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نظرة عامة

بشكل عميق جراء كل من التطورات الجيوسياسية التي شهدتها  2011تأثر النمو االقتصادي للدول العربية خالل عام 

صادي المنطقة، والتغيرات السياسية التي شهدتها بعض الدول العربية. هذا إلى جانب تأثير تراجع وتيرة النمو االقت

العالمي وخاصة اقتصادات دول االتحاد األوروبي والتي تمثل الشريك التجاري الرئيسي لبعض الدول العربية. فقد 

إلى  2010عام في تريليون دوالر  2 حواليارتفاعا منمجتمعةسجلت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي  للدول العربية 

في المائة بالمقارنة مع معدل نمو بلغ  18.0ذلك معدل نمو بحوالي ، محققة ب2011عام في تريليون دوالر  2.37حوالي 

باألسعار الجارية الناتج المحلي اإلجماليارتفع متوسط نصيب الفرد من كما .  2010عام في في المائة  15.5حوالي 

مسجال بذلك ،2011عام في دوالر  6,731إلى حوالي  2010عام في دوالر للفرد  5,842في الدول العربية من حوالي 

وفي حين سجل الناتج المحلي للدول . 2010عام في في المائة  12.8في المائة مقارنة بحوالي  15.2معدل نمو بلغ نحو 

، إال أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار العربية ارتفاعاً في معدل النمو باألسعار الجارية

في تراجع النشاط االقتصادي، وذلك نتيجة 2011في المائة عام  2.4إلى  2010ائة عام في الم 4.6من تراجعالثابتة 

اضطرابات خالل نفس العام، إضافة إلى زيادة الضغوط التضخمية تحوالت سياسية وعدد من الدول العربية التي شهدت 

لنفط، وزيادة أسعار السلع الغذائية في معظم الدول العربية، على خلفية زيادة الطلب المحلي خاصة في الدول المصدرة ل

في عرض السلع والخدمات في الدول العربية التي شهدت االضطرابات اختناقاتوأسعار المحروقات، وحصول 

المذكورة. 

مساهمة قطاع الصناعات االستخراجية في فقد ارتفعت،2011الهيكل القطاعي للناتج لعام وفيما يخص التطورات في

بسبب ارتفاع أسعار النفط. ومن جهة أخرى وذلكفي المائة 40.7 تهلتبلغ حصإلجمالي للدول العربية االمحليالناتج

يبين هيكل اإلنفاق أن االستهالك النهائي بشقيه العائلي والحكومي مازال يستحوذ على نسبة عالية من بنود اإلنفاق بلغت 

مئوية عن العام السابق لتبلغ نقطة 2.5نفاق بحوالي في المائة. وانخفضت حصة االستثمار من بنود اإل 59.2حوالي 

بعض الدول العربيةفي في المائة نتيجة تراجع االستثمارات  6.1في المائة وانخفض معدل نموه ليصل إلى 23.5حوالي 

 27.6بسبب ظروف عدم االستقرار في المنطقة ككل.  وسجلت صادرات السلع والخدمات معدل نمو مرتفع بلغ حوالي 

في المائة، مما أدى إلى زيادة في نسبة تغطية  11.4 معدلهبلغ والذي المائة بالمقارنة مع النمو المتواضع للواردات في

الصادرات للواردات من السلع والخدمات في الدول العربية ككل. 

الفصل الثانيالفصل الثاني

التطورات االقتصادية واالجتماعية



الفصل الثاني : التطورات االقتصادية واالجتماعية

20

التطورات االقتصادية واالجتماعيةالفصل الثاني : 

20

715 706 714 794
948

1154
1371

1589

1999
1736

2005

2365

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

الر
دو

ر 
ليا

م

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية): 1(الشكل 
2011-2000

ل العربية بشكل الفصل أن مؤشرات الفقر وتوزيع الدخل في الدوهذاويبين الجزء الخاص بالفقر وتوزيع الدخل في

النظر عن عدم توفر بيانات كافية حولها، تظل في المتوسط أفضل من بعض المناطق األخرى في العالم. صرفعام، وب

إال أن هذه المؤشرات غير كافية للتعبير وحدها عن درجة الفقر البشري بمختلف أبعاده وعن درجة التماسك واالستقرار 

في أدبيات تقييم األداء التنموي. مركزياً مفاهيم أصبحت تأخذ موقعاً االجتماعي في الدول العربية، وهي 

التطورات االقتصادية

أداء الناتج المحلي اإلجمالي 

بذلك معدل نمو مليار دوالر، محققاً  2,365 نحو 2011للدول العربية ككل خالل عام الناتج المحلي اإلجمالي بلغ

وهو ما  2010عام في في المائة  15.5رية، بالمقارنة مع معدل نمو بلغ حوالي في المائة باألسعار الجا 18.0بحوالي 

اإلنتاج بنحو مليون برميل يومياً وارتفاعارتفاع أسعار النفط في األسواق الدولية وزيادةيعزى بشكل رئيسي إلى

 ). 1الشكل (ادرات الدول العربية المصدرة له،عائدات ص

).2/2: الملحق (المصدر     

التي عرفتها المنطقة ككل وبعض الدول العربية بشكل خاص بظاللها على األداء االقتصادي تطوراتوألقت األحداث وال

إلى جانب المنطقة العربيةبعض التطورات الجيوسياسية في لهذه الدول. فمن جانب التطورات في المنطقة، أثرت 

ثل توقف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، على أسواق النفط مما أدى إلى زيادة عوامل أخرى متعلقة بالعرض والطلب م

، وبقائها عند مستويات مرتفعة نسبيا خالل عام 2010في المائة بالمقارنة مع عام 39في أسعار النفط الخام بحوالي 
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في المائة بالمقارنة مع عام  41. وأدت هذه العوامل إلى ارتفاع عائدات الدول العربية من صادرات النفط بحوالي 2011

، مما أثر ايجابيا على النمو في معظم هذه الدول. من ناحية أخرى، تأثرت كل من تونس ومصر والبحرين وليبيا 2010

بية بتلك األحداث التي شهدتها تلك الدول، وتأثرت بقية الدول العرالعميقةالسياسية والتغيراتواليمن وسورية باألحداث 

 .اشربشكل غير مب

   

وفي حين أثرت األحداث والتطورات المذكورة على الدول العربية بشكل متفاوت إال أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي 

، 2011في المائة عام  2.4إلى  2010في المائة عام  4.6اإلجمالي للدول العربية باألسعار الثابتة سجل انخفاًضا من 

لدول العربية التي شهدت تغيرات سياسية وعدم استقرار خالل نفس العام، إضافة وذلك نتيجة تراجع الناتج في عدد من ا

إلى زيادة الضغوط التضخمية في معظم الدول العربية، على خلفية زيادة الطلب المحلي خاصة في الدول المصدرة للنفط 

افة إلى هذه التطورات في وتأثر إنتاج السلع والخدمات في الدول العربية التي شهدت األحداث المذكورة. وباإلض

المنطقة، فقد تأثرت بعض الدول العربية ذات اإلقتصادات المتنوعة مثل تونس بتراجع النمو في الدول المتقدمة 

وروبي،وانخفاض الطلب على صادراتها من جّراء الركود الذي أصاب أسواق صادراتها الرئيسية في اإلتحاد األ

 ).2الشكل (

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربية): 2(الشكل 
2000-2011
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) وتقديرات معدي التقرير بناء على مصادر وطنية ودولية أخرى، وعلى أساس تقديرات 2/1الملحق (المصدر: 
الناتج القطري بالعمالت الوطنية وباألسعار الثابتة، وتجميعها بعد توحيد سنة األساس وتحويلها إلى 

تقديرات بالدوالر بتطبيق سعر صرف العمالت الوطنية مقابل الدوالر لسنة األساس.

التباين  2011ديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة وبالعمالت الوطنية في عام وتظهر تق

الواضح في األداء بين الدول النفطية وغير النفطية من ناحية، والدول التي شهدت حالة من عدم االستقرار وبقية الدول

 ). 1، الجدول رقم (العربية من ناحية أخرى
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(نسبة مئوية)

20102011201020112010201120102011
2.32.610.99.10.10.410.99.1األ ر  د   ن
1.44.29.319.30.73.09.319.3اإلما را ت
5.911.817.8-3.6-4.52.211.817.8البحريـــن

2.61.64.7-1.57.92.92.4-3.5تونـــس
3.32.520.119.41.30.517.221.9الجزائـر
3.54.57.69.70.41.47.69.7جيبوتي

5.17.121.031.01.74.221.031.0الســعودية
0.6-0.510.5-4.52.79.515.00.6الســــودان
5.811.30.3-3.410.82.90.9-3.4ســـــــورية

5.98.617.038.23.36.016.839.0العراق
5.95.522.722.718.51.922.722.7عُمــــان
9.89.924.05.3فلسطين

16.714.130.236.312.15.230.236.3قطر
0.11.17.4-0.3-2.12.26.25.8القمر

3.48.212.729.20.65.013.134.3الكويــت
7.01.57.18.06.40.97.18.0لبنــــان

53.1-63.225.2-53.11.0-60.016.9-4.3ليبيا
0.515.97.9-5.21.815.813.72.9مصـــــر

3.65.04.35.02.53.91.02.3المغــــرب
5.13.625.517.42.71.219.712.0موريتانيا

9.9-20.710.4-9.83.8-17.819.5-6.8اليمــــن
3.315.518.0-2.9متوسط الدول العربية

استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2012، وتقديرات من المؤسسات المعدة للتقرير.  المصدر: 

الدول
متوسط نمو الناتج المحلي للفرد

باألسعار الثابتة

الجدول رقم (1)
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

باألسعار الجاريةباألسعار الثابتة

معدل نمو الناتج المحلي بالعمالت الوطنية

2010 و2011

معدل نمو الناتج المحلي بالدوالر

باألسعار الجارية

(فبالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط
0F

متوسط معدل  2011سجلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي خالل عام ،)1

للناتج في المائة. وسجلت كل من قطر والعراق والكويت أعلى معدالت نمو  6.9بلغ حوالي للناتج باألسعار الثابتةنمو

في المائة.  8.2وفي المائة 8.6وفي المائة  14.1ى التوالي بحوالي والتي قدرت عل 2011خالل عام باألسعار الثابتة 

.  على التواليفي المائة  17.8في المائة و 60بلغ باألسعار الثابتةفي الناتجانكماشاً وسجلت كل من ليبيا واليمن 

ت نمو أعلى من بقية دول وعلى صعيد الدول العربية غير النفطية، فقد حققت كل من جيبوتي والمغرب وموريتانيا معدال

، وزيادة اإلنتاج 2011 نفس المجموعة، نتيجة النتعاش حركة المواني في جيبوتي خاصة خالل النصف األول من عام

والتعدين في موريتانيا. من ناحية االستخراجيةالزراعي من القمح في المغرب، وبفضل األداء الجيد لقطاع الصناعات 

عدل نمو لم يتجاوز مصر مسجلت ة، ومعدالت نمو سالبية إلى جانب ليبيا واليمنتونس وسورأخرى، سجلت كل من 

والتي أدت في بعضها إلى توقف اإلنتاج وإغالق نتيجة التطورات السياسية التي شهدتها هذه الدول في المائة 1.8

 . وتفاقم البطالةةتثمارات والصادرات وعوائد السياحالمؤسسات وانخفاض االس

ا واليمن.الدول العربية المصدرة للنفط، هي اإلمارات، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، عمان، قطر، الكويت، ليبي)1(
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البحرين ، فقد تراجعت معدالته بشكل ملحوظ في كل من 2011و 2010عامي خاللالنمو باتجاهاتق وفيما يتعل

