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في مرحلة التعليم  )1( اإلجماليالمحدد الرئيسي لكفاءة وفعالية وإنتاجية القوى العاملة. بلغ معدل القيد  التعليمجودة عتبر ت
 105في المائة في الدول النامية وحوالي  104مقابل حوالي  المائة،في  98ربية مجتمعة، حوالي في الدول الع االبتدائي

، حوالي تعليم الثانوي في الدول العربيةبلغ معدل القيد اإلجمالي في مرحلة ال. في المقابل، في المائة في دول العالم ككل
ات التنمية البشرية المرتفعة  في المائة. وهو ما يساوي المتوسط العالمي، إال أنه يقل 76 كثيراً عن مثيله في الدول 

. 95حوالي  يستأثر التعليم العالي، ضمن منظومة التربية والتعليم، بدور محوري في بناء مجتمع المعرفة، و في المائة
كون في الغال من إ يضمن توفير القوة العاملة عالية التأهيل ألسواق العمل، كما أن النخ القيادية في المجتمعات ت

خر بيانات متوفرة، حتى عام  مخرجاته. وقد بلغ معدل القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم العالي في الدول العربية، حس 
، ويقل عن مثيله العالمي  29في المائة، وهو ما يزيد عن مثيله في باقي المناطق النامية  30، حوالي 2015 في المائة

  .)2( لمائةافي  35البالغ حوالي 

ل الدخ القومي اإلجمالييقدر متوسط نسبة  ل التعليم  في  4.5، بحوالي 2015في الدول العربية، في العام  اإلنفاق 
. وفيما يتعلق )3(في المائة 4.6في المائة ودول العالم ككل  4.4المائة، وهو ما يتقار مع مثيليه في الدول النامية 

ن المتوسط العربي في عام بنسبة اإلنفاق على التع في المائة  15.7بلغ حوالي  2015ليم من اإلنفاق العام اإلجمالي، ف
 .) 4( المائةفي  16.2، وهو ما يقل عن مثيله في الدول النامية 2/19الملحق 

ميةقدرت  ة ا لمائة، وهي في ا 19.5بحوالي  2016سنة فما فوق في الدول العربية في العام  15بين البالغين  ن
سيا وإفريقيا جنو الصحراء، حي بلغت  بذلك تفوق مثيالتها في جميع األقاليم في العالم، باستثناء إقليمي جنو 

. وقد أسهم التوسع في نشر التعليم في تراجع نسبة األمية في )5( التواليالمائة على  في 35.7وفي المائة  29.7حوالي 
 .2010العام الدول العربية عما كانت عليه في 

يةنسبة السكان الذين يحصلون على  تجاوزت اية الص في المائة في كل من األردن واإلمارات  95حوالي  الر
والبحرين والجزائر والسعودية وسورية وُعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر. بينما بلغت هذه النسبة 

، و 75ي العراق، وفي المائة ف 85في المائة في تونس، و 90حوالي  في المائة في جيبوتي،  61في المائة في المغر
في المائة في كل من السودان والصومال والقمر وموريتانيا. ويتفاوت مؤشر  50في المائة في اليمن، وأقل من  53و

. إال 2/14الرعاية الصحية، حس البيانات المتاحة، بين الريف والحضر لصال سكان المناطق الحضرية، الملحق 
أنه رغم تمكن معظم الدول العربية من تحقيق تقدم ملحو في التوسع في الخدمات الصحية، ال تزال هذه الخدمات تفتقد 
في جل األحيان إلى الجودة والمهارة، مما يجبر البعض من سكان المنطقة العربية على السفر إلى الخار لتلقي العال 

ليبلغت نسبة  في المصحات والمستشفيات المتخصصة. جمالي النا الم ة من  ل الص في الدول العربية  اإلنفاق 
 .) 6( المائةفي  9.9المائة، وتقل هذه النسبة كثيراً عن المتوسط العالمي البالغ حوالي  5.3حوالي  2015في عام 

ً من حي نسبة توفير  ً كبيرا منة تتفاوت الدول العربية تفاوتا ر ا ال أن المتوسط العربي للسكان، إميا ال
يبين توصل البلدان العربية كمجموعة إلى تحقيق نجاح معتبر في هذا المجال رغم الطبيعة الجغرافية للمنطقة 

في  71.5، مقارنة بحوالي 2016في المائة في الدول العربية في عام  92.5العربية، إ بلغ هذا المؤشر حوالي 
 .) 7( اتهافي المائة في دول العالم ككل في السنة  90.5المائة في الدول النامية وحوالي 

                                                           
يمثل نسبة عدد الطلبة المقيدين في مرحلة تعليمية بغض النظر عن أعمارهم إلى إجمالي السكان في سن التعليم الدراسي الرسمي في  )1(

 تلك المرحلة.
تقرير التنمية البشرية2016برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  )2(  .. 
 . التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع.)2016(اليونسكو،  )3(
 . التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع.2016اليونسكو،  )4(
 .2016تقرير التنمية البشرية  )5(
.2017البنك الدولي  )6( قاعدة بيانات مؤشرات التنمية الدولية  ، 
 ، المرجع السابق.2017البنك الدولي ) 7(
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ضحت جهود ضبط وترشيد اإلنفاق العام ضمن السياسات الهامة التي تبنتها الدول العربية النفطية الفقر. وأ
للتخفيف من التداعيات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، كما اكتسبت هذه الجهود أهميةً إضافيةً في الدول 

فير الموارد المالية الالزمة لتلبية العربية األخرى التي تواجه محدودية في الحيز المالي المتاح لديها بهدف تو
 احتياجات التنمية وتعزيز اإلنفاق على البنية األساسية.

