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    التطورات االقتصادية واالجتماعيةالتطورات االقتصادية واالجتماعية

  
  

  

  نظرة عامة
 

 تأثيرات األزمة االقتصادية العالمية من القطاع المالي إلى االقتصاد الحقيقي، امتداد، وآما آان متوقعًا، 2009شهد عام 

آان أثر األزمة  ولقد .ةوانتقال اآلثار السلبية لتلك األزمة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بما فيها الدول العربي

 في 6.6  باألسعار الثابتة منالنمواالقتصادية العالمية على الدول العربية آكل محدودًا نسبيًا حيث تراجع متوسط معدل 

 في عدد من الدول واألقاليم سجل النمو انكماشًا بينما ،2009عام في  في المائة 1.8 إلى حوالي 2008عام في المائة 

اختالف وضع آل دولة عند بداية األزمة، ومدى تباين مع تأثير األزمة على الدول العربية فرادى األخرى، إال أن 

تباطؤ وتيرة نمو فقد أدى .  تلك اآلثارلمواجهةطبيعة اإلجراءات المتخذة حسب انفتاحها على األسواق الخارجية، و

   حوالياتج المحلي اإلجمالي للدول العربية من قيمة النإلى انخفاض لمي وانخفاض عائدات صادرات النفطاالقتصاد العا

عام في  معدالت التضخم  وانخفضت.2009عام  في  تريليون دوالر1.7  نحو إلى2008عام في  تريليون دوالر 1.9

تراجع أسعار السلع األولية في األسواق الدولية باإلضافة لنتيجة  في معظم الدول العربية 2008 بالمقارنة مع عام 2009

  . وامل أخرى خاصة بكل دولةإلى ع

  

في قطاع الصناعات اإلستخراجية  تراجعت حصةلدول العربية، ل  المحلي اإلجماليالتكوين القطاعي للناتجوفيما يتعلق ب

وفي المقابل، زادت مساهمة آل من . 2008 بالمقارنة مع عام 2009عام  ملحوظ فيبشكل  الناتج المحلي اإلجمالي

وفي جانب اإلنفاق، ارتفعت  . التحويلية وقطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالياتلصناعقطاعات الخدمات وقطاع ا

، ولقد أدى انخفاض قيمة 2009حصة آل من اإلنفاق االستهالآي واالستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

إلى واردات من السلع والخدمات، صادرات السلع والخدمات للدول العربية آمجموعة بنسبة أعلى من انخفاض قيمة ال

  . بصورة حادة نسبة تغطية الصادرات للواردات العربيةتراجع

  

 تتراجع  دخل األسرة بأن معدالت الفقرات البيانات المتوفرة عن الفقر في الدول العربية من خالل مسوحأحدثتفيد و

هداف األق الغاية األولى من الهدف األول من التي يتوقع أن تكون قادرة على تحقيو من الدول العربية متزايدفي عدد 

، إلى 2015 مع حلول عام واحدًادوالرًا المتمثل في تخفيض نسبة السكان الذين ال يتجاوز دخلهم اليومي اإلنمائية لأللفية 

 الدول باإلضافة إلى ،في المقابل، فإن بعض الدول العربية األقل نموًا .1990 العامفي نصف النسبة التي آانت سائدة 

 وفلسطين والصومال سوف يصعب عليها تحقيق تلك الغاية قبل حلول ي تعاني من ظروف خاصة مثل العراقالعربية الت
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 في الدول العربية يحصل في المتوسط على فقرًاخمس السكان األآثر توزيع الدخل بأن وتشير مؤشرات . 2015عام 

 في 47.2مس السكان األآثر ثراء حوالي ما تبلغ الحصة المقابلة لُخ في المائة من اإلنفاق االستهالآي العائلي، بين6.7

 على البيانات المفصلة المتوفرة من خالل بعض المسوحات الحديثة في الدول العربية، يتبين وجود تباين ًاوبناء. المائة