بشكل مباشر باألحداث السياسية الداخلية التي شهدتها. وتأثر النمو في متأثرةواليمن، وليبيا ومصروتونس وسورية

وتأثر لبنان بشكل غير مباشر بالتطورات  .2011الّسودان من جّراء تبعات انفصال جنوبه عن شماله في شهر يوليو 

الحاصلة في المنطقة بشكل عام وفي سورية بشكل خاص، حيث يعتمد اقتصاده على القطاع الخدمي والسياحي. كما 

المقابل تحسن النمو في بقية الدول في وموريتانيا. وعض الشيء في كل من الجزائر وعمان وقطرتراجع النمو ب

ل من األردن والقمر والمغرب.راق واإلمارات والكويت والسعودية، باإلضافة إلى تحسنه في كالمصدرة للنفط مثل الع

، 2011 عامفي للفرد باألسعار الثابتة في الدول العربية ونتيجة للتطورات المذكورة، انكمش الناتج المحلي اإلجمالي

. وكان انكماش 2010عام في في المائة  2.9الي حوبلغ الناتج للفردمتوسط نموفي المائة بالمقارنة مع  3.3بحوالي 

من على إثر الناتج للفرد أعلى في الدول المصدرة للنفط ككل نتيجة لالنكماش الكبير للناتج الذي وقع في كّل من ليبيا والي

بة للدول بالنس2011خالل عام (انكماش)وسجل هذا المتغير معدالت نمو سالبة .تها هاتين الدولتيناألحداث التي شهد

أعلى معدل نمو  للناتج الكويت والعراق وقطروسجلت كل من . 2011سياسية خالل عام تحوالتالعربية التي شهدت 

، نمو الناتج المحلي في هذه الدول بمعدالت أعلى من معدالت نمو السكاننتيجة للفرد باألسعار الثابتةالمحلي اإلجمالي

 ).  3الشكل (

متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار الثابتة): 3(الشكل 
)بالعمالت الوطنية(
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).1الجدول رقم (استناداً إلى بيانات محسوبالمصدر:     

المحلي اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج

عامبالمقارنة مع نصيب الفرد من الناتج باألسعار الجاريةتحسنا في مستوى  2011شهدت الدول العربية خالل عام 
فـي الـدول العـربية ككل الناتج. وارتفع متوسط نصيب الفرد من اء ليبيا وسورية والسودان واليمنباستثن 2010

، مسجال بذلك 2011دوالر عام  6,731إلى حوالي  2010ام دوالر للفرد ع 5,842من حوالـي باألسعـار الجــارية 
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. وسجل العراق أعلى معدل نمو في 2010في المائة عام  12.8في المائة مقارنة بحوالي  15.2معدل نمو بلغ نحو 
والجزائر، وقطر الكويت والسعودية تالهفي المائة،  35.4بلغ حوالي  2011خالل عام جمن الناتالفرد نصيبمتوسط 

بفضل ،في المائة 19.5وفي المائة  25.1وفي المائة  27.2وفي المائة  30.1 واليبمعدالت نمو بلغت على التوالي ح
معدالت نمو يا وسورية والسودان واليمن)(باستثناء ليبت بقية الدولالزيادة الكبيرة في عوائد الصادرات النفطية. وحقق

. وزاد تباين متوسط المغربفي المائة في  1.2عمان وفي المائة في  18.4تراوحت بين لمتوسط نصيب الفرد من الناتج 
متوسط أعلى بالمقارنة مع السنوات الثالث الماضية حيث بلغ  2011عام في في الدول العربية من الناتج الفرد نصيب
، بينما 2011عام فيمرفي القُ من الناتج الفرد نصيبمتوسط أدنى مرة  116في قطر، حوالي من الناتج رد الفنصيب

 ).2، الجدول رقم (في العام السابق 97النسبة تمثل كانت هذه

(دوالر)

معدل النمو (%) 1995200020052008200920102011الدولة
2011-2010

16,64228,92549,15179,60659,66974,24692,89725.1قطر
13,87617,00627,01242,86730,41533,45443,53230.1الكويت

27,26834,83743,98938,94631,67534,35640,51017.9االمارات
6,4778,09712,31821,11715,20721,35925,29818.4عمان

7,8559,20313,51718,47114,12916,54121,04627.2السعودية
10,03212,58215,14019,72116,14916,69118,1748.9البحرين

3,1784,5855,6177,4838,6799,2399,9157.3لبنان
2,1152,6603,8396,0845,1775,8426,73115.2متوسط الدول العربية

1,5001,8013,1334,9443,9174,5015,38119.5الجزائر
54.5-6,3406,1307,18611,8608,46910,2714,669ليبيا

1,5601,7422,3003,7593,9894,3294,6226.8االردن
3968711,2963,3762,9783,3914,59135.4العراق
2,0152,2443,2164,3354,1824,2034,3523.6تونس
1,0431,5601,2652,1602,4502,7752,9285.5مصر 

1,4151,2981,9732,8492,8712,8682,9021.2المغرب
2.1-1,1631,1601,5602,6772,6822,9122,850سورية

3.7-2584309941,5601,5861,6871,625السودان
8588138951,1321,1721,2231,3016.4جيبوتي

6184056231,1049241,0801,1809.3موريتانيا
12.5-3586229531,3911,2561,3471,179اليمن
5333666278027737648014.9القمر

 *  تم ترتيب الدول تنازليا على أساس نصيب الفرد من الناتج في سنة 2011.
المصدر: الملحقان (2/2) و(7/2).

الجدول رقم (2)
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية

1995 و2000 و2005 و2008 - 2011

، حيث حافظت قطر الناتجولم يطرأ أي تغيير يذكر على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد من 
كويت واإلمارات على المراتب الثالثة األولى، وحافظت كل من القمر واليمن وموريتانيا وجيبوتي على المراتب وال

األربع األخيرة بين الدول العربية. 
األسعار
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في المائة  6.1حوالي  2011عام المستهلك فيبداللة الرقم القياسي ألسعار بلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية 
تختلف من . وترجع زيادة مستويات التضخم في الدول العربية لعدة أسباب 2010عام في في المائة  4.4مقارنة مع بال

، أهمها زيادة أسعار السلع الغذائية المستوردة، حيث ارتفع المؤشر الدولي ألسعار األغذية خالل عام دولة إلى أخرى
(في المائة 24بحوالي  2011

1F

ة الزيادة في الرواتب والتحويالت لفائدة القطاع العائلي واستحداث وارتفاع اإلنفاق نتيج)2
وتوسيع برامج اإلعانات لفائدة العاطلين عن العمل، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر واليمن، وارتفاع 

الغذائية وتعطل أسعار المحروقات في بعض الدول المستوردة للنفط، باإلضافة إلى توقف اإلنتاج وإمدادات المواد
شبكات توزيع السلع في عدد من الدول العربية التي شهدت تطورات سياسية كتونس وسورية وليبيا ومصر واليمن، وما 

، سودان نتيجة لظروف عدم االستقرارمن ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم في ال .جانب العرضنقص فيتخللها من 
 . )3الجدول رقم (العام، نخفاض قيمة الجنيه السوداني خالل باإلضافة إلى زيادة تكلفة المحروقات وا

(نسب مئوية)
20002005200620072008200920102011 الدول العربية 

0.75.14.4-0.73.56.34.713.9األردن
3.16.29.311.112.31.60.90.9اإلمارات

0.72.62.03.33.52.81.91.0-البحريـــن
3.02.04.13.14.93.54.43.5تونــــــس

0.31.62.33.74.95.73.94.5الجزائــــــر
2.93.13.55.012.01.74.05.1-جيبوتي

1.10.72.24.19.95.15.35.0-الســعودية
8.08.37.38.114.910.010.620.0الســــودان
0.67.810.04.715.12.84.94.8-ســـــــورية

2.82.45.6-5.037.053.230.82.7العراق
4.63.43.24.0-1.21.93.424.8-عُمــــــان
2.83.53.82.69.92.73.82.9فلسطين

4.31.0-6.1-1.78.811.813.615.2قطر
5.83.23.44.54.74.93.81.8 القمر

1.84.13.05.510.64.04.04.7الكويــــــت
0.00.05.64.110.82.84.55.5لبنـــــــــان

2.92.03.36.210.42.42.415.9-ليبيا
2.84.07.89.518.311.811.110.2مصــــــــــر
1.91.03.22.13.71.00.90.9المغـــــــرب

6.812.16.27.37.32.26.36.2موريتانيا
4.611.418.47.919.03.612.319.3اليمـــــــن

1.95.98.17.99.53.04.46.1متوسط الدول العربية
النسب محسوبة من بيانات الدول الواردة في استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد 2011، ومصادر وطنية  المصدر : 

ودولية أخرى.

الجدول رقم (3)
معدل التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار المستهلكين

2011-2000

وفق مؤشر البنك الدولي.   )2(
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(نسبة مئوية)

2000-19952005-2000201020112005-20002010-20092011-2010
55.059.857.962.011.922.025.3قطاعات اإلنتاج السلعي منها:

7.86.16.25.64.88.56.7الزراعة
30.338.235.540.715.331.435.2الصناعات اإلستخراجية

10.69.59.49.07.713.613.5الصناعات التحويلية
6.36.06.96.79.15.46.7باقي قطاعات اإلنتاج السلعي

42.539.441.638.08.49.37.8 اجمالي قطاعات الخدمات منها:
11.510.511.711.17.912.611.3الخدمات الحكومية

30.718.6-11.2-2.60.90.80.8صافي الضرائب غير المباشرة:
100.0100.0100.0100.010.115.518.0الناتج المحلي اإلجمالي

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

معدل النمو السنوي باألسعار الجارية*هيكل الناتج المحلي اإلجمالي

الجدول رقم (4)
الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي للدول العربية

2000 و2005 و2010 و2011 

الضغوط التضخمية في عدد من الدول العربية وجود برامج لدعم المحروقات وبعض السلع الغذائية تخفيفوساهم في 

صة في مثل ما هو الحال في األردن، واإلمارات، والبحرين، والجزائر وسورية، وانخفاض أسعار السكن والعقار خا

بعض دول مجلس التعاون الخليجي على غرار اإلمارات والبحرين.

