و 
ات افتيمية افبشللللللراة  كثيراً عن مثيلو    افدوه 

حواف   . كمللا تشللللللير  95افمرتفلللة     افمللا للة
افبيانات افمتو را حوه افقيد اإلجماف     مرحلة 

ثانوي، ياله اففترا  ، )2015 – 2010(افتللي  اف
  أداا  وا افمؤشلللللر    إفى حدو تقدم إافاب   

جميع افلللدوه، علللدا األفد  وافبحران وتونو 
وسلللللوفاة و لسلللللطين واف وات وفبيا . أما ملده 
افقيد افصللللا      مرحلة افتللي  افثانوي    افلام 

،  قد بلغ    افدوه افلربية مفتملة حواف  2015
   افما ة، و و ما ازاد عن افمتوس  افلافم   72

. واشللللللير دفيللل )21( مللا للة   اف 65افبللافغ حواف  
افمساواا بين اففيسين    افتللي  افثانوي،    عام 

 .2016تقرار افتيمية افبشراة  )20(
 .2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )21(
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يد اإلنا ملدالت 2015 فاوز ملدالت ق ، إفى ت
بلض افدوه افلربية مثل األفد ،    قيد افوكوف 

اإلملللافات، افبحران، تونو، اففزا ر، ُعملللا ، 
 لسللللللطين، قطر، افقُمر، اف وات، فيبيا، وبافمقابل 

اكسللللللللة    كللل من افيمن كللانللت افصللللللوفا مللل
ر ومصللللللر وفبيللا  وافلراق  وموفاتللانيللا وافم
وافصلللللوماه وافسلللللودا  وافسللللللوداة وجيبوت ، 

 .  -2/10، و -2/10أ، و -2/10(حق افمال
الي  ي ال ة الت ي مر ي  تضتر افتللي  ال اسلللللل

بدوف  ية وافتللي ،  لاف ،  للللللمن ميظومة افترب اف
اضللللللمن محوفي    بيللاا مفتمع افملر للة، إ 

تو ير افقوا افلاملة عافية افتض يل ألسللللواق افلمل، 
لات ت و      اة    افمفتم ياد خ  افق ما أ  افي ك
للافل  من مخرجلاتلو. وقلد أصللللللبحللت افملر لة  اف
وافيخلل  عللافيللة افت وان    افقوى افمحركللة    
ير وشللداد  افمفتمع واالقتصللاد    عاف  سللراع افت

ة افتللي  افتيا و. وفوا، امثل مؤشر افقيد    مرحل
فيات افمستخدمة فقيا تقدم افدوه  افلاف  إحدى ا
   مفللاه بيللاا مفتمع افملر للة. وقللد بلغ ملللده 
افقيد اإلجماف     مرحلة افتللي  افلاف     افدوه 

ير بيانات متو را، حتى  افلربية، حس  

    افما ة، و و ما ازاد  30، حواف  2015عام 
    29يلللة عن مثيللللو    بلللاق  افميلللاطق افيلللام

، واقل عن مثيلو افلافم  افبافغ حواف    35افما ة
ما ة    يد اإلجماف  )22( اف فاوت ملدالت افق . وتت

فدوه  ً بين ا فاوتاً كبيرا لاف  ت    مرحلة افتللي  اف
افلربية، وتتصلللدف افسللللوداة  وا افترتي  بملده 

   افمللا للة، تلينللا فيبيللا بيحو  63.1ابلغ حواف  
    44.9األفد  بيحو     افملللا لللة، ت  50.3

   افمللا للة، ت   44.3افمللا للة، ت   لسللللللطين بيحو 
   افما ة. وال تزاه مؤشرات  44.1سوفاة بيحو 

جيبوت  وافقمر وموفاتانيا ميخفضللة ودو  ملده 
يد  10 عام، حقق ملده افق ما ة. وبشلللللل ل     اف

ً ملحوظلاً، ياله  اإلجملاف     افتللي  افللاف  نموا
  ملظ  افدوه افلربية، ،  2015 – 2010اففترا 

باسللللللتثياا اإلمافات وافلراق و لسللللللطين وفبيا  
يا ف ، ال ازاه افبحي افللم  . وفيب وبافرا  من 

 للللللليفللا    افبلللدا  افلربيللة، كمللا أ  ترتيلل  
على  اففللاملللات افلربيللة    افمقللافنلات افلدوفيللة 
ناي الد متوا للللللا  سلللللبيل افمثاه ترتي  شلللللان

فنو افمرحلة من بافيظر فلميزانيات افمرصللللللودا 
. -2/10، افملحق افتللي    أ
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ي  ر م الت ة الت ر ون الت التم م
بقاا  اقدف افمتوسللللل  افلرب  فسللللليوات افتمدف 

سللللية    عام  11.7افتللي  بيحو  افطلبة    نظام
ات 2015 ، وابقى بلوفل  أقلل من ملللدف  افلدوه 
سللللللية  13.8حواف   افبشللللللراة افمرتفلةافتيمية 

. وتفوق سيوات 23سية 12.3دوه افلاف  ك ل و
سلللللليللة    بلض افللدوه افلربيللة،  13افتمللدف 

جيبوت  وافسللللللودا  وسللللللوفالللة وافلراق  علللدا
ر وموفاتانيا وافيمن.  و لسللللللطين وافقمر وافم
وتؤدي افزالللادا    مللللده سلللللليوات افتملللدف 
وتحسلللن أداا مؤشلللرات افتللي  األيرى افموكوفا 

ااا افموافد افبشللللللرالة، أعال إفى حتميلة ف ع كفل
 .2/11افملحق 

، تشللللللير افبيانات  و يما اتللق بيسلللللل  افتسللللللر
افمتاحة إفى أ  ملده افتسلللللر    مرحلة افتللي  

    13.1األوفى    افدوه افلربية قد بلغ حواف  
ات  افما ة، و و ما افوق كثيراً مثيليو    افدوه 

، و   7.3افتيمية افبشللللللراة افمرتفلة      افما ة
سللللليا افوسلللللطى  .  5.2دوه أوفوبا و    افما ة

واالح أ   و افيسلل  ال تزاه مرتفلة    بلض 
 – 2010افدوه افلربية، حيي وصلت،    اففترا 

 44.6   افما ة    سللوفاة، و 83.9، إفى 2015
   افملللا لللة     35.9مر و   افملللا لللة    افقُ 
 .2/11موفاتانيا، افملحق 

ي  نفا ع الت ف متوسللل  نسلللبة اإلنفاق اقدا
على افتللي  إفى افديل افقوم  اإلجماف     افدوه 

   افما ة،  4.5، بحواف  2015افلربية،    افلام 
 4.4و و ما اتقاف مع مثيليو    افدوه افيامية 

 افمللا للة    4.6   افمللا للة ودوه افلللاف  ك للل 

. و يما اتللق بيسللللللبة اإلنفاق على افتللي  من 24
افلام اإلجماف ،  و  افمتوسلللل  افلرب      اإلنفاق
   افما ة، و و ما  15.7بلغ حواف   2015عام 

 افما ة    16.2اقل عن مثيلو    افدوه افيامية 

فدوه افلربية  رادى،  قد 25 . وعلى مسللللللتوى ا
اتو حواف   لام  بة    اف     20 اقت  و افيسلللللل

افمللا للة    كللل من اإلمللافات وتونو،    حين 
ت أ    افما ة    افبحران وفبيا .  10قل من بل

فللل ، ال ازاه أداا األنظملللة  وعلى افرا  من 
افتلليمية    افدوه افلربية متوا لللللللاً بدفيل كل 
افمقللاايو افللدوفيللة افملنودا. وعليللو،  للو  األمر 
ستخدام  اتطل  إاالا ا تمام أكبر فترشيد وحسن ا

                                                 
بي  افدوف  قاعدا مللومات اف و2016تقرار افتيمية افبشراة  )23(

2017. 
 .2016افيونس و، افتقرار افلافم  فرصد افتللي  فلفميع  )24(

افموافد افمافية افمخصللللللصللللللة فلتللي  فر ع كفااا 
، 2/12، افملحقين نفلللاق على  لللوا افقطلللا اإل
 .2/19و

مية  ا
مية  رات ا قدفت نسلللبة األمية بين  طور م

ين  سللية  ما  وق    افدوه افلربية     15افباف
   افما ة، و   بوف   19.5بحواف   2016افلام 

تفوق مثيالتنلللا    جميع األقلللافي     افللللاف ، 
يا وإ سلللللل ياا إقليم  جيو  يا جيو باسللللللتث  راق
ت حواف      افما ة  29.7افصللللللحراا، حيي بل

ما ة على     35.7و قد أسللللللن  26 افتواف اف . و
افتوسع    نشر افتللي     تراجع نسبة األمية    

لام  يو    اف ، 2010افدوه افلربية عما كانت عل
 .2/19افملحق 

ين  سلللللية  ما  15وسلللللفل ملده األمية بين افباف
ف ية    عام  وق    عدد من ا  2016دوه افلرب

مسللتواات مرتفلة، حيي بلغ    موفاتانيا حواف  
    29.9   افملللا لللة، و   افيمن حواف   47.9

   افمللا للة،  29.7افمللا للة، و   جيبوت  حواف  
ر حواف      افمللا للة، فييخفض  27.6و   افم

   افما ة، و    24.8قليال    مصللر إفى حواف  
افما ة. وبافمقابل     24.1افسللللللودا  إفى حواف  

سللللللفل  وا افملده تراجلاً ملحوظاً    عدد من 
، 2015 -2010افلللدوه افلربيلللة، ياله اففترا 
   افملللا لللة     10حيلللي انخفض إفى أقلللل من 

األفد  واإلمافات وافبحران وافسلللللوداة وُعما  
و لسلللطين وقطر واف وات وفبيا  وفيبيا، وتراو 

من تونو    افما ة    كل  20وأقل من  15بين 
. -2/13واففزا ر وسوفاة، افملحق   أ

ا  ي ال مية  ت نسلللبة األمية    افدوه ا بل
سللللللية  24 – 15افلربية ك ل    اففئة افلمراة 

. واُلبّر  وا 2016   افما ة    افلام  6.9حواف  
افمللللده افلللوي افوق كلللل افمللللدالت اإلقليميلللة 
األيرى، عدا افمؤشلللللران افمسلللللفلين    جيو 
ين حواف   سللليا وإ راقيا جيو افصلللحراا وافباف

ما ة  12.9 ما ة على افتواف ،     25.3و   اف اف
    ً عن إيفللاق بلض افللدوه افلربيللة األقللل نموا
تلمي  االفتحللاق بلافتللي  وافقضلللللللاا على ظلا را 

  افتسر افمدفس .