اعت بعض الدول ففي حين استط. بين الدول العربية من حيث تحسين المستوى المعيشي ودخل مختلف فئات المجتمع

معظم الفئات الدخلية في بعض لرفع مستوى دخل آل الفئات الدخلية في المجتمع، آان نمو الدخل سالبا بالنسبة لكل أو 

 .الدول العربية األخرى

  

 في اتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية ملحوظًاوفيما يتعلق بالتطورات االجتماعية، حققت الدول العربية آمجموعة تقدمًا 

 أن الدول العربية األقل  منرغمبال المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين،ولفية الثالثة، لأل

 التطورات االيجابية التي طرأت على عدد من  منغمعلى الرو. زالت بعيدة عن تحقيق آل هذه األهداف نموًا ما

بية تواجه تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع معدالت النمو السكاني المؤشرات االجتماعية، ال تزال غالبية الدول العر

واألمية والبطالة، ووجود تباين واضح في مستوى ونوعية الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي بين 

م وزيادة بين سكان المناطق الريفية والحضرية، والحاجة إلى تطوير نوعية التعليوالدول العربية وداخل الدول نفسها 

  .طاقته االستيعابية

  
  التطورات االقتصادية

 
  أداء الناتج المحلي اإلجمالي 

 

 مليار دوالر 1,700  حوالي2009في عام  بأسعار السوق الجاريةآمجموعة بلغ الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية 

 في المائة مقارنة مع معدل 11.9معدله انكماشًا بلغ  بذلك سجًالم، 2008 مليار دوالر في عام 1,930مقارنة بحوالي 

الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل باألسعار ويعتبر تراجع قيمة . 2008عام في ي المائة  ف25.8  بحوالينمو

 ويعزى. 2008 وحتى منتصف عام 2003عام في الطفرة النفطية التي بدأت منذ أول تراجع لتلك القيمة الجارية 

  الحاد فيتراجعال عن الناجم الناتج باألسعار الجارية إلى انخفاض قيمة صادرات الدول المصدرة للنفط التراجع في قيمة

 النفط من قبل أهم الدول المصدرة له خالل إنتاجوتخفيضات ، 2009وبداية عام  2008أسعار النفط خالل منتصف عام 

وتأثرت الدول العربية األخرى باألزمة االقتصادية . ن مع قرارات منظمة أوبك المتخذة في هذا الشأ تماشيًا،2009عام 

 بالخصوص من خالل انخفاض الطلب على صادراتها وتراجع صافي تدفقات االستثمارات األجنبية ورأس ،العالمية

  .)1(الشكل و) 2/2( الملحق ،أقل تحويالت العاملين من الخارجالمال وعوائد السياحة، وبدرجة 
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، فقد تراجع متوسط معدل 2005وفيما يتعلق بالناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آمجموعة، باألسعار الثابتة للعام 
أقل وسجلت بذلك الدول العربية آكل . 2009عام في في المائة  1.8  إلى حوالي2008 عام  في في المائة6.6نموه من 

واختلف تأثير تلك األزمة على الدول العربية فرادى باختالف وضع آل . يةمتوسط معدل نمو منذ بداية الطفرة النفط
لمواجهة تلك اآلثار، دولة عند بداية األزمة ومدى انفتاحها على األسواق الخارجية واختالف طبيعة اإلجراءات المتخذة 

  ). 1( واإلطار )2(الشكل 
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المتفق  المنهجيةحسب  ،100=2005 المحلية الثابتة لسنة أساس ، وباألسعار2005عام لمليون دوالر بسعر صرف ثابت ل  *

  . عليها من قبل المؤسسات المعدة للتقرير
  .المؤسسات المعدة للتقريروتقديرات ) 2/1(الملحق : المصدر

ة  الشكل (1) : الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربي
(2009-2000)

ة *  الشكل (2) : معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار الثابت
(2009-2000)
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  )1(اإلطار 
  سبل تحصين االقتصادات العربية واألزمة االقتصادية العالمية