وتباينت معدالت التضخم في الدول العربية وسجلت أعلى مستوياتها في السودان واليمن وليبيا، حيث بلغت على التوالي  

بمعدل والمغربإلماراتاكل منفيمستوياتهاأدنى سجلتفي المائة، بينما  15.9وفي المائة  19.3وفي المائة  20.0

مر في المائة في القُ  1.8في المائة. وتراوحت معدالت التضخم في بقية الدول بين  1.0في المائة والبحرين بمعدل  0.9

  في المائة في مصر. 10.2و

الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي

اجية بالمقارنة مع بقية القطاعات حيث ارتفعت األهمية النسبية لقطاع الصناعات اإلستخرفي زيادة  2011شهد عام 

، وكان ذلك نتيجة لنمو القيمة 2011في المائة في عام  40.7إلى  2010في المائة في عام  35.5حصته في الناتج من 

في المائة، على أثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى قياسي خالل  35.2المضافة لهذا القطاع باألسعار الجارية بنسبة 

دوالر  108حيث تخطى حاجز المائة دوالر للبرميل في الربع األول من العام إلى أن وصل لحوالي ،2011م عا

األهمية النسبية للبرميل في الربع األخير. وقد أدى ارتفاع األهمية النسبية لقطاع الصناعات اإلستخراجية إلى تراجع 

باألسعار الجارية. وقد جاء قطاع مضافة لهذه القطاعاتارتفاع القيمة الرغم  2010عام بمقارنة القطاعاتلباقي

في المائة، ثم  11.1الخدمات الحكومية في المرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

) 4ول رقم (في المائة، الجد 9في المائة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة  9.6قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 

 ).2/3والملحق (
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احتل قطاع في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي بين الدول العربية، إذاالقتصاديةوقد تباينت األهمية النسبية للقطاعات

اثني عشر دولة عربية. المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية في الناتج في  2011في عام الصناعات اإلستخراجية

 70.0وحت بين ترافي المائة من الناتج في ست دول عربية بنسب 50م قطاع الصناعات االستخراجية بما يفوق وساه

في  53.2وفي المائة في قطر 57.7وفي المائة في الكويت 62.1وفي المائة في العراق 64.9وفي المائة في ليبيا

 41.1 ةبنسبالسودانومررتبة األولى في كل من القُ المفي عمان. وحاز قطاع الزراعة على  51.2المائة في السعودية و

في المائة  31.2 ةالمرتبة األولى بنسبوالمطاعم والفنادق. واحتل قطاع التجارةعلى التواليفي المائة 34في المائة و

في  17.8 في المائة والمغرب 20، وقطاع الخدمات الحكومية في األردن بنسبة وجيبوتيفي المائة في لبنان 16.8و

ومصر.في المائة في تونس 15.7وفي المائة  16.7المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 

الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

في المائة عام  59.2الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية منبلغت حصة االستهالك النهائي بشقيه العائلي والحكومي 

 ).4في المائة، الشكل ( 17.3في المائة، بينما كانت حصة فجوة الموارد حوالي  23.5ستثمار ، وبلغت حصة اال2011

2011في عام توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق) : 4(الشكل 

العائلياإلستهالك
43.6%

اإلستهالك
الحكومي
15.7%

االستثمار
اإلجمالي
23.5%

المواردفجوة
17.3%

).2/5المصدر : الملحق (                          

في  10.8، بينما ارتفع معدل نموه إلى 2011وانخفضت حصة اإلنفاق االستهالكي من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

، كما انخفضت حصة االستثمار من الناتج وانخفض معدل نموه 2010في المائة في عام  8.2ك مقارنة مع المائة وذل

. وفي مقابل انخفاض حصة 2011 في المائة في عام 6.1إلى  2010في المائة في عام  9.9باألسعار الجارية من 

ء الجيد لقطاع الصادرات، وبذلك ارتفعت ، زادت حصة فجوة الموارد نتيجة لألدا2011االستهالك في اإلنفاق في عام 

إلى  2010في المائة عام  126.8نسبة تغطية صادرات السلع والخدمات للواردات في الدول العربية كمجموعة من 

).5( رقم، الجدول2011في المائة عام  145.3
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(نسب مئوية)

20002005201020112005-20002010 - 20092011-2010
68.160.363.159.27.48.210.8  اإلستهالك النهائي
49.444.347.043.67.78.09.5  اإلستهالك العائلي

18.816.016.115.76.69.014.8  اإلستهالك الحكومي
19.021.526.123.512.89.96.1  االستثمار اإلجمالي

............12.818.210.817.3  فجوة الموارد
44.654.851.355.514.722.227.6  صادرات السلع والخدمات
31.736.640.438.213.28.311.4  واردات السلع والخدمات
100.0100.0100.0100.010.115.518.0  الناتج المحلي اإلجمالي

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

معدل النمو السنوي باألسعار الجاريةاألهمية النسبية لبنود اإلنفاق

الجدول رقم (5)
الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

2000 و2005 و2010 و2011

إلى تراجع  2011إلجمالي في عام يعزى التراجع في حصة االستهالك النهائي في الناتج المحلي ااالستهالك النهائي: 

النمو المحقق في االستهالك الحكومي بنسبة أدىفي المائة في حين  9.5معدل نمو االستهالك العائلي، حيث نما بمعدل 

. وعلى مستوى الدول فقد أثر تراجع االستهالك العائلي على مستويات االستهالك النهائيإلى تخفيففي المائة  14.8

الكويت، حيث والسعودية، وكومي مساهماً قوياً في اقتصادات بعض الدول وبصفة خاصة في قطر، ظل اإلنفاق الح

تم في قطر في تلك الدول في تعزيز مستويات االستهالك النهائي. فأسهمت في الزيادات الكبيرة في اإلنفاق الحكومي 

زيادة اإلنفاق الحكومي تم وفي السعودية  .كريينزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية لجميع موظفي الدولة المدنيين والعس

وكذلك في ،الرعاية االجتماعية وزيادة الرواتب ودعم األسعارالصرف على بصفة عامة وزيادة أعداد الموظفين و

ساهم توسع برامج دعم السلع من جانب آخرزيادة الرواتب واإلعفاء من قيمة المواد التموينية لمدة عام كامل. تم الكويت 

الغذائية والمحروقات في عدد من الدول العربية في زيادة اإلنفاق الحكومي الجاري.

دوالر في اليوم، واستمر  10.9االستهالك اإلجمالي في الدول العربية كمجموعة حوالي نصيب الفرد من بلغ متوسط 

حيث  2011 دول العربية في عامالتباين الواضح في متوسط نصيب الفرد من االستهالك بشقية العائلي والحكومي في ال

دوالر في موريتانيا، ونالت اإلمارات أعلى ترتيب في الدول العربية من حيث  2.4ودوالر في قطر  72.3تراوح ما بين 

بينما حازت قطر أيضاً على أعلى قيمة لنصيب الفرد من اإلنفاق ،دوالر في اليوم 57.2االستهالك العائلي للفرد بحوالي 

بحوالي لحكوميالستهالك انصيب الفرد من المستوىنىأدوسجل السوداندوالر في اليوم،  30.5لي الحكومي بحوا

 ).6، الجدول رقم (دوالر في اليوم 0.39
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متوسط نصيب الفرد 
من االستهالك االجمالى

متوسط نصيب الفرد 
من االستهالك العائلي

متوسط نصيب الفرد من 
اإلستهالك الحكومي

72.2941.8430.45قطر
45.2427.1918.05الكويت

65.5557.198.36االمارات
34.2322.3211.90عمان

28.3016.9311.37السعودية
26.4922.404.08لبنان

23.4416.427.01البحرين
12.219.502.71االردن
9.917.822.10تونس

8.875.942.93ليبيا
8.555.822.73العراق

10.928.042.89متوسط الدول العربية
7.894.843.04الجزائر

6.966.060.91مصر 
6.134.681.45المغرب
5.844.841.00سورية

4.273.151.13جيبوتي
3.603.210.39السودان

2.892.390.49اليمن
2.622.200.42جزر القمر
2.421.930.49موريتانيا

     المصدر : الملحقان (5/2) و(7/2).
*  تم ترتيب الدول تنازلياً على أساس نصيب الفرد في االستهالك اإلجمالي.

متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك في عام 2011*
(دوالر في اليوم)

الجدول رقم (6)

مليار  555لتبلغ حوالي  2011ارتفعت قيمة اإلنفاق االستثماري باألسعار الجارية لعام اإلنفاق االستثماري واالدخار:

في  23.5 من الناتج تراجعت إلىلالستثمار إال أن األهمية النسبية  2010مليار دوالر في عام  523 نحودوالر مقابل

من جانب،وذلك نتيجة لحالة االنكماش االستثماري التي تمر بها الدول العربية 2010في المائة عام  26.1المائة مقابل 

من . ومن جانب آخرواتب والدعم والتحويالت االجتماعيةزيادة برامج اإلنفاق الجاري الناتج عن زيادة الراالتجاه إلى و

وقد  .2010 في المائة عام 9.9مقابل  2011في المائة عام  6.1االستثمارات العربية ليبلغ نموتراجع معدل ثم فقد 

معدالت نمو األردن وجيبوتي والبحرين واإلمارات والعراق والسعودية وعمان والقمر وموريتانياسجلت كل من 

االرتفاع في معدالت نمو االستثمار في هذه الدول إلى ىفي المائة. ويعز 38.5وفي المائة  10 حوالياوحت بينتر

حيث زيادة اإلنفاق االستثماري الذي صاحب ارتفاع عوائد النفط بها وتسجيلها فوائض ومعدالت ادخار محلي مرتفعة، 

، باإلضافة إلى استكمال مشاريع واإلماراتن عمان والعراقتتواصل جهود اإلنماء وتطوير الطاقة اإلنتاجية في كل م

سوريةومصروكل من السوداناالستثمار فيفي حين انكمش البنى التحتية وقطاع البناء السكني والعقاري والصناعي. 

ول خالل بسبب األحداث التي شهدتها تلك الدفي المائة 61في المائة و 2تراوحت بين بمعدالتوليبيا اليمنوتونسو

 .)5الشكل (و)، 7الجدول رقم (، 2011 عام
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(نسب مئوية)
معدل نمو االستثماراالستثمار (%) من الناتجاالدخار (%) من الناتجالدولة

56.423.56.1مجموع الدول العربية
25.026.010.0االردن

48.528.314.2االمارات
67.027.310.8البحرين

4.8-34.524.1تونس
67.136.19.0الجزائر
11.718.010.3جيبوتي

70.621.122.0السعودية
2.0-27.819.7السودان

6.1-38.025.0سورية
53.79.915.1العراق
67.824.923.1عمان
83.626.73.2قطر

0.415.533.1-جزر القمر
77.215.63.3الكويت

17.534.39.3لبنان
61.0-53.524.6ليبيا

5.4-24.517.1مصر 
41.136.04.7المغرب
40.330.338.5موريتانيا

35.1-26.015.1اليمن

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

اإلستثمار واإلدخار المحلي في الدول العربية 2011
الجدول رقم (7)

من الناتج المحلي االستثمار واالدخار المحليحصة ): 5(الشكل 
2011في الدول العربية اإلجمالي
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ارتفاعاً في قيمة الصادرات العربية من السلع  2011شهد عام صادرات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد:

في المائة مقابل  27.6بمعدل نمو بلغ  2010مليار دوالر عام  1,028مليار دوالر مقابل  1,312 لتصل إلىت والخدما

مليار  472مليار دوالر مقابل  668وذلك نتيجة زيادة الصادرات النفطية التي بلغت حوالي  2010في المائة عام  22.2

نتيجة الرتفاع أسعار النفط الخام  2010بالمقارنة مع عام في المائة  41.5بمعدل نمو بلغ حوالي  2010دوالر في عام 

مليار  811من حوالي من السلع والخدماتوكذلك زيادة اإلنتاج في بعض الدول العربية. وكذلك ارتفعت قيمة الواردات

في  8.3في المائة مقابل  11.4بمعدل نمو بلغ حوالي  2011مليار دوالر عام  903إلى حوالي  2010دوالر في عام 

، حيث ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات ع الميزان الجاري للسلع والخدمات. وبذلك تحسن وض2010المائة عام 

 .2010في المائة في عام  126.8في المائة مقابل  145.3للدول العربية كمجموعة لتبلغ 

األداء االقتصادي والفقر في الدول العربية

تطور مؤشرات الفقر

خاصة إذا ما قورنت بمنطقة إفريقيا جنوب لمنطقة  العربية من المناطق ذات مستويات الفقر المنخفضة نسبياً تعتبر ا

أثار  2011الصحراء أو منطقة شرق آسيا، إال أن ما حصل من تطورات سياسية في بعض الدول العربية خالل عام 

ويشير إلى أن الحجم الحقيقي لمشكلة الفقر ا، بعض المخاوف من أن التوازن االجتماعي في بعض هذه الدول كان هش

(والتقدير الدقيق لتداعياتها أكبر مما هو منعكس في نسب فقر الدخل السائدة
2F

نتيجة لعدة عوامل سوف يتم استعراض ،)3

 .بعضها في الفقرات التالية

الدولفيالفقر مستوياتي واضح فالتباين الوفق البيانات المتاحة في الدول العربية، ،وتبين مؤشرات فقر الدخل

تضم المجموعة األولى عدداً من الدول العربية محدودة الدخل العربية، حيث يمكن تقسيم الدول العربية إلى مجموعتين.