 .2016افيونس و، افتقرار افلافم  فرصد افتللي  فلفميع  )25(
 .2016تقرار افتيمية افبشراة  )26(
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ال اللزاه افتفللا  نسللبة األميللة األميممة بممين اإلنمماث: 
بللين اإلنللا امثللل تحللداا جسلليما  لل  بلللض افللدوه 
ل افلربية، إ اليق وصوه افتللي  وافحداتة إفى جل

افبيوت افلربية، كما اسا      استفحاه ظلا رت  
للت نسللبة  افتسللر وافرسللو افمدفسلليين.  قللد بل

للات  ، سللية  15األميللة بللين افباف سللية  مللا  للوق
   افما ة ملن إجملاف  علدد  .6، حواف  2016

اإلنا    افدوه افلربيلة، بييملا تبللغ نسلبة األميلة 
نللا  لل  اففئللة افلمراللة  ف  سللية حللوا 24-15ف

نلللا  8.4  للل  افما لللة. واصلللل مللللده األميلللة ف
ات مستواات تقاف أو تفلوق   ل  افما لة  0افباف

وافسلودا      كل من افيمن وموفاتانيلا وجيبلوت 
للر فلل  علللى مسللتوى ومصللر وافم . والليل و 

دفيل افمساواا بلين اففيسلين  ل  مللده األميلة  ل  
افميطقة افلربية، فا  تحسن  وا افمؤشر    جلل 

 . -2/1(افلربية، افملحق  افدوه
ترتيممممب الممممدول العربيممممة علممممى القائمممممة الدوليممممة 

 لمؤشر اقتصاد المعرفة
فقلللد أ للللحت افملر لللة واالبت للللاف  ملللا افقللللوتين 
نتلللا وافمحلللددتين فتيا سلللية افسللللع  افلللدا لتين ف

حلللين نفحلللت بللللض  وافخلللدمات افميتفلللة. و للل 
االقتصادات افيامية    توطين وترسلي افملر لة، 
باسللتثياا بلللض  ال تللزاه ملظلل  افللدوه افلربيللة 
دوه مفلو افتللاو  فلدوه افخلليج افلربيلة بليلدا 

باألسبا افضلروفاة فتحقيلق متطلبلات  عن األيو
بيلللاا اقتصلللاد ملر للل . واشلللير مؤشلللر اقتصلللاد 
افملر لللة، افلللوي اصلللدف افبيللل  افلللدوف ، إفلللى أ  

ال اللزاه  لل   للوا افمؤشللر ترتيلل  افللدوه افلربيللة 
أ  أوه دوفللللة عربيللللة، و لللل   متوا لللللاً، حيللللي

اإلمافات افلربية افمتحدا، احتلت     وا افمؤشر 
ى دوه افلللاف   لل  افلللام علللى مسللتو 4افمرتبللة 

. الللللد االبت للللاف أحللللد افركللللا ز افر يسللللية 2012
القتصللاد افملر للة، ومللن افملللروف أنللو اقتضلل  
استثمافات متواصلة  ل  افبحلي افللمل  وتطلوار 
افمنللافات. وقللد نفحللت افميظمللة افلافميللة فلمل يللة 
كوفنيلل وافملنلد  افف راة، بافتلاو  مع جامللة 

  إصلللداف مؤشلللر األوفوبللل  إلدافا األعملللاه،  للل
سيوي علن االبت لاف افللافم  ارتل  افلدوه حسل  

، 2016 للل  سلللية وأداا افمؤشلللر افملللوكوف  ينلللا، 
احتلللللت سواسللللرا وافسللللواد وافممل للللة افمتحللللدا 
وافوالالللات افمتحلللدا األمرا يلللة صلللدافا ترتيللل  
مؤشر االبت اف. و   ميطقة شماه إ راقيا والر 
، تضللل  قا ملللة  افميطقلللة افلربيلللة باألسلللا سللليا 
افدوه افخمسة األوا ل    ترتيل  مؤشلر االبت لاف 

افمرتبلللة   41دوفتلللين علللربيتين  ملللا اإلملللافات 
ً وافسلللللللوداة (افمرتبللللللة  .  49عافميللللللا ً عافميللللللا

واسللتلرض اففللدوه افتللاف  قا مللة افللدوه افمتفوقللة 
بللافيظر فمؤشللر االبت للاف حسلل  افميللاطق اف بللرى 

 9اففدوه فق  ،    افلاف 
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 المؤشرات الصحية
ام ــ  عــفاوزت،  ـتة: ـات الصحيـدمـاق الخـنط

، نسبة افس ا  افوان احصلو  على افرعااة 2015
افما ة    كل من األفد      95افصحية حواف  

واإلمافات وافبحران واففزا ر وافسلوداة وسوفاة 
وعُما  و لسطين وقطر واف وات وفبيا  وفيبيا 

ت  و افيسبة حواف      افما ة  90ومصر. بييما بل
   افما ة  75   افما ة    افلراق، و 85   تونو، و

، و ر     53   افما ة    جيبوت ، و 61   افم
   افما ة    كل من  50   افيمن، وأقل من افما ة 

افسودا  وافصوماه وافقمر وموفاتانيا. واتفاوت 
، بين مؤشر افرعااة افصحية، حس  افبيانات افمتاحة

، افرا وافحضر فصاف س ا  افمياطق افحضراة
إال أنو فا  تم ن ملظ  افدوه افلربية من تحقيق 

 ال افتوسع    افخدمات افصحية، تقدم ملحوظ   
تزاه  و افخدمات تفتقد    جل األحيا  إفى 

من س ا   افبلض اضطراففودا وافمنافا، مما 
فى افسفر إفى افخاف فتلق  إافميطقة افلربية 

، افلال    افمصحات وافمستشفيات افمتخصصة
 .2/14افملحق 

أطباا، كادف  ال تزاه عدم كفااة اف وادف افطبية 
فس ا     افدوه افتمراض بافمقافنة مع عدد ا

ً أمام تحسين أداا افقطا   افلربية تمثل عا قا
افصح ، إ اتراو عدد األطباا ف ل ما ة أف 

أطباا    افصوماه وحواف   3نسمة بين حواف  
ً    فبيا . وتواجو كل من افيمن  307 طبيبا

ر وافقمر وافصوماه وافسودا   وموفاتانيا وافم
ف وادف افطبية، وجيبوت  واألفد  ندفا كبيرا    ا

اتراو  ينا عدد األطباا وافممر ات، ف ل  إ
 8طبيباً وما بين  65 - 3ما ة أف نسمة، ما بين 

باستثياا  ممر ة. كما 105 - تلان   و افدوه 
جيبوت  وافقمر من افتفا  عدد افس ا  مقابل كل 

 1408سرار، إ اصل  ينا  وا افلدد إفى حواف  
 2111ى حواف  شخ    افيمن فيرتفع إف

شخ    مصر وموفاتانيا على  2500و
افتواف ،    حين اتراو  وا افلدد    افدوه 
ر وافسودا   باستثياا افم افلربية األيرى 

   فيبيا وحواف   270وافصوماه بين حواف  
 .2/14شخصاً    اإلمافات، افملحق ( 870

وافدف افتيواو بض  افرعااة وافلال افصللللللحيين 
افيسلللبة فسلللا ر األسلللر    افدوه افلربية، م لفا  ب

اتم يو     كثير من األحيللا   كمللا أ  اففقراا ال
من افيفا إفى افلال افصللللللح  ياصللللللة    حاه 

 إصابتن  بضمراض مستلصية.