  
من جهٍة أخرى، تأثرت أوضاع المالية العامة في عدد من الدول العربية بتبعات الظروف التي شهدتها هذه 

المختلفة بما أدى إلى تقليص انعكاسات سلبية على االستثمارات واألنشطة االقتصادية التي كان لها الدول، 
ن تكاليف اقتصادية ومالية مرتفعة  القواعد الضريبية واإليرادات المالية، كما أن استمرار تلك الظروف تضمَّ

 أدت إلى خلق ضغوطات على الموازنات العامة.
 

غت حوالي في الدول العربية كمجموعة بنسبة بل اإليرادات العامة والمنحعلى ضوء ما تقدم، تراجع إجمالي 
في المائة من  24.3، ما يمثل حوالي 2016مليار دوالر في عام  569.7في المائة ليصل إلى حوالي  17.9

في الدول العربية كمجموعة  اإلنفاق العامالناتج المحلي اإلجمالي خالل العام المذكور. كما انخفض إجمالي 
في المائة من  34.3، ما نسبته 2016في عام مليار دوالر  804.2في المائة ليصل إلى حوالي  11.4بحوالي 

 الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية مجتمعة.
 

 234.5كمحصلة لهذه التطورات، استمرت الموازنة العامة الُمجّمعة للدول العربية في تسجيل عجز بلغ حوالي 
لمجموعة الدول العربية،  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 10، ما نسبته 2016مليار دوالر في عام 

في المائة من الناتج المحلي  8.8، ما يمثل 2015مليار دوالر في عام  213.9مقارنةً بعجز بلغ حوالي 
 اإلجمالي خالل العام المذكور. 

 
في الدول العربية المتوفر بيانات بشأنها، فقد ارتفع إلجمالي الدين العام القائم )الداخلي والخارجي( بالنسبة 

مليار  631.3، مقارنة بحوالي 2016مليار دوالر في عام  678.4في المائة ليصل إلى حوالي  7.5لي بحوا
الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ  إلى. بذلك ارتفعت نسبة الدين العام للدول العربية المقترضة 2015دوالر في عام 

 .2015ي عام في المائة ف 58.8مقارنة بحوالي  2016في المائة في عام  67.4حوالي 
 
 لتطورات النقدية والمصرفية وفي أسواق المال العربيةا

ناتجة عن تنامي احتياجات التمويل  2016واجهت األوضاع النقدية في الدول العربية ضغوطات خالل عام 
المحلي في ضوء ارتفاع العجوزات في الموازنات العامة في مجموعات الدول العربية المختلفة، في الوقت 

نمو الودائع في بعض البلدان العربية ال سيما في الدول العربية الُمصدرة للنفط تراجعاً  فيه معدالتهدت الذي ش
بفعل التأثيرات الناتجة عن استمرار االتجاه الهبوطي ألسعار النفط، وتباطؤ مستويات النشاط االقتصادي، وهو 

 ة فيما يتعلق بسوق تعامالت ما بين البنوك. ما انعكس على أوضاع السيولة المحلية وعلى أسعار الفائدة خاص

رغم ارتباط عدد من العمالت العربية بالدوالر األمريكي، لم تنعكس قرارات مجلس االحتياطي الفيدرالي 
ً الختالف الدورة  2016األمريكي الُمتخذة بنهاية عام  على أسعار الفائدة الرسمية في بعض تلك الدول نظرا

ً لحرص بعض االقتصادية في تلك البل دان والدورة االقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية، وكذلك نظرا
الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار الصرف الثابتة مقابل الدوالر على اإلبقاء على أسعار الفائدة عند 

سة النقدية بين مستويات محفزة لالئتمان لدعم النمو االقتصادي وهو ما برز واضحاً في اختالف مسارات السيا
 المجموعتين.
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بفعل التأثيرات الناتجة عن استمرار االتجاه الهبوطي ألسعار النفط، وتباطؤ مستويات النشاط االقتصادي، وهو 

 ة فيما يتعلق بسوق تعامالت ما بين البنوك. ما انعكس على أوضاع السيولة المحلية وعلى أسعار الفائدة خاص

رغم ارتباط عدد من العمالت العربية بالدوالر األمريكي، لم تنعكس قرارات مجلس االحتياطي الفيدرالي 
ً الختالف الدورة  2016األمريكي الُمتخذة بنهاية عام  على أسعار الفائدة الرسمية في بعض تلك الدول نظرا

ً لحرص بعض االقتصادية في تلك البل دان والدورة االقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية، وكذلك نظرا
الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار الصرف الثابتة مقابل الدوالر على اإلبقاء على أسعار الفائدة عند 

سة النقدية بين مستويات محفزة لالئتمان لدعم النمو االقتصادي وهو ما برز واضحاً في اختالف مسارات السيا
 المجموعتين.
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