في المائة  40كاليمن، وموريتانيا، وفلسطين، والصومال، والسودان وجيبوتي وجزر القمر، التي تفوق نسب الفقر فيها 

نسب الفقرفي المائة) أو 20و  10مجموعة الثانية فتضم بقية الدول ذات نسب الفقر المعتدلة (بين من السكان، أما ال

 ). 2/7) والملحق (6في المائة)، الشكل ( 10المتدنية (أقل من 

في حين أنإال أن مؤشرات الفقر المذكورة تعبر فقط عن فقر الدخل، وهو يمثل مكوناً واحًدا من بين مكونات الفقر، 

الفقر البشري يضم أبعاًدا أخرى باإلضافة إلى الدخل مثل التعليم والصحة والمستوى المعيشي والحريات. وتشير بعض 

الخدمات األساسية في وجود أشكال عديدة من الحرمان والتهميش مثل سوء التغذية وضعف إلى المؤشرات المتاحة 

التي تنخفض فيها مستويات فقر الدخل.عربيةيعاني منها السكان في الدول ال،مجاالت الصحة والتعليم

، 2005عام بداللة المكافئ الشرائي للدوالرتقدر نسبة الفقر في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تضم معظم الدول العربية،  )3(
لمائة في منطقة إفريقيا جنوب في ا73في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، و39في المائة بالمقارنة مع نسبة 17حوالي 

الصحراء. 
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.)2012: البنك الدولي، شبكة مراقبة الفقر في العالم، (المصدر

مؤشرات الفقر وفق خط الفقر الدولي في بعض الدول العربية): 6(الشكل 
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االردن تونس العراق مصر المغرب موريتانيا اليمن

دوالر في اليوم2نسبة السكان تحت خط الفقر  دوالر في اليوم1.25نسبة السكان تحت خط الفقر 

(%)

الفقر المتعدد " بمؤشرمي للفقر، سُ جديداً مؤشراً برنامج األمم المتحدة قدم 2010لعام تقرير التنمية البشريةففي 
أوجهيأخذ بعين االعتباريتضمن عناصر غير مرتبطة بالدخل ووالذي ، 3F4(Multidimensional Poverty Index("األبعاد

بيانات مسوح األسرة، بحيث يصنف ويستند إلىمن حيث الصحة والتعليم ومستوى المعيشة البشريمتعددة للحرمان 
على عدد من أوجه الحرمان في أسرته قبل تجميع البيانات في مقياس للفقر على المستوى الوطني. وتكمن كل فرد بناءً 

حجم التحديات القائمة أمام معظم الدول ي إعطاء صورة واضحة حولبالمقارنة مع مؤشرات فقر الدخل فالمؤشرأهمية 
سيما على مستوى تحسين الدخل والخدمات األساسية خاصة في مجالي الالعربية في مكافحة الفقر بمختلف أبعاده

وفر حولها بيانات. الفقر المتعدد األبعاد بالنسبة للدول العربية التي تتمؤشر)، مستوى 7ويبين الشكل (التعليم والصحة.  

الفقر متعدد األبعاد في بعض الدول العربية خالل مؤشر ) : 7(الشكل 
2008-2000الفترة 
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موزعة بين عشرة مؤشرات (الصحة والتعليم ومستوى المعيشة) تسند لكل فرد عالمة وفقاً ألوجه الحرمان الثالثة ووفقاً لهذا المؤشر   )4(
الفاصل بين الفقير وغير الفقير ، والحدّ 10فرعية، ثم تجمع النقاط المسجلة في كل وجه من وجوه الحرمان، بحيث أن العالمة القصوى هي 

ألبعاد زادت الفقر متعّدد امؤشرأو أكثر تدل على وجود فقر متعدد األبعاد. وعلى  هذا األساس كلما ارتفعت قيمة  3، أي أن عالمة 3هو 
درجة الفقر وبالعكس.

.2010لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشريةالمصدر: 
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متدنية نسبيا بالمقارنة المؤشرالفقر متعدد األبعاد، أن مؤشرات الفقر في الدول العربية وفق هذا مؤشرويتبين من خالل 

قر متعدد الفمؤشررغم وجود ارتباط إحصائي معنوي بين نسب فقر الدخل ومستويات ومع عدد كبير من الدول النامية. 

 .  المؤشرين نظراً الختالف طبيعة المتغيرات المتضمنة في كل منهماحسبيختلف العربية األبعاد، إال أن ترتيب الدول 

مؤشرات فقر يمكن اعتبارفال ، 2011وكما بينت التطورات السياسية التي شهدتها عدد من الدول العربية خالل عام 

والتماسكلفقر متعّدد األبعاد، كافية للتعبير عن مستوى هشاشة االستقرار امؤشرالدخل المطلقة وحدها، أو حتى 

المجتمعي حيث أن مفهوم الفقر المبني على خط مطلق لفقر الدخل ال يعبر بشكل مالئم عن درجة رضا كل فرد عن 

مستوى ي االعتبار وضعه االجتماعي وعن وضع كل فرد بالمقارنة مع بقية أفراد المجتمع (الفقر النسبي)، وال يأخذ ف

. فيمكن (مؤشر الفقر متعدد األبعاد)تطلعات أفراد المجتمع ونظرتهم للمستقبلحصول األفراد على الخدمات األساسية و

لمؤشرات فقر الدخل المطلق أن تتحسن لو ارتفع دخل/إنفاق كل الشرائح الدخلية، دون تسجيل أي تحسن في مؤشرات 

ى متوسط أو وسيط الدخل أو اإلنفاق. كما يمكن لدخل الفرد أن يرتفع دون وجود الدخل النسبي التي تتوقف عادة عل

والعدالة االجتماعية العامةرضا عن الوضع الحالي والمستقبلي فيما يتعلق بأوجه عديدة من الحياة مثل الخدمات 

والحّريات.

ت تعبّر عن التوقعات الحالية وتشير بعض البيانات المتوفرة عن مؤشرات درجة السعادة والرخاء، وهي مؤشرا

والمستقبلية لوضع الرفاهية للناس، في بعض الدول العربية التي حصلت فيها تطورات سياسية، إلى انخفاض تلك 

في المائة عام  25، وفي مصر من 2010في المائة عام  10إلى  2008في المائة عام  24المؤشرات في تونس من 

خالل تلك النمو االقتصادي في هذين البلدين بمعدالت مقبولةاستمراروذلك رغم ، 2010في المائة عام  12إلى  2007

(الفترة
4F

لذا، فإن مفهوم وقياس الفقر يجب أن يتوسع ليتضمن درجة الحرمان من القدرات األساسية، باإلضافة إلى  .)5

بالحرية وعدم التعرض للتهميش، الدخل، مثل الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والمشاركة في الحياة السياسية والتمتع

وهي كلها وسائل لتحقيق التنمية البشرية التي تهدف إلى توسيع خيارات البشر وتحقيق مستويات مقبولة من الرفاهية 

والرخاء.  

  

إن تفشي الفقر بمعناه الواسع وعدم المساواة في توزيع الدخل واألصول، والتهميش، وعدم تكافئ الفرص بين أفراد 

ليس فقط من حيث الحد من مساهمة كل فرد في جهود التنمية، بل أيضا من حيث مع الواحد تلعب دورا سلبياً المجت

ركزياإلسهام في تأجيج الشعور بالغبن وإضعاف االستقرار االجتماعي والحد من آفاق النمو طويل المدى. لهذه األسباب 

قياس تستهدفاالجتماعي التماسكلقياسؤشرات كمية متطوير على حاليا عدد من المؤسسات البحثية حول العالم 

مستقبل بناءتجاه أوجه عديدة من حياتهم اليومية ووضعهم في المجتمع ومدى مشاركتهم في توجهات األفراد وإحساسهم

(بلدانهم
5F

6(. 

After the Spring: Economic Transitionsأنظر كتاب:   )5( in the Arab World, Oxford University Press 2012.
 Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesionالتعاون االقتصادي والتنمية ةانظر في هذا الخصوص تقرير منظم  )6(

in a Shifting World.
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تطور مؤشرات توزيع الدخل 

عديد من دول العالم الزيع الدخل والثروات في تفيد بعض التقارير والدراسات الدولية بارتفاع درجة الالمساواة في تو

نتيجة لعدة عوامل أهمها تحول األهمية النسبية لمساهمة القطاعات في النمو، حيث تراجعت األهمية النسبية لقطاع 

الزراعة لصالح قطاعي الصناعة والخدمات، وانحياز التطورات التقنية الحديثة لفائدة ذوي المهارات العالية على حساب 

(وي المهارات المتدنية، وتركز مصادر النمو في المناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية.ذ
6F

وفي المقابل تعتبر )7

الدول العربية، نسبيا، من الدول النامية ذات التوزيع األقل تفاوتاً في الدخل، حيث يقدر متوسط معامل جيني الذي يقيس 

في المائة، وهو يعتبر مقبوال لو تمت مقارنته مثال ببعض الدول اآلسيوية  39.5حالة توزيع الدخل في هذه الدول بحوالي 

في المائة). كما أن مؤشر جيني انخفض أو ظل  40ند (في المائة)، وتايال 45في المائة) والفلبين ( 48.2مثل الصين (

مساواة في توزيع الدخل أو اإلنفاق مستقرا في عدد من الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات، وهو يدل على أن نسبة الال

 ). 2/7في الدول العربية لم تتدهور خالل العقود الثالثة الماضية، الملحق (

ويعتبر مؤشر جيني وحده غير كاف للتعبير عن درجة الالمساواة في توزيع الدخل، لذلك يتم في كثير من األحيان 

فقراً ضمن شرائح المجتمع، ومنحنيات تأثر النمو األكثر ثراًء واللجوء إلى مؤشرات إضافية مثل نسب الدخل بين األكثر 

التي تقيس نمو الدخل/اإلنفاق لمختلف شرائح الدخل/ اإلنفاق بين نقطتين من الزمن تمثل عادة كل نقطة سنة من سنوات 

وهي ،عربيةاحتساب ورسم منحنيات تأثر النمو في تسع دول 2010إجراء مسح إنفاق األسرة. وقد تم في تقرير عام 

األردن وتونس والجزائر وجيبوتي وموريتانيا والمغرب ومصر وسورية واليمن. وقد بينت تلك المنحنيات التباين في 

احتساب يتيحللفقراء. إال أن عدم توفر بيانات مسوح جديدة في تلك الدول ال قدرة الدول العربية على جعل النمو مناصراً 

توزيع الدخل في هذه الدول. منحنيات محدثة تعكس تطور هيكل 

في المائة من السكان في بعض الدول العربية المتاح حولها بيانات،  20)، نسبة إنفاق أعلى إلى أقل 8ويبين الشكل (

تونس وجيبوتي، واألدنى في مصر وسورية يليها بفارق كبير كل من حيث أن هذه النسبة هي األعلى في القمر 

. ورغم أن هذه مرة 8.3النسبة في مجموعة الدول العربية المتاح عنها بيانات حديثة حوالي والجزائر. ويبلغ متوسط تلك 

في بعض مناطق العالم األخرى مثل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومجموعة دول أمريكا المتوسطالنسبة تقل عن 

تعبر عن عدم المساواة في الحصول وال عالـدخل والفقـر النسبي في المجتمالالتينية، إال أنها ال تعبـر عن تطور توزيع 

على الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم، وعدم تكافؤ الفرص في التمتع بحياة كريمة، وال تعبر أيضا عن الشعور 

(بالالمساواة
7F

االجتماعي. التماسكوهي مؤشرات، كما ذكر سابقا أقرب للتعبير عن درجة )8

التعاون االقتصادي والتنمية :ةانظر مثال إلى تقرير منظم  )7(
Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, 2008.