 
، والتي بدأت 2008 األزمة االقتصادية العالمية التي اندلعت في منتصف عام مازالت دول العالم تعيش تحت وطأة آثار

 بشكل سريع إلى القطاع المالي والمصرفي، ومن ثّم إلى امتدت، ثم  في الواليات المتحدةقطاع الرهن العقاريبانهيار 
ر متراآمة ئلى رآود اقتصادي ودوامة خسا وأدت األزمة المالية إ.االقتصاد الحقيقي في الدول المتقدمة والدول النامية تباعًا

ومنذ ذلك التاريخ انطلقت محاوالت . في القطاعين الحقيقي والمالي أطاح بأآبر المؤسسات المصرفية وشرآات التأمين
  فكريتين تبين أن هناك مدرستين،وفي إطار هذه المحاوالت.  آثارها السلبيةتقليلتشخيص مسببات هذه األزمة واقتراح سبل 

التي ترى " المدرسة الكالسيكية"فالمدرسة األولى هي . متعارضة في بعض األحيانوسيتين تمخضت عنهما آراء مختلفة رئي
 حدثًا عاديًا آمثله من األزمات االقتصادية السابقة، والتي تتمثل في مرور االقتصاد عبر الفترة االنكماشية للدورة ةفي األزم
ففي .   معاآسة للدورة االقتصاديةاألجل عمله هو اتخاذ سياسات قصيرة يتعين ما وترى هذه المدرسة أن آل. االقتصادية

مجال المالية والمصارف، ترى أن أزمة الرهن العقاري التي تولدت على خلفية توريق الرهون العقارية هي مشاآل طبيعية 
وترى أن . العالمي ايجابية على النمو االقتصادي تعتبر تكلفتها قليلة بالمقارنة مع ما أتت به األدوات المالية الجديدة من آثار

خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة في االقتصاد وضمان استمرار نمو االئتمان، وتخليص المصارف والمؤسسات المالية 
سياسات  شريطة عدم لجوء الحكومات إلى ، وذلكمن أصولها الرديئة وزيادة رأسمالها آفيلة بإعادة النظام المالي إلى عافيته

وتقترح في المقابل اتخاذ  إجراءات لتنظيم عمليات التوريق التي أصبح من الصعب قياس درجة المخاطرة في . رقابة مكبلة
األصول الجديدة المولدة من خاللها، وإصالح آلية عمل مؤسسات التصنيف التي لم تقم بالدور المنوط بها بالتنبيه لوجود 

 األجلآما تقترح هذه المدرسة زيادة اإلنفاق الحكومي، وتقديم دعم محدود وقصير . ةمخاطر غير عادية قبل وقوع األزم
وترى . الفئات الفقيرةللقطاعات القابلة لالستمرار، واتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة األزمة على البطالة، وتأثيرها على 

مع تقليل سياسات الرقابة التي تثبط عمل األسواق  أهمية التعاون بين دول العالم في تنسيق السياسات،  أيضًاهذه المدرسة
  .المالية الدولية، وال ترى داعيًا التخاذ سياسات إعادة هيكلة وتنظيم لألنظمة المالية على المستوى الدولي

  
  أظهرت إلى السطح حقيقة)Systemic (في الجهة المقابلة، أن األزمة الحالية هي أزمة نظامية" المدرسة الهيكلية"وترى 

 يتنظيمالوي رقابالمستوى ال على  من دون ضوابط، وأظهرت آذلك خلال آبيرًاأن اقتصاد السوق ال يستطيع أن يعمل تلقائيًا
لمؤسسات المالية، ومشاآل حوآمة آبيرة، وعدم نزاهة في تقييم المالءة اإلئتمانية لُكبرى المؤسسات المالية التي أصبحت ل

حجيمها، خاصة أمام تشعب شبكة األدوات التمويلية الحديثة مثل المشتقات وتوريق  من تمصدرا لمضاعفة المخاطر بدًال
وعليه، فإن هذه األزمة الهيكلية تستوجب اتخاذ . األصول، وصعوبة تقييم وتسعير درجة المخاطرة لدى تلك المؤسسات