                                                 
 .2016برنامج األم  افمتحدا اإلنما  ، تقرار افتيمية افبشراة  )27(

 
 

امثل ملده و يات األطفاه مؤشراً وفيات األطفال: 
ً فملر ة مدى كفااا افيظام افصح     أي  منما

تب  بافوقااة واالستشفاا. قُطر أو إقلي ، حيي ار
 حمالت تلقي األطفاه، ونوعية افميا وجودا 
افصرف افصح ، وكوف  تو ر افرعااة وافلال 
ف  اؤتر  منات إبا  افحمل وافو ع، كل  ف
بصفة مباشرا على ملده و يات األطفاه. وقد بلغ 
ملده و يات األطفاه افر ع    افدوه افلربية 

موفود ح     عام  حافة و اا ف ل أف 27نحو 
، واقل  وا افملده عن مثيليو    افدوه 2015
حافة و اا ف ل أف موفود ح  وعن  57افيامية 

حافة و اا ف ل أف موفود  32افمتوس  افلافم  
ا ما قوف  بملده  ً إ ، إال أنو ابقى مرتفلا ح 
ات افتيمية افبشراة افمرتفلة افوي ال  افدوه 

. 27(أف موفود ح  حافة و اا ف ل 11اتفاوز 
وعلى مستوى افدوه افلربية  رادى،  قد انخفض 

حاالت و اا ف ل أف موفود  10 وا افملده دو  
   كل من اإلمافات وافبحران  2015ح     عام 

وُعما  وقطر واف وات وفبيا . كما بلغ ملده 
و يات األطفاه دو  سن افخامسة    افدوه 

موفود ح      حافة و اا ف ل أف 35افلربية نحو 
، و و ما اقل عن مثيليو    افدوه 2015عام 

ا على افتواف  حواف   افيامية ودوه افلاف  افلوان بل
و اا ف ل أف موفود ح ، بييما ال  حافة 42و 84

حاالت و اا  ق     افدوه  6اتلدّى  وا افملده 
 2/15ات افتيمية افبشراة افمرتفلة، افملحق 

 .10وافش ل 
وفق األهداف  2016المؤشر المستهدف في عام : )10(الشكل 

لوفيات األطفال  2015االنمائية الثانية والمعدل الفعلي في عام 
 دون سن الخامسة في الدول العربية

، قاعدا 2017افبي  افدوف   –افمصلللللللدف مصلللللللادف وطيية 
ميظمللة  – 2017مللومللات مؤشلللللللرات افتيميللة افللدوفيللة، ايللاار 

،  – 2017عدا افمللومات. ماف افصحة افلافمية، قا افيونيسي
 .2016و ع األطفاه    افلاف  
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نا  ي ا مية  ال ازاه افتفا  نسللللللبة األمية ا
سلللللليما    بلض افدوه بين اإلنا امثل تحداا ج

افلربية، إ اليق وصوه افتللي  وافحداتة إفى جل 
افبيوت افلربية، كما اسا      استفحاه ظا رت  
ت نسلللبة  افتسلللر وافرسلللو افمدفسللليين.  قد بل

ات  ، سللللللية  15األمية بين افباف سللللللية  ما  وق
   افما ة من إجماف  عدد  .6، حواف  2016

بييما تبلغ نسلللللبة األمية اإلنا    افدوه افلربية، 
نا    اففئة افلمراة  سللللللية حواف   24-15ف

نللا  8.4    افمللا للة. واصللللللللل ملللده األميللة ف
ات مسللللتواات تقاف أو تفوق     افما ة  0افباف
وافسللللودا      كل من افيمن وموفاتانيا وجيبوت 

ر ف  على مسلللللتوى ومصلللللر وافم . وايل و 
لده األمية    دفيل افمسللللاواا بين اففيسللللين    م

افميطقة افلربية، فا  تحسن  وا افمؤشر    جل 
 . -2/1(افدوه افلربية، افملحق 

ر  ولية لم مة ال ا ية ع ال ر و ال ي ال ر
ة ر  اقتصاد الم

فقللد أ للللللحللت افملر للة واالبت للاف  مللا افقوتين 
نتا وافمحددتين فتيا سللللللية افسلللللللع  افدا لتين ف

حين نفحلللت بلض  وافخلللدملللات افميتفلللة. و  
االقتصادات افيامية    توطين وترسي افملر ة، 
باستثياا بلض دوه  ال تزاه ملظ  افدوه افلربية 

مفلو افتلاو  فدوه افخليج افلربية بليدا 

عن األيو باألسللبا افضللروفاة فتحقيق متطلبات 
بياا اقتصلللللاد ملر  . واشلللللير مؤشلللللر اقتصلللللاد 

إفى أ  افملر للة، افللوي اصلللللللدف افبيلل  افللدوف ، 
ية  فدوه افلرب ال ازاه     وا افمؤشللللللر ترتي  ا
أ  أوه دوفللة عربيللة، و    متوا لللللللللاً، حيللي

اإلمافات افلربية افمتحدا، احتلت     وا افمؤشر 
على مسللللللتوى دوه افللاف     افللام  42افمرتبلة 

. الللد االبت للاف أحللد افركللا ز افر يسلللللليللة 2012
القتصللللللاد افملر ة، ومن افملروف أنو اقتضلللللل  

مافات متواصللللة    افبحي افللم  وتطوار اسلللتث
لافمية فلمل ية  افمنافات. وقد نفحت افميظمة اف
كوفنيل وافملند  افف راة، بافتلاو  مع جاملة 
األوفوب  إلدافا األعماه،    إصللللللداف مؤشللللللر 
سلللليوي عن االبت اف افلافم  ارت  افدوه حسلللل  

، 2016   سللللللية وأداا افمؤشللللللر افموكوف  ينا، 
وافسللللللواد وافممل ة افمتحدا  احتلت سللللللواسللللللرا

وافوالاللات افمتحللدا األمرا يللة صللللللللدافا ترتيلل  
مؤشر االبت اف. و   ميطقة شماه إ راقيا وار 
، تضلللل  قا مة  افميطقة افلربية باألسللللا سلللليا 
افدوه افخمسللة األوا ل    ترتي  مؤشللر االبت اف 

افمرتبلللة   41دوفتين عربيتين  ملللا اإلملللافات 
ً وافسلللللللودالللة (ا .  49فمرتبلللة علللافميلللا ً علللافميلللا

واسللللللتلرض اففدوه افتاف  قا مة افدوه افمتفوقة 
بافيظر فمؤشللللر االبت اف حسلللل  افمياطق اف برى 

 9اففدوه فق  ،    افلاف 
 

و ( ) 9ال
ا ( ي ار  ت ر اال دا م ظر  ال ة  و الرا ي ال  )2016ر

ة  ط ي الم ة  ة  المر ول المية  ال ة ال المر
ما  ا ال    يةمري
 4افوالاات افمتحدا األمرا ية  1 
 15كيدا  2 
را    و الص يا ج  ري

 53موفاشيو  1 
 54جيو إ راقيا  2 
 80كيييا  3 
ي  اري ية وال ي ا ال   مري

 44شيل   1 
 45كوستافا ا  2 
 61افم سي   3 
يا  ر  و و   ما وج

 66افنيد  1 
 75كازايستا   2 
 78إارا   3 
يا  ر  يا و ري   ما 

 31قبرص  2 
 41اإلمافات افلربية افمتحدا  3 
يا  وقيانو يا و ر  يا و ر  و    ج

ا وفا  1   6سي
 11جمنوفاة كوفاا  2 
 14 ونغ كونغ (افصين  3 
ا     ورو

 1سواسرا  1 
 2افسواد  2 
 3افممل ة افمتحدا  3 
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ية رات الص  الم
يما النط ام ــ  عــفاوزت،  ـتة ات الص

، نسبة افس ا  افوان احصلو  على افرعااة 2015
افما ة    كل من األفد      95افصحية حواف  

واإلمافات وافبحران واففزا ر وافسلوداة وسوفاة 
وعُما  و لسطين وقطر واف وات وفبيا  وفيبيا 

ت  و افيسبة حواف      افما ة  90ومصر. بييما بل
   افما ة  75   افما ة    افلراق، و 85   تونو، و

، و ر     53   افما ة    جيبوت ، و 61   افم
   افما ة    كل من  50   افيمن، وأقل من افما ة 

افسودا  وافصوماه وافقمر وموفاتانيا. واتفاوت 
، بين مؤشر افرعااة افصحية، حس  افبيانات افمتاحة

، افرا وافحضر فصاف س ا  افمياطق افحضراة
إال أنو فا  تم ن ملظ  افدوه افلربية من تحقيق 

 ال افتوسع    افخدمات افصحية، تقدم ملحوظ   
تزاه  و افخدمات تفتقد    جل األحيا  إفى 

من س ا   افبلض اضطراففودا وافمنافا، مما 
فى افسفر إفى افخاف فتلق  إافميطقة افلربية 

، افلال    افمصحات وافمستشفيات افمتخصصة
 .2/14افملحق 

أطباا، كادف  ال تزاه عدم كفااة اف وادف افطبية 
فس ا     افدوه افتمراض بافمقافنة مع عدد ا

ً أمام تحسين أداا افقطا   افلربية تمثل عا قا
افصح ، إ اتراو عدد األطباا ف ل ما ة أف 

أطباا    افصوماه وحواف   3نسمة بين حواف  
ً    فبيا . وتواجو كل من افيمن  307 طبيبا

ر وافقمر وافصوماه وافسودا   وموفاتانيا وافم
ف وادف افطبية، وجيبوت  واألفد  ندفا كبيرا    ا

اتراو  ينا عدد األطباا وافممر ات، ف ل  إ
 8طبيباً وما بين  65 - 3ما ة أف نسمة، ما بين 

باستثياا  ممر ة. كما 105 - تلان   و افدوه 
جيبوت  وافقمر من افتفا  عدد افس ا  مقابل كل 

 1408سرار، إ اصل  ينا  وا افلدد إفى حواف  
 2111ى حواف  شخ    افيمن فيرتفع إف

شخ    مصر وموفاتانيا على  2500و
افتواف ،    حين اتراو  وا افلدد    افدوه 
ر وافسودا   باستثياا افم افلربية األيرى 

   فيبيا وحواف   270وافصوماه بين حواف  
 .2/14شخصاً    اإلمافات، افملحق ( 870

وافدف افتيواو بض  افرعااة وافلال افصللللللحيين 
افيسلللبة فسلللا ر األسلللر    افدوه افلربية، م لفا  ب

اتم يو     كثير من األحيللا   كمللا أ  اففقراا ال
من افيفا إفى افلال افصللللللح  ياصللللللة    حاه 

 إصابتن  بضمراض مستلصية.