)8(Perception of Inequality.
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في المائة من السكان في بعض الدول العربية20نسبة إنفاق أعلى إلى أقل ) : 8(الشكل 
)ألحدث بيانات متاحةوفقاً (

26.2
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.)2012ة مراقبة الفقر في العالم، (المصدر: البنك الدولي، شبك

ةورات االجتماعيالتط

باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة، ملحوظاً ، تقدماً 2010 – 2000حققت غالبية الدول العربية، خالل الفترة 

ر. ويتضح ذلك من م والرعاية الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الفقيخاصة في مجاالت تعميم التعل

التطور اإليجابي المنتظم لعدد من المؤشرات من بينها معدالت اإللمام بالقراءة  والكتابة بين البالغين والشباب، ومعدالت 

، ونسبة السكان الذين يحصلون على مياه الشرب الميالدااللتحاق بمراحل التعليم المختلفة، ومتوسط العمر المتوقع عند 

حي المالئم، وتضييق الفجوة بين الجنسين في معظم المؤشرات االجتماعية، وتراجع نسبة السكان النقية والصرف الص

لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات لجهود الدول العربية الذين يعيشون تحت خط الفقر. ويأتي هذا التقدم تتويجاً 

االجتماعية وتحسين نوعيتها منذ سبعينات القرن الماضي.

، إال أن غالبية الدول العربية ال تزال تواجه تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع المشار إليهاات اإليجابيةورغم التطور

معدالت النمو السكاني ومعدالت البطالة، والحاجة إلى إصالح التعليم وزيادة طاقته االستيعابية لمقابلة الطلب المتنامي 

رفع كفاءة الموارد البشرية. وقد بلغ متوسط دليل التنمية البشرية للدول و-خاصة في الدول العربية األقل نمواً  –عليه 

(العربية وفقاً لدليل التنمية البشرية 
8F

وصنفت في  0.641، حوالي 2011، الذي أعده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام )9

ول ذات التنمية البشرية المنخفضة ، وهو ما يزيد عن نظيره على مستوى الدإطار الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة

، إال أنه يقل كثيراً عن متوسط الدول المتقدمة، وهو ما يدل على أن الدول العربية رغم االمكانيات المتوفرة 0.456البالغ 

في الدول األقل نموا داخل المنطقة مستويات التنمية البشرية وخاصةفي والجهود المبذولة، ال تزال تعاني من تدنٍّ 

ربية.الع

  ).2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية (  )9(
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السكان

مليون نسمة، بزيادة  362بحوالي  2011يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام حجم السكان ومعدل النمو:

في المائة. ويعتبر هذا المعدل  2.4، وبمعدل نمو يقدر بحوالي 2010مليون نسمة عما كان عليه سنة  8بلغت حوالي 

(ليم العالم الرئيسيةمرتفعاً إذ يفوق مثيله في جميع أقا
9F

حيث  2011. وقد سجلت قطر أعلى معدل نمو سكاني في عام )10

في المائة. ويزيد معدل النمو  3.6بالمائة، ثم عمان بحوالي  8.2في المائة، تلتها البحرين بحوالي  8.9بلغ حوالي 

دول العربية مثل الجزائروقد تمكنت بعض الفي المائة في كل من ليبيا، والسودان، وجيبوتي. 3.0السكاني على 

والكويت من تحقيق معدالت مقبولة للنمو السكاني بحكم وموريتانيا والعراق والسعودية ةمر وسوريومصر والقُ واألردن

في المائة، كما استمر انخفاض هذا المؤشر في  3.2و 2سياساتها الخاصة بتنظيم األسرة. وتراوح ذلك النمو بين حوالي 

، وفي لبنان إلى في العام ذاتهفي المائة 1.1على سبيل المثال، في المغرب وتونس إلى حوالي بعض الدول حيث وصل،

في المائة. ويعود سبب ارتفاع معدالت النمو السكاني في الدول العربية منفردة، بشكل أساسي، إلى المستوى  0.6حوالي 

ها طيلة السنوات الماضية، باإلضافة إلى التأثير المرتفع لمعدالت الخصوبة في معظم هذه الدول، على الرغم من تراجع

اإليجابي لتحسن الخدمات الصحية والمستويات المعيشية.  كما أن االرتفاع في معدالت صافي الهجرة يؤدي إلى ارتفاع 

 ).2/8، الملحق (جلس التعاون لدول الخليج العربيةمعدالت النمو السكاني خاصة في دول م

إلى التفاوت الكبير 2011تشير البيانات المتاحة لعام افة السكانية، التوزيع الحضري والريفي:التوزيع الجغرافي، الكث

نسمة في  27، حوالي 2011في عدد السكان بين الدول العربية. وتبلغ الكثافة السكانية للدول العربية مجتمعة، في عام 

 34ورنت بنفس المؤشر في الواليات المتحدة األمريكية (. وتعتبر هذه الكثافة السكانية منخفضة نسبياً إذا ما ق2كل كم

. وتحتل البحرين المركز )10F11( )2نسمة/ كم 389)، الهند (2نسمة/ كم 235)، ألمانيا (2نسمة/ كم 143)، الصين (2نسمة/ كم

387لبنان (، تليها 2011في عام   2نسمة/ كم 2010األول من حيث معدل الكثافة السكانية بين الدول العربية، حيث بلغ 

)، بينما ال يتجاوز هذا المؤشر في كل من موريتانيا 2نسمة/ كم 205)، ثم الكويت (2نسمة كم 317)، والقمر (2نسمة/ كم

 ).2/9، الملحق (2نسمة/ كم 5، و2نسمة/ كم 3وليبيا على التوالي حوالي 

إجمالي سكان الدول العربية، وهي في المائة من 59حوالي  2010وقد بلغت نسبة سكان المناطق الحضرية في عام 

في  45في المائة وفي الدول النامية البالغة حوالي 50نسبة أعلى من مثيلتيها على المستوى العالمي البالغة حوالي 

(المائة
11F

. وتشير البيانات المتاحة إلى غلبة سكان الحضر على التركيبة السكانية في الدول العربية، عدا السودان )12

قمر ومصر وموريتانيا واليمن. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان بقيت شبه والصومال وال

األخرى ، في حين تناقصت نسبة سكان الريف في كل الدول العربية1990ثابتة في كل من مصر والبحرين منذ عام 

(10) World Development Report (2012), The World Bank, Washington, D.C.
).2012قاعدة معلومات البنك الدولي (  (11)
).2012اليونيسيف، وضع األطفال في العالم (  (12)
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 – 1990ا بين الدول العربية خالل الفترة . ويختلف حجم الهجرة من الريف إلى الحضر فيمباستثناء جيبوتي والعراق

اإلمكانيات الزراعية المتوفرة في تلك الدول، وإلى االكتظاظ السكاني ومحدودية فرص تباين. ويرجع ذلك إلى2010

الءمة البنى األساسية في الكثير من العمل وارتفاع معدالت الفقر وتدني مستوى الخدمات االجتماعية وعدم كفاية وم

المدن العربية مما يحد من جاذبيتها. وقد كان معدل النزوح إلى المدن محدوداً بعض الشيء في كل من موريتانيا وليبيا 

ولبنان والقمر والمغرب.

 -15لنشاط االقتصادي (تشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة السكان في الفئة العمرية في سن االتوزيع العمري للسكان:

في المائة من إجمالي عدد السكان، في حين تصل هذه  62.6حوالي  2010سنة) في الدول العربية بلغت في عام  65

في المائة في إقليم أوروبا  69.8في المائة في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا وحوالي  64.3النسبة إلى حوالي 

. وتمثل نسبة الفئة للمتوسط العالميفي المائة   65.6ائة في أمريكا الالتينية، وحوالي في الم 65.2ووسط آسيا، وحوالي 

في المائة، رغم تراجع معدل الخصوبة الذي انخفض من  33.8سنة) في الدول العربية حوالي  15العمرية (أقل من 

نسبة هذه الفئة العمرية فيما . ويتفاوت مستوى 2011طفل لكل امرأة سنة  3.1إلى حوالي  2000في عام  4.1حوالي 

في المائة في كل من السودان والصومال والعراق وفلسطين والقمر  40بين الدول العربية، إذ يتجاوز أو يقارب 

بالمائة في الدول العربية األخرى، باستثناء اإلمارات حيث  20إلى حوالي  37وموريتانيا  واليمن، ويتراوح بين حوالي 

سع في برامج في المائة. ويؤدي كبر حجم هذه الفئة العمرية من السكان إلى زيادة الحاجة للتو 17ينخفض إلى حوالي 

. ويالحظ أن نسبة هذه الفئة العمرية في الدول العربية تزيد عن مثيلتيها في أمريكا الالتينية ودول تنشئة ورعاية الشباب

في المائة  26.8في المائة في أمريكا الالتينية و  27.9ي في المائة، مقابل حوال 19.4العالم مجتمعة،  حيث بلغت حوالي 

(في دول العالم مجتمعة
12F

 ).2/9، الملحق ()13

التعليم

13Fاإلجماليبلغ معدل القيدالقيد في مرحلة التعليم األساسي:

في مرحلة التعليم األساسي في  الدول العربية مجتمعة، )14(

في المائة في الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة وحوالي  113.3لي مقابل حوافي المائة 95، حوالي 2010تى عام ح

14Fفي المائة في الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة 96.5

)15( .

. ويتبين من خالل 2015ووفقاً ألهداف األلفية، يفترض أن تحقق الدول العربية هدف تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام 

حقيق هذا الهدف على مستوى معدالت القيد اإلجمالي في متناول كل الدول العربية، عدا السودان البيانات المتوفرة أن ت

).2012قاعدة معلومات البنك الدولي (   (13)
في مرحلة تعليمية بغض النظر عن أعمارهم إلى إجمالي السكان في سن التعليم الدراسي الرسمي في تلك المقيدينيمثل نسبة عدد الطلبة   )14(

 .المرحلة
).2011تقرير التنمية البشرية (  )15(
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حوالي  2009لة التعليم األساسي، في عام وجيبوتي والصومال، حيث ال يتجاوز فيها معدل القيد اإلجمالي في مرح

هذا المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً في معظم في المائة على التوالي. وقد سجل 32.6في المائة و 54.5في المائة و  72.6

15Fفي المائة 100، حيث تجاوز 2010 - 1990الدول العربية، خالل الفترة 

، باستثناء األردن واليمن وفلسطين حيث )16(

أ).-2/10في المائة على التوالي، الملحق ( 90.8و  87.3و 97بلغ حوالي 

16Fوبالنسبة لمعدل القيد الصافي

، فقد بلغ حوالي 2010تمعة، حسب آخر بيانات متوفرة حتى عام للدول العربية مج)17(

في المائة)  88.5في المائة، وهو ما يقل عن المؤشرين المسجلين في الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة ( 80.9

ويشار . )18(17F)87.8في المائة)، كما يقل كذلك عن مثيله في دول العالم ككل ( 94.4والدول ذات التنمية البشرية المرتفعة (

في زيادة معدالت القيد نجحتبعض الدول العربية مثل السعودية وتونس والتي فيفي هذا الصدد إلى التقدم المحرز 

 . 2010-1990الصافي في مرحلة التعليم األساسي بشكل ملحوظ خالل الفترة 

الت القيد الصافي، يالحظ االتجاه على مستوى معد 2015تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام فيما يتعلق بهدفو

. ومن جهة أخرى، تشير البيانات إلى أن 2010 – 1990في الفترة في معظم الدول العربيةالمعدالتالتصاعدي لهذه 

جميع الدول العربية، عدا جيبوتي والسودان والصومال والعراق واليمن ، قد وفرت فرصاً شبه متكافئة اللتحاق اإلناث 

 ).9ج) والشكل (-2/10ب) و ( -2/10رس االبتدائية، الملحق (والذكور بالمدا

المؤشر الفعلي والمستهدف لمعدل القيد الصافي في المرحلة األولى) : 9(الشكل 
2015في عامفي الدول العربية ) ذكور وإناث ( 
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2010) ذكور ( الفعلي  2010) إناث ( الفعلي  2015المستهدف 

ب). -2/10المصدر: الملحق (                    

عدد يشار إلى أن معدل القيد اإلجمالي يفوق مستوى المائة في المائة في حالة ارتفاع عدد التالميذ المقيدين في أي مرحلة تعليمية مقارنة ب  )16(
السكان في الشريحة العمرية لهذه المرحلة بسبب ارتفاع عدد التالميذ الباقين لإلعادة.