تدعو هذه المدرسة إلى اتخاذ و . القصيراألجلإصالحات جذرية تتجاوز سياسات التثبيت االقتصادي إلنعاش االقتصاد في 
نظام الرقابة على البنوك خاصة من حيث معايير المالءة المالية، واحترام وتطبيق ضوابط التسليف ل أساسية إصالحات

التقليدية وجعل المديونية متماشية مع طاقة األفراد والمؤسسات، وآذلك الحد من قدرة المصارف على توليد االئتمان، 
وترى هذه المدرسة ضرورة ملحة في اتخاذ تدابير طويلة المدى لدعم وتنشيط . ارة ومراقبة المخاطروتحسين وسائل إد

الطلب حتى وإن استدعى ذلك زيادة هامة في عجز الميزانية، ورفع اإلنتاجية من خالل دعم القطاعات الحيوية بما فيها 
وير، وزيادة األجور، ومحاربة البطالة والفقر، وتخفيف الشرآات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة ومؤسسات البحث والتط

 وترى آذلك أن تنشيط االقتصاد المحلي. عدم العدالة في توزيع الدخل والثروات السيما من خالل تقليص الفروقات الطبقية
سيق السياسات  دول العالم التخاذ إجراءات موازية إلنعاش اقتصاداتها وتنجميعيجب أن يكون مدعومًا بشكل قوي بمساعي 

وعلى المستوى الدولي، ترى هذه المدرسة ضرورة ملحة في تنسيق سياسات الرقابة والتحوط في مختلف دول . فيما بينها
  .العالم
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أدوات السياسات  أآثر منها هيكلية، مثل استخدام األجل حلول قصيرة هي أن اإلجراءات التي اتخذت حتى اآلن  منوبالرغم

في رأس المال، مع نية الخروج في " مؤقتًا"، بما في ذلك الدخول خ األموال للشرآات والمؤسساتالمالية والنقدية، وض
أقرب فرصة، إال أنه بالنظر إلى طبيعة اإلجراءات التي تنوي الدول المتقدمة والنامية اتخاذها، وبدء المؤسسات المالية 

 الترآيز على سياسات التثبيت المالي على حساب السياسات الدولية إعادة النظر في بعض المسلمات التي آانت تعمل بها مثل
الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل، يبدو أنه قد بدأ ترجيح آفة المدرسة الهيكلية التي ُتقّر بوجود مشاآل هيكلية في االقتصاد 

  . لميالعا
  

ة إن الدول العربي. ة االقتصادات العربيةزيادة مناعالدروس التي ينبغي االنتباه لها لومن المهم بمكان الوقوف أمام بعض 
، لذلك يتعين عليها دعم  باألزمة، فهي ليست بمنأى عما يجري في االقتصاد العالميحتى وإن تأثرت بشكل محدود نسبيًا

جاهزيتها لمواجهة الصدمات الخارجية واألزمات من خالل إبقاء موازين حكوماتها ومديونياتها ضمن مستويات مقبولة 
تسبب ذلك في تفاقم  أن ي دونوتخفيض آثار األزمة الستخدام السياسات التحفيزية )Policy Space (المتاح الحيز لتوسيع

  . العجوزات وتضاعف اآلثار السلبية لتلك األزمات
  

و  النمتحفيز إيالء أهمية أآبر لسياسات االستقرار المالي والتحكم في التضخم على حساب سياسات تجنبآما أن من المهم 
ويعني هذا ضرورة دعم سياسات النمو الحقيقي وزيادة تنويع القاعدة االقتصادية وتحقيق عدالة في . االقتصادي والتشغيل

التكامل االقتصادي "آما أن ذلك يعني أن . التوزيع وزيادة الصادرات واالستثمار في أعلى المشاريع الحقيقية جدوى
ومن األهمية .  العربية اإلنتاجيةغالل األفضل واألآثر جدوى لكثير من المواردمازال يمثل الهدف الهام نحو االست" العربي