                                                 
 .2016برنامج األم  افمتحدا اإلنما  ، تقرار افتيمية افبشراة  )27(

 
 

فا  يات ا امثل ملده و يات األطفاه مؤشراً و
ً فملر ة مدى كفااا افيظام افصح     أي  منما

تب  بافوقااة واالستشفاا. قُطر أو إقلي ، حيي ار
 حمالت تلقي األطفاه، ونوعية افميا وجودا 
افصرف افصح ، وكوف  تو ر افرعااة وافلال 
ف  اؤتر  منات إبا  افحمل وافو ع، كل  ف
بصفة مباشرا على ملده و يات األطفاه. وقد بلغ 
ملده و يات األطفاه افر ع    افدوه افلربية 

موفود ح     عام  حافة و اا ف ل أف 27نحو 
، واقل  وا افملده عن مثيليو    افدوه 2015
حافة و اا ف ل أف موفود ح  وعن  57افيامية 

حافة و اا ف ل أف موفود  32افمتوس  افلافم  
ا ما قوف  بملده  ً إ ، إال أنو ابقى مرتفلا ح 
ات افتيمية افبشراة افمرتفلة افوي ال  افدوه 

. 27(أف موفود ح  حافة و اا ف ل 11اتفاوز 
وعلى مستوى افدوه افلربية  رادى،  قد انخفض 

حاالت و اا ف ل أف موفود  10 وا افملده دو  
   كل من اإلمافات وافبحران  2015ح     عام 

وُعما  وقطر واف وات وفبيا . كما بلغ ملده 
و يات األطفاه دو  سن افخامسة    افدوه 

موفود ح      حافة و اا ف ل أف 35افلربية نحو 
، و و ما اقل عن مثيليو    افدوه 2015عام 

ا على افتواف  حواف   افيامية ودوه افلاف  افلوان بل
و اا ف ل أف موفود ح ، بييما ال  حافة 42و 84

حاالت و اا  ق     افدوه  6اتلدّى  وا افملده 
 2/15ات افتيمية افبشراة افمرتفلة، افملحق 

 .10وافش ل 
ل  ي عا  )10(ال ت  ر الم ا  2016الم و ا

ي عا  ي  ية الثانية والم الف فا  2015االنما يات ا لو
ية ر و ال ي ال ة  ام  دو  ال

، قاعدا 2017افبي  افدوف   –افمصلللللللدف مصلللللللادف وطيية 
ميظمللة  – 2017مللومللات مؤشلللللللرات افتيميللة افللدوفيللة، ايللاار 

،  – 2017عدا افمللومات. ماف افصحة افلافمية، قا افيونيسي
 .2016و ع األطفاه    افلاف  
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مر المتوق ع الوالدة  ام ن افتلرف من ال
ياله  وا افمؤشر على افمستوى افمليش  وكوف  
على جودا افخللدمللات افصللللللحيللة واالجتمللاعيللة 
افمتو را    أي قُطر أو إقلي . وقد افتفع متوسللل  

ية من افلمر افمتوقع عيد افميال فدوه افلرب د    ا
سلللية  70.8إفى حواف   1970سلللية    افلام  53
، فيزاد بوف  عن متوسلللل  دوه جيو 2015عام 

حواف   ، ودوه إ راقيا جيو  68.7سلللليا  سللللية
حواف   ، إال أنو اقل كثيراً  58.9افصللحراا  سللية

شراة افمرتفلة  ات افتيمية افب عن مثيلو    افدوه 
. واالح أ  متوسلللللل  28 سللللللية 79.4حواف  

، قللد 2015افلمر افمتوقع عيللد افميالد،    عللام 
سللللللية    ملظ  افدوه افلربية، عدا  70زاد عن 

افصللللللوملللاه افت  بلغ  ينلللا  لللوا افمللللده حواف  
سلللية، وموفاتانيا  62سلللية، وجيبوت  حواف   56

سية، وافيمن وافسودا  حواف   63وافقمر حواف  
 .2/19و 2/14سية، افملحق  64

ة  نفا ع الص ت نسلللللبة اإلنفاق على ا بل
افصللللللحللة من إجمللاف  افيللاتج افمحل     افللدوه 

افما ة، وتقل  5.3حواف   2015افلربية    عام 
 و افيسللللللبة كثيراً عن افمتوسلللللل  افلافم  افبافغ 

وتصي افدوه افلربية . 29 افما ة    9.9حواف  
إفى مفموعتين من حيللي دفجللة االعتمللاد على 

طاع فاق على تو ير افق خاص    اإلن لام واف ين اف
افخدمات افصللللحية. وتبلغ نسللللبة اإلنفاق افلام من 

افدوه افلربية، إجماف  اإلنفاق على افصللللللحة    
   افمللا للة، و    60.7، حواف  2015   عللام 

ية،  يام باق  األقافي  اف نا     بوف  تزاد عن مثيلت
فدوه  بافمقافنة مع سلللللللا ر ا ية  نا تظل متدن وف ي

ضاا    ميظمة افتلاو  االقتصادي وافتيمية األع
OECD بيلللة ، مملللا اؤدي إفى  للللللل جلللا

افميظومات افلالجية افح ومية وأدا نا. وال ازاه 
افقطا  افلام اتوفى افمسؤوفية افر يسية    تموال 

دوفة عربية، تراوحت  ينا  14قطا  افصلللحة    
افلام إفى إجماف  اإلنفاق  نسبة اإلنفاق افح وم  

افخاص على افصللللللحة ما بين اف  56.7ح وم  
   افما ة    ُعما ،  89.8   افما ة    تونو و

مع  اتين افدوفتين باق   وتضللللل   و افمفموعة 
عدا افسللللللودا ، وسللللللوفاة،  افدوه افلربية،  يما

وافصوماه، و لسطين، وافقمر، وفبيا ، ومصر، 
، وموفاتانيا، وافيمن افت  تراوحت  ينا  ر وافم

                                                 
ات افتيمية افلافمية، قاعدا مللومات افبي  افبي  افدوف ، مؤشر )28(

 .2016 وتقرار افتيمية افبشراة 2017
 .2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )29(

 لل  افللملللا لللة،  50و 21يسللللللللبلللة بلليللن  لللو افلل
 .2/14 افملحق

ي  ر الص تتفاوت افدوه افلربية الميا والص
تفاوتاً كبيراً من حيي نسلللللبة تو ير ميا افشلللللر 

مية فلسلللللل ا ، إال أ  افمتوسلللللل  افلرب  ابين  ا
توصللللللللل افبلللدا  افلربيللة كمفموعللة إفى تحقيق 
نفلللا ملتبر     لللوا افمفلللاه فا  افطبيللللة 

را ية  فلميطقة افلربية، إ بلغ  وا افمؤشللللللر افف
   افما ة    افدوه افلربية    عام  92.5حواف  
   افما ة    افدوه  71.5، مقافنة بحواف  2016

   افملا لة    دوه افللاف   90.5افيلاميلة وحواف  
اتنا . وال تزاه افففوا كبيرا 30ك ل    افسللللللية 

بين افحضللللللر وافرا    افحصللللللوه على افميا 
مي ة فلشلر    افدوه افلربية، حيي تبلغ نسلبة ا

مية فلشر     افس ا  افوان احصلو  على ميا 
   افما ة، بييما ال تتلدى  و  96افحضر حواف  

سبة بين س ا  افرا حواف      افما ة     89افي
تصلللللللل  . أما    افدوه افيامية ك ل، 2016عام 

 56   افما ة    افحضللللر و 87 و افيسللللبة إفى 
، كما تصللللللل على مسللللللتوى     افما ة    افرا

 84   افما ة    افحضللللللر، و 96دوه افلاف  إفى 
.     افما ة    افرا

مية فلسلللل ا      وبافيسللللبة فتو ر ميا افشللللر ا
افدوه افلربية  رادى، تشلللير افبيانات افمتاحة إفى 

   افما ة من افسللل ا   95أننا تتو ر فيسلللبة تفوق 
كل من األفد  واإلماف ات وافبحران وتونو    

وافسلللللللوداة وقطر وافقمر واف وات وفبيا  وفيبيا 
   افما ة  31ومصر. بييما ال تتفاوز  و افيسبة 

   افما ة    افسودا  وافيمن،  55و   افصوماه 
 .2/16افملحق 

و يما اخ تو ر يدمات افصللللللرف افصللللللح  
فسلللللل ا  افدوه افلربية،  قد اسللللللتطاعت افميطقة 

إنفازاً أ ضلللللل مما حققتو افدوه  افلربية أ  تحقق
افيللاميللة ودوه افلللاف  ك للل، حيللي بلغ افمتوسلللللل  

   افما ة، مقافنة  91نحو  2016افلرب     عام 
    32بمتوسلللللل  افللدوه افيللاميللة افبللافغ حواف  
    66افما ة، وافمتوسلللللل  افلافم  افبافغ حواف  

 .31 افما ة

 .2017افبي  افدوف ، مؤشرات افتيمية افلافمية، قاعدا افمللومات  )30(
، تقرار افيونيس 2017افبي  افدوف ، مؤشرات افتيمية افلافمية  )31(

 .2016األطفاه    افلاف  و ع  –
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فى وتشللير افبيانات افمتاحة فلدوه افلربية  رادى إ
أ  األفد  واإلملللافات وافلللبلللحلللرالللن وتلللونلللو 
وافسللللللوداة وسلللللوفاة وعما  و لسلللللطين وقطر 
واف وات وفيبيا ومصر قد و رت يدمات افصرف 

   افما ة من  90افصلللح  افمال   فيسلللبة تتفاوز 
اتوا ر افصللللرف افصللللح  افسلللل ا ،    حين ال 

   افما ة من افسلللللل ا      24فحواف  افمال   إال 
فما ة    موفاتانيا، افملحق    ا 40افسللللللودا ، و

)2/16.( 

مالة  ال
مو  ة وم ال ام و ال اقللدف حف   ال

مليو   130بحواف   2015افقوى افلاملة    عام 
   افما ة من  49.8نسلللللمة، و و ما امثل حواف  

إجماف  عدد افسلللللل ا     اففئة افلمراة    سللللللن 
افلمل    افدوه افلربية    افلام نفسللللللو، مقافنة 

   افما ة على مسللللللتوى دوه افلاف   63واف  بح
 ).2/17ك ل، افملحق 

وبلغ افملـللللللده افسيـللللللوي فيمو افقوى افلاملة    
   افما ة    اففتـلللللللرا  2.7افدوه افلربية حواف  

. وارجع افتفا  ملده نمو افقوى 2015 -2006
افلاملة باألسللللا إفى اسللللتمراف افيمو افسلللل ان . 