ستويات التعليم في سن التعليم المدرسي الرسمي لتلك المرحلة إلى إجمالي عدد السكان في الشريحة يمثل نسبة الطلبة المقيدين في أحد م  )17(
العمرية لهذه المرحلة ومن ثم يستبعد هذا المؤشر الطلبة الباقين لإلعادة.

).2010تقرير التنمية البشرية (  )18(
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، 2010بلغ معدل القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في الدول العربية عام القيد في مرحلة التعليم الثانوي: 
في المائة)،  69.7يله في الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة (حوالي في المائة، ويقل هذا المعدل عن مث 66.5حوالي 

في المائة).  68.4(حوالي العالميقترب من مثيله افي المائة)، و 90.4والدول ذات التنمية البشرية المرتفعة (حوالي 
في المائة و  101حة بين حسب البيانات المتا 2010وتراوح معدل القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في عام 

في المائة في كل من األردن  90في المائة في الكويت وعمان والسعودية، بينما تجاوز ذلك المعدل حوالي  104.3
واإلمارات وفلسطين ومصر، بينما في المائة في كل من لبنان 80والبحرين وتونس والجزائر وقطر وليبيا، كما تجاوز 

في المائة في جيبوتي والسودان والعراق والقمر والمغرب وموريتانيا  56في المائة و 24تراوح هذا المعدل بين حوالي 
، إلى حدوث تقدم إيجابي 2010 – 1990واليمن. وتشير بيانات القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم الثانوي، خالل الفترة 

أ). -2/10في أداء هذا المؤشر في جميع الدول، عدا البحرين واليمن، الملحق (

أما بالنسبة لتطور معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي خالل الفترة نفسها، فقد بلغ في الدول العربية مجتمعة 
في المائة)، ويقل عن مثيله في الدول ذات  59.8(حوالي عن المتوسط العالميفي المائة وهو ما يزيد  63.9حوالي 

، فقد كان اتجاهه تصاعديا. وعلى مستوى الدول العربية فرادىفي المائة). 74.4التنمية البشرية المرتفعة (حوالي 
في  81.9إلى  1990عام في في المائة 32.8من حوالي  بشكل ملحوظويالحظ أن هذا المعدل قد ارتفع في األردن 

ذا المؤشر، حيث ، كما شهدت اإلمارات وتونس والسعودية وسوريا والكويت تحسناً جيداً في ه2010في عام المائة
ب). -2/10، الملحق (نفسهاخالل الفترةنقطة مئوية في كل دولة على حدة 20بلغت زيادته أكثر من 

،  إلى تجاوز معدالت قيد اإلناث معدالت قيد 2010ويشير دليل المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي، في عام 
في زيادةكل من اليمن والعراق والصومال وجيبوتي والقمر تلالذكور في أحد عشرة دولة عربية. وفي المقابل سج

ج). -2/10معدالت القيد لصالح الذكور، الملحق (

بلغ معدل القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم العالي، حسب آخر بيانات متوفرة حتى عام القيد في مرحلة التعليم العالي:
يله في باقي المناطق النامية، فيما عدا دول أوروبا وآسيا الوسطى في المائة وهو ما يزيد عن مث 25.8، حوالي 2010

في المائة. وتتفاوت معدالت القيد اإلجمالي في  27.6البالغ حوالي العالميودول أمريكا الالتينية، إال أنه يقل عن مثيله 
في المائة، تليها لبنان بنحو  58.0بنحو مرحلة التعليم العالي تفاوتاً كبيراً بين الدول العربية، وتتصدر ليبيا هذه القائمة 

في المائة. ومن ناحية أخرى، ما زالت مؤشرات جيبوتي والسودان والقمر  50.2في المائة، ثم فلسطين بنحو  54.0
في المائة. وكما هو الحال في مرحلة التعليم الثانوي، توجد فجوة كبيرة في القيد في  8وموريتانيا منخفضة ودون معدل 

العالي لصالح اإلناث في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء ُعمان.التعليم 

، في جميع الدول 2010 – 1990وبشكل عام، حقق معدل القيد اإلجمالي في التعليم العالي نمواً ملحوظاً، خالل الفترة 
رة المذكورة. ونمت في المائة خالل الفت 15.5في المائة إلى  27.0العربية، عدا قطر حيث تراجع هذا المعدل من 

المعدالت بنحو أكثر من الضعف في األردن واإلمارات والجزائر والسعودية والسودان واليمن، وزاد المعدل بثالثة  
أ).-2/10أضعاف وأكثر في تونس وعمان وليبيا، الملحق (
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لطلبة في نظام التعليم) يقدر المتوسط العربي لسنوات التمدرس (بقاء امعدالت التمدرس ونسبة التسرب من التعليم:

 11.2سنة) ودول العالم ككل ( 13.6، ويبقى بذلك أقل من معدلي الدول النامية (2009سنة في عام 10.8بنحو 

18Fسنة)

 13البحرين وتونس والجزائر والسعودية ولبنان، وحوالي كل منسنة في 14. وتقدر سنوات التمدرس بحوالي )19(

 11عمان ومصر وقطر، وحوالي كل منسنة في 12لكويت وفلسطين، وحوالي األردن واإلمارات واكل منسنة في

سنوات في موريتانيا،  8سنوات في اليمن، وحوالي  9العراق، وحوالي كل منسنوات في 10سنة في المغرب وحوالي 

األخرى سنوات في جيبوتي. ويشير التطور اإليجابي في معدل سنوات التمدرس وأداء مؤشرات التعليم  5وحوالي 

-1990خالل الفترة (المذكورة أعاله إلى تحقيق تقدم ملموس في مستوى تعليم السكان ورفع كفاءة الموارد البشرية

 ).2/11، الملحق ()2010

ي بعض الدول العربية، حيث وفيما يتعلق بنسب التسرب، تشير البيانات المتاحة إلى أن هذه النسب مازالت مرتفعة ف

زيادة معدالت كذلك يالحظفي المائة في اليمن.  40.5في المائة في موريتانيا و  29.3بين  2009تتراوح في عام 

مصر واليمن. ويعبر مستوى التسرب ،، في كل من اإلمارات، الجزائر، فلسطين2009-1999التسرب، في الفترة 

ن العملية التعليمية لسبب أو المدرسي عن مدى قدرة وكفاءة النظام التعليمي على االحتفاظ بالطالب وعدم خروجهم م

آلخر. ويرجع ارتفاع هذا المؤشر في بعض الدول العربية إلى عدة عوامل مثل تدني مستوى التعليم، أو ارتفاع تكاليف 

يعتبر التسرب من المصادر األساسية الرتفاع نسبة األمية، باإلضافة إلى و .الدراسة، أو ضرورة العمل لمساعدة األسرة

ا أساسياً من مسببات ارتفاع البطالة نظراً لحرمانه للطلبة المعنيين بهذه الظاهرة من الحصول على أي كونه يمثل رافد

 ).2/11سوق العمل،  الملحق (للمنافسة فيتكوين مهني يسلّحهم 

 2009عام يقدر متوسط نسبة اإلنفاق على التعليم إلى الدخل القومي اإلجمالي في الدول العربية فياإلنفاق على التعليم:

19Fفي المائة) 5.4في المائة، وهو ما يقل عن مثيله في الدول النامية ( 5.0بحوالي 

. وعلى مستوى الدول العربية )20(

في المائة، وفي القمر 5.4فرادى، فقد بلغت نسبة اإلنفاق على التعليم إلى الدخل القومي اإلجمالي في المغرب حوالي 

في  8.0في المائة، وفي جيبوتي حوالي  6.7في المائة، وفي اليمن حوالي  7.1لي في المائة، وفي تونس حوا 7.6حوالي 

في المائة. وتعتبر هذه النسب مرتفعة بالمقارنة مع نظيراتها في الدول النامية. وبالمقابل ال  8.7المائة، وفي السعودية 

في المائة).  0.8تزال هذه النسبة منخفضة للغاية في السودان (

في  19بلغ حوالي  2008ق بنسبة اإلنفاق على التعليم من اإلنفاق العام اإلجمالي، فإن المتوسط العربي في عام وفيما يتعل

20Fفي المائة) 14في المائة) ودول العالم مجتمعة ( 16المائة، وهو ما يزيد عن مثيليه في كل من الدول النامية (

. وعلى )21(

في المائة في كل من اإلمارات وتونس والجزائر  20حوالي لنسبةية فرادى،  فقد فاقت هذه امستوى الدول العرب

).2012دولي ()، وقاعدة معلومات البنك ال2012قاعدة معلومات اليونسكو (  )19(
).2012)، وقاعدة معلومات البنك الدولي (2012(قاعدة معلومات اليونسكو  )20(
).2011اليونسكو، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (  )21(
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الفترة خاللفي المائة في السودان والصومال وعمان ولبنان 10وجيبوتي والسعودية والمغرب، في حين بلغت أقل من 

 ).2/12، الملحق (2009 - 2006

في المائة،  27.3بحوالي  2009دول العربية عام سنة فما فوق) في ال 15قدرت نسبة األمية بين البالغين (األمية:معدل 

وهي بذلك تفوق مثيالتها في جميع األقاليم في العالم، باستثناء إقليمي جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغت 

ات في المائة على التوالي. كما تفوق أيضاً النسبة المسجلة في الدول ذ 38.4في المائة و  37.2في كل منهما حوالي 

21Fفي المائة 18.1التنمية البشرية المتوسطة والتي بلغت حوالي 

 – 15. وتقدر نسبة األًمية بين الشباب (الفئة العمرية: )22(

في المائة، وبين الشابات  8.7في المائة، كما بلغت نسبة األمية بين الشباب الذكور حوالي  12.1سنة) بحوالي  24

تان النسبتان عن مثيالتها في جميع األقاليم في العالم، باستثناء دول وسط وشرق في المائة، وتقل ها 15.6اإلناث حوالي 

22Fأوروبا، ودول أمريكا الالتينية، ودول شرق آسيا

. وقد أسهمت برامج محو األمية وخطط التوسع في نشر التعليم في )23(

في المائة  38.8ة و في المائ 20.5ي ، إذ كانتا تقدران بحوال1990تراجع ملحوظ لهاتين النسبتين عما كانتا عليه عام 

).2/19، الملحق (على التوالي

مستويات مرتفعة، حيث بلغ في المغرب  2009وسجل معدل األمية بين البالغين في عدد من الدول العربية في عام 

لمقابل سجل في المائة. وبا 37.6في المائة، وفي اليمن حوالي  42.5في المائة، وفي موريتانيا حوالي  43.9حوالي 

، حيث أسهمت جهود محو األمية 2009 – 1990معدل األمية تراجعاً ملحوظاً في عدد من الدول العربية خالل الفترة 

في المائة خالل الفترة المذكورة، الملحق  33.6في المائة إلى حوالي  52.9في مصر في تخفيض ذلك المعدل من حوالي 

أ). -2/13(

الي عدد اإلناث في الدول في المائة من إجم 33.7سنة فما فوق) حوالي  15ناث البالغات (وتبلغ نسبة األمية بين اإل

ويصل معدل األمية في المائة. 12.9سنة) حوالي  24-15، بينما تبلغ نسبة األمية لإلناث في الفئة العمرية (العربية

وينعكس ذلك على مستوى دليل المساواة في المائة في اليمن والمغرب. 50لإلناث البالغات مستويات تقارب أو تفوق 

بين الجنسين في معدل األمية في الدول العربية، رغم تحسن هذا المؤشر في تونس والعراق وليبيا واليمن، (الملحق 

ب). -2/13

األوضاع الصحية 

إلى  1960سنة في العام  45في الدول العربية من الميالدارتفع متوسط العمر المتوقع عند :الوالدةالعمر المتوقع عند 

سنة)،  68، ويزيد عن متوسط الدول النامية (حوالي العالميمتوسط اليتساوى بذلك مع ل، 2011سنة عام  71حوالي 

  ).2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية (  )22(
).2012اليونيسيف، وضع األطفال في العالم (  )23(
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23Fسنة) 80ويقل كثيراً عن مثيله في الدول الصناعية (حوالي 

. ويالحظ أن متوسط العمر المتوقع عند الوالدة، في عام )24(

سنة،  50ي معظم الدول العربية، عدا الصومال التي بلغ فيها هذا المتوسط حوالي سنة ف 70، قد زاد عن 2010

سنة،  والعراق  62سنة، واليمن حوالي  59سنة، والسودان حوالي  57سنة، وموريتانيا حوالي  56وجيبوتي حوالي 

).2/19) و (2/14سنة، الملحق ( 69حوالي 

حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام  31في الدول العربية نحو بلغ معدل وفيات األطفال الرضعوفيات األطفال:

 40( عن المتوسط العالميوحالة وفاة لكل ألف مولود حي) 44، ويقل هذا المعدل عن مثيليه في الدول النامية (2010

وفيات فقط  5تجاوز حالة وفاة لكل ألف مولود حي)، إال أنه يبقى مرتفعاً إذا ما قورن بمعدل الدول الصناعية الذي ال ي

وفاة لكل ألف مولود حاالت 10لكل ألف مولود حي. وعلى مستوى الدول العربية فرادى، فقد انخفض هذا المعدل دون 

في كل من اإلمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت. كما بلغ معدل وفيات األطفال دون سن  2010حي في عام 

ه في الدول ، وهو ما يقل عن مثيل2010في عام اة لكل ألف مولود حي حالة وف 41الخامسة في الدول العربية نحو 

حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما ينخفض هذا المعدل  57و  63النامية ودول العالم اللذين بلغا على التوالي حوالي 

حالة وفاة في  100جاوز حاالت وفاة فقط في الدول الصناعية. وال يزال معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة يت 6إلى 

 ).2/14السودان والصومال وموريتانيا ، الملحق (

وعلى مستوى تحقيق الهدف العالمي القاضي بتخفيض معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في 

هذا الهدف،، فقد استطاعت معظم الدول العربية أن تحقق تقدماً ملموساً نحو تحقيق2015و 1990الفترة ما بين 

  ).10الشكل (

2015المؤشر الفعلي والمستهدف في عام  ) : 10( الشكل 
لمعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في الدول العربية
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).2/14المصدر: الملحق (     

).2012اليونيسيف، وضع األطفال في العالم (  )24(
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مؤشرات الرعاية الصحية

تمكنت معظم الدول العربية من تحقيق تقدم ملحوظ في التوسع في الخدمات الصحية، حيث نطاق الخدمات الصحية:

في المائة في كل من األردن  90، نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية 2009تجاوزت، في عام 

واإلمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسورية والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا 

في المائة في  63في المائة في السودان، و 66في المائة في المغرب، و  70ومصر. بينما بلغت هذه النسبة حوالي 

اليمن. ويتفاوت مؤشر الرعاية الصحية، حسب البيانات المتاحة، بين الريف والحضر في المائة في 50موريتانيا، و 

 ).2/15لصالح سكان المناطق الحضرية، الملحق (

، إلى عدم كفاية الكوادر الطبية (أطباء، كادر التمريض) بالمقارنة مع عدد السكان 2010كما تشير البيانات المتاحة، لعام 

طبيب في  119راوح عدد األطباء لكل مائة ألف نسمة في ثالثة عشر دولة عربية بين حوالي في الدول العربية، إذ يت

طبيب في لبنان. ويتراوح عدد الممرضات لكل مائة ألف نسمة في أربعة عشر دولة عربية بين  354تونس وحوالي 

تانيا والمغرب والقمر ممرضة في ليبيا. وتواجه كل من اليمن وموري 680ممرضة في العراق وحوالي  138حوالي 

والصومال والسودان وجيبوتي ندرة كبيرة في الكوادر الطبية، إذ يتراوح فيها عدد األطباء والممرضات، لكل مائة ألف 

. كما تعاني هذه الدول  (باستثناء جيبوتي والقمر والمغرب) من ممرضة 89-11طبيباً وما بين  62-4ما بين نسمة، 

شخص في كل من السودان واليمن  1400ل سرير، إذ يفوق فيها هذا العدد حوالي ارتفاع عدد السكان مقابل ك

شخص في موريتانيا، في حين يتراوح هذا العدد في الدول العربية األخرى  1900والصومال ليصل إلى حوالي 

).2/15شخصاً في قطر، الملحق ( 812في ليبيا وحوالي  270(باستثناء المغرب) بين حوالي 

حوالي  2009بلغت نسبة اإلنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي في الدول العربية في عام لى الصحة:اإلنفاق ع

24Fفي المائة 10.3، حيث بلغت حوالي المتوسط العالميفي المائة، وتقل هذه النسبة كثيراً عن  5.1

. وتبين المؤشرات )25(

نسبة اإلنفاق بلغتاوت واضح بين الدول العربية، حيث ، وجود تف2009المتوفرة عن اإلنفاق على الصحة، في عام 

اإلجمالي المحليفي المائة في موريتانيا وقطر (مع فارق الناتج 2.5 نحوعلى الصحة من إجمالي الناتج المحلي 

م ما في المائة في األردن. وتراوحت نسبة اإلنفاق على الصحة من إجمالي اإلنفاق العا 9.3بينما بلغت حوالي ،بينهما)

 ).2/15في المائة في األردن، الملحق ( 16.1بالمائة في العراق و 3.1بين 

من جهة أخرى، تصنف الدول العربية إلى مجموعتين من حيث درجة االعتماد على القطاعين العام و الخاص في 

دول العربية، في عام اإلنفاق على الخدمات الصحية، وترجح نسبة اإلنفاق العام من إجمالي اإلنفاق على الصحة في ال

في المائة، وهي بذلك تزيد عن مثيلتها في باقي األقاليم النامية، عدا أوروبا ووسط آسيا  61.4،  حيث تبلغ حوالي 2009

).2012قاعدة معلومات البنك الدولي (  )25(
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في المائة. ويتولى  60.8في المائة)، كما تفوق المتوسط المسجل على مستوى العالم ككل البالغ حوالي  66.0(حوالي 

دولة عربية، تراوحت فيها نسبة اإلنفاق الحكومي 15ة الرئيسية في تمويل قطاع الصحة في القطاع العام المسؤولي

في المائة في  86.2في المائة في تونس و  54.0(العام)  إلى إجمالي اإلنفاق (الحكومي والخاص) على الصحة ما بين 

مصرسورية،،المغربا عدا السودان،الجزائر، وتضم هذه المجموعة (مع هاتين الدولتين) باقي الدول العربية فيم

 ).2/15، الملحق (في المائة 45و 27.4بين التي تراوحت فيها هذه النسبة والصومالو

تشير البيانات المتاحة إلى وجود تفاوت كبير بين الدول العربية في نسبة توفير مياه الشرب المياه والصرف الصحي:

يبين نجاح البلدان العربية كمجموعة في تحقيق إنجاز معتبر حيث أنه يقترب مما اآلمنة للسكان، إال أن المتوسط العربي 

ي ، مقارنة بحوال2009في عام في المائة في الدول العربية 84.2حوالي بلغ هذا المؤشرإذحققته الدول النامية ككل، 

ويالحظ  أن الفجوة بين الحضر  .اللفترة ذاتهفي المائة في دول العالم 89وحوالي في المائة في الدول النامية 86

والريف في الحصول على المياه اآلمنة للشرب في الدول العربية ال تزال كبيرة، حيث تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون 

في  74.2في المائة، بينما ال تتعدى هذه النسبة بين سكان الريف حوالي  86.5على مياه آمنة للشرب في الحضر حوالي 

في المائة في  79في المائة في الحضر و 95. أما في الدول النامية ككل، فتصل هذه النسبة إلى 2009م المائة في عا

في المائة في الريف. 81في المائة في الحضر، و 96الريف، كما تصل على مستوى دول العالم إلى 

ات المتاحة إلى أنها تتوفر لجميع السكان وبالنسبة لتوفر مياه الشرب اآلمنة للسكان في الدول العربية فرادى، تشير البيان

في المائة من السكان  90في خمس دول، هي اإلمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان. في حين تتوفر ألكثر من نسبة 

 58في سبع دول أخرى، هي األردن وتونس والسعودية وسورية وفلسطين والقمر ومصر. بينما تنخفض هذه النسبة إلى 

في المائة في الصومال. وبهذا  29في المائة في موريتانيا، و 50في المائة في اليمن، و 55السودان، وفي المائة في

تكون الدول العربية ككل قد حققت الهدف العالمي القاضي بتخفيض عدد السكان الذين ال تتوافر لهم مياه الشرب اآلمنة 

 ).2/16، الملحق (2015و  1990إلى النصف بين عامي 

عيد توفر خدمات الصرف الصحي لسكان الدول العربية، تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من التفاوت الكبير وعلى ص

بين هذه الدول في توفير تلك الخدمات للسكان، إال أنها استطاعت كمجموعة أن تحقق إنجازاً أفضل مما حققته الدول 

في المائة، مقارنة بمتوسط الدول النامية  76.6نحو  2009 النامية ودول العالم ككل، حيث بلغ المتوسط العربي في عام

في المائة. ويالحظ التفاوت الكبير في توفير خدمة الصرف الصحي  63في المائة، والمتوسط العالمي البالغ  56البالغ 

ان الحضر المالئم بين سكان الحضر وسكان الريف في الدول العربية، حيث بلغ المعدل العربي لتوفر هذه الخدمة لسك

في المائة لسكان الريف. أما في الدول النامية ككل  64.6، بينما ال يتعدى حوالي 2009في المائة في عام  81.8نحو 