  كل من ملده نمو ومن افمتوقع أ  اسلللتمر افتفا
افلمافة وملده نمو  ئة افس ا  افياشطين اقتصادااً 
فلللدا عقود قللادمللة نتيفللة فتللضتير افيمو افسلللللل للان  
افسللراع    افلقود افثالتة افما للية، و و ما امثل 
تحدااً كبيراً ومسللتمراً بافيسللبة فلدوه افلربية على 

 افمستواين االقتصادي واالجتماع .
وا ي  نا  مة ا ا مل م ال تزاه حصة  ال

افيسللللللللاا من افقوى افلللاملللة    افللدوه افلربيللة 
   افما ة  21.6ميخفضللللللة، إ ال تتفاوز حواف  

. وتلتبر  و افيسبة األدنى بين األقافي  2015سية 
 افر يسية األيرى    افلاف . 

ة  ام و ال اعي ل ط ي وال را ي ال التو
را   فللملللافلللة افلرب يلللة فللللام ابين افتوزاع افف

   افمللا للة من إجمللاف   60أ  أزاللد من  2015
افقوى افلاملة افلربية تتركز    يمو دوه،    
ر وافسلوداة.  مصر واففزا ر وافسودا  وافم
وتفدف اإلشللافا إفى أ  نسللبة افلاملين    افقطا  

   افما ة    عام  26.4افزفاع  انخفضلللللت من 
م    افما ة    عا 20.0فتصل إفى حواف   2005

. واستحو قطا  افخدمات على أكبر نسبة 2015
ية  61.9(    افما ة من افقوى افلاملة    افسلللللل

اتنا، فيبقى بوف  افتوسللللللع    قطا  افصللللللياعة 
ية  يا سلللللل ادا، فخلق  رص عمل ت فد يات اف وافتقي
ومفزالللة، أكبر افتحلللدالللات افت  تواجلللو افلللدوه 

 افلربية.

ية ر و ال ي ال طالة   ال

دّف عللدد افلللاطل     2016ين عن افلمللل عللام قللُ
ية بحواف   فدوه افلرب ما  21.2ا طل، ب عا مليو  

   افمللا للة من إجمللاف  قوا  14.9امثللل حواف  
 افلمل افلربية. وأتر األداا االقتصللللللادي افلام   
افللدوه افلربيللة على مسللللللتواللات افتوظي حيللي 

   علدد من  2016زادت ملللدالت افبطللافلة علام 
ير. تل  افدوه وبقيت شبو مستقرا     افبلض ا

وتُلزى افيتا ج افمتوا لللللللة    أسللللللواق افلمل 
بافخصوص إفى تراجع  2016افلربية ياله عام 

يل    افقطا  افلام وب ا افيمو  ملدالت نمّو افتش
ومحلللدودالللة قلللدفتلللو على     افقطلللا  افخلللاص

اسللتيلا افزاادا افمتسللافعة    أعداد افمتلطلين 
 . عن افلمل

دوه افخليج افلربيلللة  ف  دوه مفلو افتللللاو  فللل
أترت افسلللياسلللات افمافية افحوفا افت  اتبلتنا تل  
افدوه نتيفة انخفاض عا دات صلللللللادفات افيف  
ياله األفبع سلللللليوات افمللا لللللليللة، على  رص 
يل    افقطا  افلام،  ضللللالً عن تضتير أداا  افتشلللل
 وا افقطا  وحافة افركود افت  اشللند ا االقتصللاد 

اص    تل  افدوه، افلافم  على أداا افقطا  افخ
وبافتاف  قدفتو على تو ير  رص عمل إ للللللا ية 

.   وتخفيض ملدالت افبطافة ياصة بين افشبا

افدايلية ببلض و لللللا  األمن ناحية أيرى،  و  
افميطقة افلربية،  ضللللللالً عن توا للللللع أداا دوه 

االقتصاد اف ل  وتفاق  افلفز    افميزانية وزاادا 
ربية، أتر سلللللللباً افمداونية    عدد من افدوه افل

مسللللللتواات اإلنتا واالسللللللتثماف وأدّت إفى  على
يل وزاادا نس  افبطافة ياصة  انخفاض نمو افتش
   افدوه افمتضترا مباشللرا أو بشلل ل اير مباشللر 
بتلللل  األو لللللللللا  على اراف األفد  وتونو 

 . 10ومصر، اففدوه فق  
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مر المتوق ع الوالدة  ام ن افتلرف من ال
ياله  وا افمؤشر على افمستوى افمليش  وكوف  
على جودا افخللدمللات افصللللللحيللة واالجتمللاعيللة 
افمتو را    أي قُطر أو إقلي . وقد افتفع متوسللل  

ية من افلمر افمتوقع عيد افميال فدوه افلرب د    ا
سلللية  70.8إفى حواف   1970سلللية    افلام  53
، فيزاد بوف  عن متوسلللل  دوه جيو 2015عام 

حواف   ، ودوه إ راقيا جيو  68.7سلللليا  سللللية
حواف   ، إال أنو اقل كثيراً  58.9افصللحراا  سللية

شراة افمرتفلة  ات افتيمية افب عن مثيلو    افدوه 
. واالح أ  متوسلللللل  28 سللللللية 79.4حواف  

، قللد 2015افلمر افمتوقع عيللد افميالد،    عللام 
سللللللية    ملظ  افدوه افلربية، عدا  70زاد عن 

افصللللللوملللاه افت  بلغ  ينلللا  لللوا افمللللده حواف  
سلللية، وموفاتانيا  62سلللية، وجيبوت  حواف   56

سية، وافيمن وافسودا  حواف   63وافقمر حواف  
 .2/19و 2/14سية، افملحق  64

ة  نفا ع الص ت نسلللللبة اإلنفاق على ا بل
افصللللللحللة من إجمللاف  افيللاتج افمحل     افللدوه 

افما ة، وتقل  5.3حواف   2015افلربية    عام 
 و افيسللللللبة كثيراً عن افمتوسلللللل  افلافم  افبافغ 

وتصي افدوه افلربية . 29 افما ة    9.9حواف  
إفى مفموعتين من حيللي دفجللة االعتمللاد على 

طاع فاق على تو ير افق خاص    اإلن لام واف ين اف
افخدمات افصللللحية. وتبلغ نسللللبة اإلنفاق افلام من 

افدوه افلربية، إجماف  اإلنفاق على افصللللللحة    
   افمللا للة، و    60.7، حواف  2015   عللام 

ية،  يام باق  األقافي  اف نا     بوف  تزاد عن مثيلت
فدوه  بافمقافنة مع سلللللللا ر ا ية  نا تظل متدن وف ي

ضاا    ميظمة افتلاو  االقتصادي وافتيمية األع
OECD بيلللة ، مملللا اؤدي إفى  للللللل جلللا

افميظومات افلالجية افح ومية وأدا نا. وال ازاه 
افقطا  افلام اتوفى افمسؤوفية افر يسية    تموال 

دوفة عربية، تراوحت  ينا  14قطا  افصلللحة    
افلام إفى إجماف  اإلنفاق  نسبة اإلنفاق افح وم  

افخاص على افصللللللحة ما بين اف  56.7ح وم  
   افما ة    ُعما ،  89.8   افما ة    تونو و

مع  اتين افدوفتين باق   وتضللللل   و افمفموعة 
عدا افسللللللودا ، وسللللللوفاة،  افدوه افلربية،  يما

وافصوماه، و لسطين، وافقمر، وفبيا ، ومصر، 
، وموفاتانيا، وافيمن افت  تراوحت  ينا  ر وافم

                                                 
ات افتيمية افلافمية، قاعدا مللومات افبي  افبي  افدوف ، مؤشر )28(

 .2016 وتقرار افتيمية افبشراة 2017
 .2017قاعدا مللومات افبي  افدوف   )29(

 لل  افللملللا لللة،  50و 21يسللللللللبلللة بلليللن  لللو افلل
 .2/14 افملحق

ي  ر الص تتفاوت افدوه افلربية الميا والص
تفاوتاً كبيراً من حيي نسلللللبة تو ير ميا افشلللللر 

مية فلسلللللل ا ، إال أ  افمتوسلللللل  افلرب  ابين  ا
توصللللللللل افبلللدا  افلربيللة كمفموعللة إفى تحقيق 
نفلللا ملتبر     لللوا افمفلللاه فا  افطبيللللة 