في  79في المائة في الريف، كما تصل في دول العالم مجتمعة إلى  43في المائة في الحضر و  73فتصل هذه النسبة إلى 

لريف.في المائة في ا 47المائة في الحضر و 
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وتشير البيانات المتاحة للدول العربية فرادى إلى أن اإلمارات وقطر والكويت قد وفرت خدمات الصرف الصحي 

في المائة، وهي األردن  90دول عربية أخرى وفرت هذه الخدمات بنسب تجاوزت  7المالئم لجميع السكان، وأن 

26حين ال يتوافر الصرف الصحي المالئم إالَّ لحوالي والجزائر والسعودية وسورية وعمان ولبنان وليبيا ومصر، في

).2/16في المائة في الصومال، الملحق ( 23في المائة من السكان في السودان، وموريتانيا، و 

العمالة 

وهو ما يمثل ،مليون نسمة 122بحوالي  2010القوى العاملة في عام حجميقدر حجم القوى العاملة ومعدل النمو:

تفاع في المائة من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في العام نفسه. ويرجع انخفاض هذه النسبة إلى ار 34.5حوالي 

 ).2/17وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل رغم اتجاه هذه المساهمة للزيادة، الملحق (سنة 15عدد السكان دون 

. 2010 – 1995في المائة في الفترة  3.1ربية مرتفعاً، حيث بلغ ويعتبر المعدل السنوي لنمو القوى العاملة في الدول الع

في المائة في  9.2في المائة في قطر، وحوالي  10.1ويتراوح هذا المعدل على صعيد الدول فرادى ما بين حوالي 

الجزائر في المائة في البحرين. وقد تجاوز المؤشر المذكور المعدل العربي في تسع دول أخرى، هي  6.3اإلمارات، و 

والسعودية وسورية والعراق والقمر والكويت وليبيا وموريتانيا واليمن. ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى العاملة إلى 

استمرار النمو السكاني وتزايد معدالت المشاركة في سوق العمل خاصة بين النساء. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع كل 

اقتصادياً لعدة عقود قادمة نتيجة لتأثير النمو السكاني السريع في الناشطينسكان من معدل نمو العمالة ومعدل نمو فئة ال

العقود الثالثة الماضية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً ومستمراً بالنسبة للدول العربية على المستويين االقتصادي 

واالجتماعي. 

في  57.4أن حوالي  2010افي للعمالة العربية لعام يبين التوزيع الجغرالتوزيع الجغرافي والقطاعي للقوى العاملة:

مليون  26المائة من إجمالي القوى العاملة العربية تتركز في خمس دول، إذ يبلغ عدد القوى العاملة في مصر حوالي 

مليون  10مليون عامل، وفي الجزائر حوالي  12مليون عامل، وفي المغرب حوالي  14عامل، وفي السودان حوالي 

في المائة) من القوى  60.8مليون عامل. ويستحوذ قطاع الخدمات على أكبر نسبة ( 8وفي العراق حوالي عامل، 

 22.3إلى  1995في المائة عام  33.6العاملة. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي انخفضت من 

من األطفال الذين تتراوح ليست صغيرةأن نسبة . من جهة أخرى، تشير البيانات المتوفرة إلى2010في المائة سنة 

سنة ما زالت تلِج سوق العمل، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه التشريعات الدولية لحماية  14و 5أعمارهم ما بين 

في  49حقوق الطفل مع باقي التأثيرات السلبية على تعليم هؤالء األطفال وأوضاعهم الصحية. وتصل هذه النسبة إلى 

في المائة في السودان.  13في المائة في موريتانيا، و  16في المائة في اليمن، و  23ة في الصومال، وإلى المائ
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ال تزال حصة النساء من القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ ال تتجاوز مساهمة اإلناث في أسواق العمل:

ى بين األقاليم الرئيسية األخرى في العالم. وتتدنى حصة المرأة . وتعتبر هذه النسبة األدن2010في المائة سنة  29حوالي 

في المائة)، 14.6في المائة)، واليمن (13.2في المائة)، والسعودية (12.4في السنة ذاتها بشكل كبير في كل من قطر (

في المائة)، بينما ترتفع في بعض البلدان الزراعية والدول األقل نمواً. 21.4والعراق (

  البطالة

هذه الدول خالل عام بعضسجلت معدالت البطالة ارتفاعا ملحوظًا في بعض الدول العربية نتيجة األحداث التي شهدتها

، جراء توقف اإلنتاج وإغالق المؤسسات وتراجع تدفقات االستثمارات األجنبية وتراجع الصادرات وعوائد 2011

ويقدر متوسط معدل البطالة في المنطقة حسب آخر  .قد األجنبيت وانخفاض احتياطي النالسياحة وتفاقم عجز الميزانيا

في المائة والذي يظل األعلى بين مناطق وأقاليم العالم األخرى. ويقدر حجم العاطلين عن  16بيانات متوفرة بحوالي 

ط بطالة بلغ مليون عاطالً حول العالم ومتوس 197مليون بالمقارنة مع  17بحوالي  2011العمل في الدول العربية عام 

واليمن سجل معدل البطالة في هذه وسورية في المائة. ونتيجة لألحداث التي شهدتها كل من تونس ومصر  6.0حوالي 

ست نقاط مئوية بالنسبة لتونس وسورية بما يقدر بنحو، 2010بالمقارنة مع عام  2011البلدان ارتفاعا ملحوظا في عام 

 ).  8طتين اثنتين بالنسبة لمصر، الجدول رقم (وأربع نقاط مئوية بالنسبة لليمن، ونق

 )8الجدول رقم (
تطور معدالت البطالة في بعض الدول العربية

(نسب مئوية)
20072008200920102011الدولة
13.112.712.912.512.9  األردن

4.04.04.03.83.7  البحرين
12.412.413.313.018.9  تونس

13.811.310.210.09.8  الجزائر
9.210.98.58.614.9  سورية

21.521.621.526.626.6  فلسطين
8.98.79.48.911.9  مصر

9.89.69.19.18.9  المغرب
14.614.318.0 15.0 15.3  اليمن

)، وتقديرات معدي التقرير بناء على بيانات وطنية رسمية وبيانات  دولية متفرقة. 2/18المصدر: الملحق (                 

ورغم المجهودات المبذولة في عدد من الدول العربية للتخفيف من البطالة إال أن معدالتها لم تتغير بشكل ملحوظ خالل 

. ويعزى ذلك فرص عمل جديدةتوفير الخمس سنوات الماضية نتيجة نمو عرض العمل بنسب تفوق قدرة االقتصاد على 

الزيادة القياسية في معدالت نمو القوى العاملة والتي تفوق المعدالت المسجلة في مختلف مناطق العالم األخرى. وفي إلى 

مليون نسمة  72مليون نسمة، منهم حوالي  220يفوق عدد السكان في سن العمل وفي جانب العرض هذا الخصوص 

 63ساكن عربي حوالي  100مليون نسمة، أي أن من كل  122ويقدر حجم قوة العمل بحوالي سنة، 24و 15بين سن 
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متوسط معدل المشاركة زيادة عاطلون. وهذه األرقام، باإلضافة إلى  16منهم في قوة العمل، و 35منهم في سن العمل و

ب العرض، على أسواق العمل في الضغوط الديمغرافية، أي جانفي القوى العاملة خاصة بين اإلناث، تفيد بضخامة 

الدول العربية. 

تشير كثافة البطالة في أوساط الشباب وطالبي العمل للمرة األولى إلى أن البطالة في الدول العربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً و

لعاطلين طالبي بعدم القدرة على استيعاب األعداد الكبيرة للداخلين الجدد إلى القوى العاملة، حيث يبلغ متوسط نسبة ا

، حوالي ثلثي إجمالي عدد العاطلين في الدول العربية، ويبلغ متوسط العملالعمل ألول مرة، أي المنضمين الجدد لسوق 

متوسط معّدل البطالة لدى . ويمثل ل في الدول العربية حوالي النصفسنة) بين العاطلين عن العم 24-15نسبة الشباب (

والبالغ حوالي المؤشرعدل البطالة اإلجمالي، وهو ما يفوق المتوسط العالمي لنفس مّرة متوسط م 3.6الشباب حوالي 

في قطر  17بشكل ملحوظ في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أنه على سبيل المثال قد بلغ المؤشرويرتفع هذا  0.3

ليبيا واألردن واإلمارات، في كل من الجزائر والبحرين و 5و 3في السعودية، ويتراوح بين  5.2في الكويت و 7.8و

 ).11) والشكل (2/18، الملحق (في باقي الدول العربية 3دون الـ وينخفض إلى 

نسبة معدل بطالة الشباب إلى  معدل البطالة اإلجمالي): 11(الشكل 
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  التنميةالمصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقليمي للدول العربية، دراسة خلفية لتقرير                          
. 2010اإلنسانية العربية                                        

وإلى جانب الضغوط الديمغرافية، فهناك عوامل أخرى تفسر ارتفاع معدالت البطالة في عدد من الدول العربية، من 
أهمها تذبذب وعدم كفاية النمو االقتصادي، وتآكل قدرة القطاع العام على توفير فرص عمل كافية، وضعف طاقة 

اص بسبب تواضع بيئة األعمال وعدم التكافؤ بين الميزات المالية والعينية المقدمة للعاملين في التشغيل في القطاع الخ
إضافة إلى ،وخاصة فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجيالقطاع العام وتلك التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص

اع. كما أن حالة عدم االستقرار تفسر بشكل كبير عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات العمل في هذا القط
ارتفاع معدالت البطالة في كل من العراق وفلسطين والصومال. من ناحية أخرى، فإن ضعف اإلمكانيات وتواضع 

كافية عملالقاعدة االقتصادية تحد من قدرة الدول محدودة الدخل مثل موريتانيا، والسودان، واليمن على توفير مواطن 
لعمل المتزايدة. لقوة ا
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ما يميز البطالة في الدول العربية ككل عن غيرها من مناطق العالم هو تركزها الشديد في أوساط الشباب وطالبي مو

وتفيد البيانات  .)2/18الملحق (العمل ألول مرة، وانتشار البطالة بين المتعلمين، وارتفاع معدالتها لدى اإلناث، 

ة أن فترة انتظار الباحثين الجدد عن عمل خاصة بين حاملي الشهادات العليا تدوم أكثر المتوافرة عن بعض الدول العربي

من سنة. ففي مصر تستغرق فترة البحث عن عمل لخريجي الجامعات في المتوسط أكثر من عشرين شهرا. وتبلغ  نسبة 

في المائة، وتفوق  48.8نات، حوالي شهرا في بعض الدول العربية التي تتوفر حولها بيا 12العاطلين لفترة تفوق مدتها  

في المائة في كل من تونس، والجزائر، والكويت والمغرب. وتدل مؤشرات البطالة على جدية الوضع  60تلك النسبة 

وخطورته في الدول العربية وضرورة اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات الالزمة  لتخفيف مستويات البطالة خاصة لدى 

المدرةفظة على االستقرار والسلم االجتماعي. ويتطلب ذلك تكثيف الجهود لدعم مسارات النمو الشباب المتعلمين للمحا

وزيادة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والنهوض ببرامج تشغيل لمواطن الشغل وتحسين بيئة األعمال

ج تدريب الخريجين وربطها إضافة إلى التوسع في برامالشباب، وتحسين أداء مؤسسات وسياسات سوق العمل. 

بالتدريب من أجل التوظيف وإعادة النظر في السياسات االقتصادية بما يسمح بدور أكبر للقطاع الخاص في توفير المزيد 

من فرص العمل.