را ية  فلميطقة افلربية، إ بلغ  وا افمؤشللللللر افف
   افما ة    افدوه افلربية    عام  92.5حواف  
   افما ة    افدوه  71.5، مقافنة بحواف  2016

   افملا لة    دوه افللاف   90.5افيلاميلة وحواف  
اتنا . وال تزاه افففوا كبيرا 30ك ل    افسللللللية 

بين افحضللللللر وافرا    افحصللللللوه على افميا 
مي ة فلشلر    افدوه افلربية، حيي تبلغ نسلبة ا

مية فلشر     افس ا  افوان احصلو  على ميا 
   افما ة، بييما ال تتلدى  و  96افحضر حواف  

سبة بين س ا  افرا حواف      افما ة     89افي
تصلللللللل  . أما    افدوه افيامية ك ل، 2016عام 

 56   افما ة    افحضللللر و 87 و افيسللللبة إفى 
، كما تصللللللل على مسللللللتوى     افما ة    افرا

 84   افما ة    افحضللللللر، و 96دوه افلاف  إفى 
.     افما ة    افرا

مية فلسلللل ا      وبافيسللللبة فتو ر ميا افشللللر ا
افدوه افلربية  رادى، تشلللير افبيانات افمتاحة إفى 

   افما ة من افسللل ا   95أننا تتو ر فيسلللبة تفوق 
كل من األفد  واإلماف ات وافبحران وتونو    

وافسلللللللوداة وقطر وافقمر واف وات وفبيا  وفيبيا 
   افما ة  31ومصر. بييما ال تتفاوز  و افيسبة 

   افما ة    افسودا  وافيمن،  55و   افصوماه 
 .2/16افملحق 

و يما اخ تو ر يدمات افصللللللرف افصللللللح  
فسلللللل ا  افدوه افلربية،  قد اسللللللتطاعت افميطقة 

إنفازاً أ ضلللللل مما حققتو افدوه  افلربية أ  تحقق
افيللاميللة ودوه افلللاف  ك للل، حيللي بلغ افمتوسلللللل  

   افما ة، مقافنة  91نحو  2016افلرب     عام 
    32بمتوسلللللل  افللدوه افيللاميللة افبللافغ حواف  
    66افما ة، وافمتوسلللللل  افلافم  افبافغ حواف  

 .31 افما ة

 .2017افبي  افدوف ، مؤشرات افتيمية افلافمية، قاعدا افمللومات  )30(
، تقرار افيونيس 2017افبي  افدوف ، مؤشرات افتيمية افلافمية  )31(

 .2016األطفاه    افلاف  و ع  –
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فى وتشللير افبيانات افمتاحة فلدوه افلربية  رادى إ
أ  األفد  واإلملللافات وافلللبلللحلللرالللن وتلللونلللو 
وافسللللللوداة وسلللللوفاة وعما  و لسلللللطين وقطر 
واف وات وفيبيا ومصر قد و رت يدمات افصرف 

   افما ة من  90افصلللح  افمال   فيسلللبة تتفاوز 
اتوا ر افصللللرف افصللللح  افسلللل ا ،    حين ال 

   افما ة من افسلللللل ا      24فحواف  افمال   إال 
فما ة    موفاتانيا، افملحق    ا 40افسللللللودا ، و

)2/16.( 

مالة  ال
مو  ة وم ال ام و ال اقللدف حف   ال

مليو   130بحواف   2015افقوى افلاملة    عام 
   افما ة من  49.8نسلللللمة، و و ما امثل حواف  

إجماف  عدد افسلللللل ا     اففئة افلمراة    سللللللن 
افلمل    افدوه افلربية    افلام نفسللللللو، مقافنة 

   افما ة على مسللللللتوى دوه افلاف   63واف  بح
 ).2/17ك ل، افملحق 

وبلغ افملـللللللده افسيـللللللوي فيمو افقوى افلاملة    
   افما ة    اففتـلللللللرا  2.7افدوه افلربية حواف  

. وارجع افتفا  ملده نمو افقوى 2015 -2006
افلاملة باألسللللا إفى اسللللتمراف افيمو افسلللل ان . 

  كل من ملده نمو ومن افمتوقع أ  اسلللتمر افتفا
افلمافة وملده نمو  ئة افس ا  افياشطين اقتصادااً 
فلللدا عقود قللادمللة نتيفللة فتللضتير افيمو افسلللللل للان  
افسللراع    افلقود افثالتة افما للية، و و ما امثل 
تحدااً كبيراً ومسللتمراً بافيسللبة فلدوه افلربية على 

 افمستواين االقتصادي واالجتماع .
وا ي  نا  مة ا ا مل م ال تزاه حصة  ال

افيسللللللللاا من افقوى افلللاملللة    افللدوه افلربيللة 
   افما ة  21.6ميخفضللللللة، إ ال تتفاوز حواف  

. وتلتبر  و افيسبة األدنى بين األقافي  2015سية 
 افر يسية األيرى    افلاف . 

ة  ام و ال اعي ل ط ي وال را ي ال التو
را   فللملللافلللة افلرب يلللة فللللام ابين افتوزاع افف

   افمللا للة من إجمللاف   60أ  أزاللد من  2015
افقوى افلاملة افلربية تتركز    يمو دوه،    
ر وافسلوداة.  مصر واففزا ر وافسودا  وافم
وتفدف اإلشللافا إفى أ  نسللبة افلاملين    افقطا  

   افما ة    عام  26.4افزفاع  انخفضلللللت من 
م    افما ة    عا 20.0فتصل إفى حواف   2005

. واستحو قطا  افخدمات على أكبر نسبة 2015
ية  61.9(    افما ة من افقوى افلاملة    افسلللللل

اتنا، فيبقى بوف  افتوسللللللع    قطا  افصللللللياعة 
ية  يا سلللللل ادا، فخلق  رص عمل ت فد يات اف وافتقي
ومفزالللة، أكبر افتحلللدالللات افت  تواجلللو افلللدوه 

 افلربية.

ية ر و ال ي ال طالة   ال

دّف عللدد افلللاطل     2016ين عن افلمللل عللام قللُ
ية بحواف   فدوه افلرب ما  21.2ا طل، ب عا مليو  

   افمللا للة من إجمللاف  قوا  14.9امثللل حواف  
 افلمل افلربية. وأتر األداا االقتصللللللادي افلام   
افللدوه افلربيللة على مسللللللتواللات افتوظي حيللي 

   علدد من  2016زادت ملللدالت افبطللافلة علام 
ير. تل  افدوه وبقيت شبو مستقرا     افبلض ا

وتُلزى افيتا ج افمتوا لللللللة    أسللللللواق افلمل 
بافخصوص إفى تراجع  2016افلربية ياله عام 

يل    افقطا  افلام وب ا افيمو  ملدالت نمّو افتش
ومحلللدودالللة قلللدفتلللو على     افقطلللا  افخلللاص

اسللتيلا افزاادا افمتسللافعة    أعداد افمتلطلين 
 . عن افلمل

دوه افخليج افلربيلللة  ف  دوه مفلو افتللللاو  فللل
أترت افسلللياسلللات افمافية افحوفا افت  اتبلتنا تل  
افدوه نتيفة انخفاض عا دات صلللللللادفات افيف  
ياله األفبع سلللللليوات افمللا لللللليللة، على  رص 
يل    افقطا  افلام،  ضللللالً عن تضتير أداا  افتشلللل
 وا افقطا  وحافة افركود افت  اشللند ا االقتصللاد 

اص    تل  افدوه، افلافم  على أداا افقطا  افخ
وبافتاف  قدفتو على تو ير  رص عمل إ للللللا ية 

.   وتخفيض ملدالت افبطافة ياصة بين افشبا

افدايلية ببلض و لللللا  األمن ناحية أيرى،  و  
افميطقة افلربية،  ضللللللالً عن توا للللللع أداا دوه 

االقتصاد اف ل  وتفاق  افلفز    افميزانية وزاادا 
ربية، أتر سلللللللباً افمداونية    عدد من افدوه افل

مسللللللتواات اإلنتا واالسللللللتثماف وأدّت إفى  على
يل وزاادا نس  افبطافة ياصة  انخفاض نمو افتش
   افدوه افمتضترا مباشللرا أو بشلل ل اير مباشللر 
بتلللل  األو لللللللللا  على اراف األفد  وتونو 

 . 10ومصر، اففدوه فق  

 

 



تما ا ا اإلقتصادي  و ي الت ا ص ال ال تما ا ا اإلقتصادي  و ي الت ا ص ال ال

48

  الجتماعيةوا االقتصاديةالفصل الثاني التطورات 
 

48 
 

و   ) 10ال
ر و ال ي  ال طالة  الت ال  يةطور م

ولة  2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ال

 15.5 13.1 11.9 12.6 12.8 13.4 13.4 12.9 12.7 13.1 االرد 

مارات  3.6 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.0 4.3 4.0 3.2 )*(*ا

 15.5 15.4 15.3 15.3 16.7 18.9 13.0 13.3 14.0 14.1 ون 

ر  ا  10.4 11.2 10.6 9.8 11.0 10.0 10.0 10.2 11.3 13.8 ال

ودية  5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.4 5.0 5.6 )*(*ال

 50.0 50.0 40.0 35.0 25.0 8.1 8.4 9.2 8.4 8.4 ورية 

 26.9 25.9 23.4 23.4 23.0 20.9 23.7 24.5 26.6 21.7 طي 

 0.7 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 (*)قطر

وي  2.2 2.2 2.1 2.7 2.7 2.1 2.1 2.2 2.0 2.0 )**(ال

 13.2 12.8 13.4 13.1 13.0 11.9 8.9 9.4 8.7 8.9 مصر 

ر   10.0 9.7 9.1 9.2 8.7 9.1 9.1 9.1 9.6 9.8 الم

 70.0 ... ... 17.4 18.0 18.0 16.0 15.0 15.7 15.9 اليم 

.            (...) بيا  اير ُمتا
  ومصادف فسمية وتقدارات دوفية متفرقة.2/18افمصدف افملحق   

  تقدارات أوفية.       
  مواطيين ووا دان.        

 
   افدوه  2016سفلت أعلى ملدالت افبطافة عام 

سوفاة  مثلافت  تشند حافة من عدم االستقراف 
وافيمن و لسطين. وحا ظت دوه مفلو افتلاو  

ات فلبطافة فدوه افخليج افلربية على أدنى مستوا
ف  فا  تضتر افتوظي     بين افدوه افلربية و
افقطا  افلام     و افدوه بتراجع عا دات 

يير كبير على  يناافصادفات افيفطية  . وف  اطرأ ت
توزاع افلاطلين بين افدوه افلربية، حيي اترّكز 

   افما ة من عدد افلاطلين عن افلمل  45حواف  
وافسودا     يمو دوه عربية و  ، مصر 

ف  دو  اعتباف  ، و ر وافلراق واففزا ر وافم
سوفاة وافيمن افت  تمر كل مينما بظروف 
استثيا ية، حيي اُقدّف أ  ملدالت افبطافة قد 
تفاوزت نص عدد افقوى افلاملة    سوفاة 

 وأكثر من افثلثين    افيمن. 
عدد  نمووفا  تراجع ملدالت افخصلللوبة واتفا 

   بلض من افدوه افلربية  افس ا     سن افلمل
إفى افتراجع، إال أ  اسللللللتمراف نمو افقوى افلاملة 
يل، ياصللة مع  بملدالت تفوق ملدالت نمو افتشلل
شبو تابتة  يل  ش بقاا حصة افقطا  افخاص    افت
واير كا ية السللللتيلا األعداد افمرتفلة فلدايلين 
طاً كبيراً ومتواصالً  اففدد فسوق افلمل، اُمثّل  

                                                 
)32( ation, Global zInternational Labour Organi

Employment and Social Trends 2016. 

اق افلمل افلربية. ف ن    افمقابل، سا   على أسو
وط على تل  األسللواق انخفاض     تخفي افضلل
ملدالت افمشللللللافكة    افقوا افلاملة، أي نسللللللبة 
افيشلللطين اقتصلللادااً إفى إجماف  افسللل ا     سلللن 

   افما ة بافيسبة  49.8افلمل، افت  تُقدّف بحواف  
 47.02، وحواف  2016فلدوه افلربية ك ل عام 

 42.6فما ة    دوه شللللماه أ راقيا، وحواف     ا
    55.52   افما ة    دوه افمشللللرق افلرب  و

افملللا لللة    دوه مفلو افتللللاو  فلللدوه افخليج 
افلربية. وتلتبر  و افملدالت ميخفضة بافمقافنة 

    63مع افمللللده افللللافم  افلللوي ابلغ حواف  
 .)32( افما ة

ية كما كانت مشلللللللافكة افمرأا    قوا افلمل افل رب
ميخفضة، حيي اُقدّف متوس  مشافكة اإلنا    قوا 

   افما ة    افدوه افلربية افواقلة  23افلمل بحواف  
   افما ة    دوه افمشلللرق  18   شلللماه أ راقيا، و
   افملللا لللة    دوه مفلو  28افلرب  وحواف  

افتلاو  فدوه افخليج افلربية، مقافنة بمتوس  عافم  
وفا  انخفلللاض  ..)33(  لللة   افملللا 49.5ابلغ نحو 

، إال  ملدالت افمشللللافكة    قوا افلمل بين اإلنا
أ  ملدالت افبطافة بيينن تبقى أعلى من ملدالت 

)33( . كر  ميظمة افلمل افدوفية، مصدف سبق 
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افبطللافللة مقللافنللة بللافللوكوف. والتبر اففللافق    
ملدالت افبطافة بين اففيسللللللين األعلى    افلاف ، 
كملللا تفيلللد بلض افبيلللانلللات افمتو را بلللض  مللللده 

  شللللللراحة افشللللللبا تفوق افبطافة بين اإلنا  
ملللدالت افبطللافلة فلدى افلوكوف من افشللللللبللا من 

  عشرا دوه ـللللللاف  ـلللللى تالتة أ ـللللل ل إف
وتلتبر ملدالت افبطافة    شللللللراحة  .34)عربية

 سية 24و 15افشبا افوان تتراو أعماف   بين 
األعلى    افلللاف . و    للوا افخصللللللوص، اُقللدّف 
بية متوسللللل  ملده بطافة افشلللللبا    افدوه افلر

فة  26بحواف   2016ك ل عام  ما ة، وبطا    اف
   افما ة، مقافنة  38افشلللبا بين اإلنا حواف  

   افما ة بافيسللبة فلوكوف. وبلغ ملده  23بحواف  
افبطافة بين افشلللللبا    دوه شلللللماه أ راقيا عام 

ما ة 30حواف   2015 يانات  )35(    اف وتُبرز افب
  عللدد افمتو را أ  نسللللللبللة افشللللللبللا    إجمللاف

بة  لاطلين عن افلمل تتخطى عت ما ة  50اف    اف
 دوه عربية    سبع

                                                 
، بطافة افشبا    افدوه 2015محمد إسماعيل و بة عبدافميل   )34(

 افلربية، دفاسات اقتصاداة، صيدوق افيقد افلرب .

و   األفد  وافبحران وجيبوت  وسللوفاة وفبيا  
، كما أ  متوسللل  ملدالت افبطافة ومصلللر وافيمن

بين افشللللللبا    عدد من افدوه افلربية ابلغ عدّا 
افملحق ، كباف افسللنأ لللاف ملدالت افبطافة بين 

)2/18( 

و  تركز افبطللافللة بين أوسللللللللاط ومرا أيرى،  لل
افشلللبا وياصلللة اإلنا مين ، وافمتلطلين افوان 
ف  اسللللللبق فن  افلمل من بين حامل  افشللللللنادات، 
اُبين حف  افتحللدي أمللام افللدوه افلربيللة    جلللل 
 ، افيمو مدّفاً فمواطن افلمل ياصللللة ففئة افشللللبا
و روفا بوه مزاد من اففنود    سبيل تحسين 

ي ل وتقرا  افميظومة كفااا سللللللياسللللللات افتشلللللل
افتلليمية وافتدفابية أكثر من االحتياجات افحافية 

 وافمستقبلية فسوق افلمل. 

 

 قواعد بيانات افبي  افدوف  وميظمة افلمل افدوفية. )35(
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و   ) 10ال
ر و ال ي  ال طالة  الت ال  يةطور م

ولة  2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ال

 15.5 13.1 11.9 12.6 12.8 13.4 13.4 12.9 12.7 13.1 االرد 

مارات  3.6 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3 4.0 4.3 4.0 3.2 )*(*ا

 15.5 15.4 15.3 15.3 16.7 18.9 13.0 13.3 14.0 14.1 ون 

ر  ا  10.4 11.2 10.6 9.8 11.0 10.0 10.0 10.2 11.3 13.8 ال

ودية  5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.4 5.3 5.4 5.0 5.6 )*(*ال

 50.0 50.0 40.0 35.0 25.0 8.1 8.4 9.2 8.4 8.4 ورية 

 26.9 25.9 23.4 23.4 23.0 20.9 23.7 24.5 26.6 21.7 طي 

 0.7 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 (*)قطر

وي  2.2 2.2 2.1 2.7 2.7 2.1 2.1 2.2 2.0 2.0 )**(ال

 13.2 12.8 13.4 13.1 13.0 11.9 8.9 9.4 8.7 8.9 مصر 

ر   10.0 9.7 9.1 9.2 8.7 9.1 9.1 9.1 9.6 9.8 الم

 70.0 ... ... 17.4 18.0 18.0 16.0 15.0 15.7 15.9 اليم 

.            (...) بيا  اير ُمتا
  ومصادف فسمية وتقدارات دوفية متفرقة.2/18افمصدف افملحق   

  تقدارات أوفية.       
  مواطيين ووا دان.        

 
   افدوه  2016سفلت أعلى ملدالت افبطافة عام 

سوفاة  مثلافت  تشند حافة من عدم االستقراف 
وافيمن و لسطين. وحا ظت دوه مفلو افتلاو  

ات فلبطافة فدوه افخليج افلربية على أدنى مستوا
ف  فا  تضتر افتوظي     بين افدوه افلربية و
افقطا  افلام     و افدوه بتراجع عا دات 

يير كبير على  يناافصادفات افيفطية  . وف  اطرأ ت
توزاع افلاطلين بين افدوه افلربية، حيي اترّكز 

   افما ة من عدد افلاطلين عن افلمل  45حواف  
وافسودا     يمو دوه عربية و  ، مصر 

ف  دو  اعتباف  ، و ر وافلراق واففزا ر وافم
سوفاة وافيمن افت  تمر كل مينما بظروف 
استثيا ية، حيي اُقدّف أ  ملدالت افبطافة قد 
تفاوزت نص عدد افقوى افلاملة    سوفاة 

 وأكثر من افثلثين    افيمن. 
عدد  نمووفا  تراجع ملدالت افخصلللوبة واتفا 

   بلض من افدوه افلربية  افس ا     سن افلمل
إفى افتراجع، إال أ  اسللللللتمراف نمو افقوى افلاملة 
يل، ياصللة مع  بملدالت تفوق ملدالت نمو افتشلل
شبو تابتة  يل  ش بقاا حصة افقطا  افخاص    افت
واير كا ية السللللتيلا األعداد افمرتفلة فلدايلين 
طاً كبيراً ومتواصالً  اففدد فسوق افلمل، اُمثّل  
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اق افلمل افلربية. ف ن    افمقابل، سا   على أسو
وط على تل  األسللواق انخفاض     تخفي افضلل
ملدالت افمشللللللافكة    افقوا افلاملة، أي نسللللللبة 
افيشلللطين اقتصلللادااً إفى إجماف  افسللل ا     سلللن 

   افما ة بافيسبة  49.8افلمل، افت  تُقدّف بحواف  
 47.02، وحواف  2016فلدوه افلربية ك ل عام 

 42.6فما ة    دوه شللللماه أ راقيا، وحواف     ا
    55.52   افما ة    دوه افمشللللرق افلرب  و

افملللا لللة    دوه مفلو افتللللاو  فلللدوه افخليج 
افلربية. وتلتبر  و افملدالت ميخفضة بافمقافنة 

    63مع افمللللده افللللافم  افلللوي ابلغ حواف  
 .)32( افما ة

ية كما كانت مشلللللللافكة افمرأا    قوا افلمل افل رب
ميخفضة، حيي اُقدّف متوس  مشافكة اإلنا    قوا 

   افما ة    افدوه افلربية افواقلة  23افلمل بحواف  
   افما ة    دوه افمشلللرق  18   شلللماه أ راقيا، و
   افملللا لللة    دوه مفلو  28افلرب  وحواف  

افتلاو  فدوه افخليج افلربية، مقافنة بمتوس  عافم  
وفا  انخفلللاض  ..)33(  لللة   افملللا 49.5ابلغ نحو 

، إال  ملدالت افمشللللافكة    قوا افلمل بين اإلنا
أ  ملدالت افبطافة بيينن تبقى أعلى من ملدالت 

)33( . كر  ميظمة افلمل افدوفية، مصدف سبق 
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افبطللافللة مقللافنللة بللافللوكوف. والتبر اففللافق    
ملدالت افبطافة بين اففيسللللللين األعلى    افلاف ، 
كملللا تفيلللد بلض افبيلللانلللات افمتو را بلللض  مللللده 

  شللللللراحة افشللللللبا تفوق افبطافة بين اإلنا  
ملللدالت افبطللافلة فلدى افلوكوف من افشللللللبللا من 

  عشرا دوه ـللللللاف  ـلللللى تالتة أ ـللللل ل إف
وتلتبر ملدالت افبطافة    شللللللراحة  .34)عربية

 سية 24و 15افشبا افوان تتراو أعماف   بين 
األعلى    افلللاف . و    للوا افخصللللللوص، اُقللدّف 
بية متوسللللل  ملده بطافة افشلللللبا    افدوه افلر

فة  26بحواف   2016ك ل عام  ما ة، وبطا    اف
   افما ة، مقافنة  38افشلللبا بين اإلنا حواف  

   افما ة بافيسللبة فلوكوف. وبلغ ملده  23بحواف  
افبطافة بين افشلللللبا    دوه شلللللماه أ راقيا عام 

ما ة 30حواف   2015 يانات  )35(    اف وتُبرز افب
  عللدد افمتو را أ  نسللللللبللة افشللللللبللا    إجمللاف

بة  لاطلين عن افلمل تتخطى عت ما ة  50اف    اف
 دوه عربية    سبع

                                                 
، بطافة افشبا    افدوه 2015محمد إسماعيل و بة عبدافميل   )34(

 افلربية، دفاسات اقتصاداة، صيدوق افيقد افلرب .

و   األفد  وافبحران وجيبوت  وسللوفاة وفبيا  
، كما أ  متوسللل  ملدالت افبطافة ومصلللر وافيمن

بين افشللللللبا    عدد من افدوه افلربية ابلغ عدّا 
افملحق ، كباف افسللنأ لللاف ملدالت افبطافة بين 

)2/18( 

و  تركز افبطللافللة بين أوسللللللللاط ومرا أيرى،  لل
افشلللبا وياصلللة اإلنا مين ، وافمتلطلين افوان 
ف  اسللللللبق فن  افلمل من بين حامل  افشللللللنادات، 
اُبين حف  افتحللدي أمللام افللدوه افلربيللة    جلللل 
 ، افيمو مدّفاً فمواطن افلمل ياصللللة ففئة افشللللبا
و روفا بوه مزاد من اففنود    سبيل تحسين 

ي ل وتقرا  افميظومة كفااا سللللللياسللللللات افتشلللللل
افتلليمية وافتدفابية أكثر من االحتياجات افحافية 

 وافمستقبلية فسوق افلمل. 

 

 قواعد بيانات افبي  افدوف  وميظمة افلمل افدوفية. )35(
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  قطاع الزراعة والمياه       

 

 

 نظرة عامة 
تمثل التنمية الزراعية مكانه متقدمة في سلم 

السياسات االقتصادية في العديد من أولويات 
برامج التنمية واإلصالح االقتصادي في الدول 
العربية نظراً ألهمية الزراعة كمصدر للغذاء 
والمواد األولية، وكقطاع يستوعب نسبة عالية 

. وهناك في المائة 20من قوة العمل تبلغ حوالي 
مستجدات كثيرة عززت أهمية القطاع تتمثل في 

ز الغذائي خالل العقدين األخيرين استمرار العج
وتفاقمه، واالنجازات العلمية التي تحققت في 
اآلونة االخيرة، وبصفة خاصة في مجال 
التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات مما يفيد 
ً وتطويراً  الزراعة واألنشطة المرتبطة بها بحثا
وإنتاجاً. وقد بلغت مساهمة القطاع الزراعي في 

 2016اإلجمالي للدول العربية عام الناتج المحلي 
مليار دوالر أمريكي أي بنسبة  142.1حوالي 

في المائة وبلغ متوسط نصيب الفرد من  6.1
 دوالر.  389الناتج الزراعي حوالي 

وبالرغم من الدور الحيوي للقطاع الزراعي في 
الدول العربية، وما تم انجازه من بعض أوجه 

إال أن ذلك يظل التحسن خالل السنوات الماضية، 
ً لقلة المساحة  محدوداً وضئيالً في أهميته نظرا
المزروعة، وشح الموارد المائية وتدني كفاءة 
الري وقلة مساحة األراضي المروية، باإلضافة 
إلى الفجوة التكنولوجية بين مخرجات البحوث 
الزراعية ومتطلبات التنمية الزراعية من جهة، 

وة الحيوانية في وتدني انتاجية المحاصيل والثر
معظم الدول العربية من جهة أخرى. وشكلت 

زراعي ـمساحة األراضي المستغلة لإلنتاج ال
في المائة من مساحة  60حوالي  2015ام ـع

األراضي القابلة للزراعة. كما تمثل مساحة 
في  55االراضي الزراعية المطرية حوالي 

المائة من مساحة األراضي الزراعية الموسمية 
في المائة لألراضي الزراعية المروية.  17 مقابل

ً بنسبة  وقد سجل االنتاج النباتي والحيواني نموا
في المائة على التوالي في  2.0في المائة و 3.1

 
 

لتوسع في استخدام النظم لنظراً  2016عام 
وتحسين المدخالت  االنتاجية الزراعية الحديثة

 .الزراعية
ي ـة فـلزراعي اـن فـة العامليـت نسبـعـراجـت

في المائة مقابل  20إلى حوالي  2015ام ـع
، وتعتبر 2010في المائة في عام  23حوالي 

ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة في مقدمة 
الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في 
الدول العربية. وبلغ نصيب العامل الزراعي من 
القيمة المضافة في القطاع الزراعي في الدول 

دوالراً،  5535حوالي  2015العربية عام 
ً بالمقارنة مع النشاطات  ويعتبر هذا الرقم متدنيا
االقتصادية األخرى حيث يتراوح دخل العامل 

أضعاف متوسط دخل العامل في  6-3فيها بين 
 القطاع الزراعي. 

وفي إطار التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية، 
الزراعية من فقد ارتفعت قيمة الصادرات 

إلى  2014مليار دوالر في عام  24.9والي ـح
، أي بنسبة 2015مليار دوالر عام  25.1حوالي 

في المائة. كما انخفضت  0.8نمو قدرها 
مليار  90.8الواردات الزراعية من حوالي 

مليار دوالر خالل الفترة  85.1دوالر إلى حوالي 
في المائة،  6.3ذاتها، أي بنسبة تراجع بلغت 

يرجع سبب ذلك إلى انخفاض أسعار بعض و
السلع الزراعية وضعف الطلب على بعض 
المنتجات الزراعية. وبلغ العجز في الميزان 

مليار دوالر في  60التجاري الزراعي حوالي 
مليار دوالر في  65.9بالمقارنة مع  2015عام 
. وقد أسهم استمرار تزايد معدالت 2014عام 

وتواضع النمو في الطلب على السلع الغذائية 
اإلنتاج الزراعي إلى استمرار اتساع الفجوة 

مليار دوالر عام  33.8الغذائية لتصل إلى حوالي 
اً ـي تحسنـسجلت نسب االكتفاء الذات دــوق. 2015

 ي ـة فــة الرئيسيــذائيـع الغــلـن الســدد مـــي عـف

الفصل 
 الثالث
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