بمكان تعزيز نظام الرقابة التحوطية والقواعد التنظيمية على المؤسسات المصرفية والمالية واالستثمارية للحفاظ على سالمة 
 مع التي يتعين تنسيقهازأ من السياسات االقتصادية األنظمة المالية والمصرفية، واعتبار آليات الرقابة والتحوط جزًءا ال يتج

، وتالفي الوقوع في فخ الديون التي تفوق طاقة دبقية السياسات، يضاف إلى ذلك ترشيد قواعد إدارة المخاطر، ومكافحة الفسا
  . االقتصاد أو مؤسساته

  

  

  الدول، في جميع2008ليه في عام عما آانت ع 2009 تراجعت معدالت النمو باألسعار الثابتة في عام ،وبشكل عام

ففي .  لخصائص اقتصاداتها حسب مجموعات الدول العربية ووفقًاوتباين أداء النمو. يبوتي واليمنالعربية، باستثناء ج

رتفاع أسعار النفط خالل الفترة التي سبقت آانت في أوضاع مالية مريحة نتيجة الدول مجلس التعاون الخليجي التي 

 باألسعار )1( لهذه الدول متوسط معدل النمو االقتصاديإلى تراجعخفاض عائدات صادراتها النفطية انأدى األزمة، 

  .2009عام في  في المائة 0.1 إلى حوالي 2008-2006خالل الفترة  في المائة 5.3الثابتة من حوالي 

  

 المحلي اإلجمالي باألسعار وعلى صعيد أداء الدول فرادى، سجلت آل من قطر وُعمان والبحرين معدالت نمو الناتج

حققت  قطر وتجدر اإلشارة إلى أن. 2009الثابتة أعلى من متوسط معدل النمو لدول مجلس التعاون آمجموعة في عام 
                                                 

 .من هذا التقرير) فصل المحور(في الفصل العاشر ) 5(أنظر الجدول رقم    )1(
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  زيادة إنتاج الغاز، بفضل2009خالل عام الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في الدول العربية أعلى معدل نمو 

بينما سجلت بقية دول المجلس، . مج تطوير البنية التحتية وتطوير الطاقة اإلنتاجية لصناعة الغازالمسال واستمرار برا

  ).1(اإلمارات، الجدول رقم و الكويت آل من آما في معدالت انكماشية ضعيفة بالنسبة للسعودية، أو  معدالت نموإما

  

(نسبة مئوية)

200820092008200920082009

 8.0 24.9 8.0 24.9 2.8 5.6األردن
-23.210.4-23.210.4-7.40.2اإلمارات
-31.915.4-31.915.4 3.1 6.3البحرين 

-15.33.1 6.3 10.9 3.2 5.1تونس 
-26.918.1-18.17.8 2.1 3.0الجزائر
 12.4 15.8 12.4 15.8 6.4 5.9جيبوتي 
-23.522.3-23.522.3 0.1 4.2السعودية
 4.3 8.0 16.0 12.0 4.5 7.8السودان
 6.3 21.8 6.6 13.6 4.0 5.2سورية
-47.09.3-40.011.0 4.3 9.5العراق
-43.923.5-43.923.5 3.5 12.8ُعمان
-37.111.2-37.111.2 8.6 26.1قطر

-29.926.5-22.721.2-5.14.8الكويت *
 13.0 18.3 13.0 18.3 7.0 8.0لبنان  
-27.026.3-25.025.7-1.61.4ليبيا   
 15.6 24.6 16.0 20.2 4.7 7.2مصر

 1.6 18.4 6.0 11.8 5.0 5.6المغرب
-25.414.4-16.57.2-3.71.1موريتانيا  
-20.13.6-20.62.2 4.7 4.5اليمـن

* معدل النمو باالسعار الثابتة من صندوق النقد الدولي ، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العالمي، أآتوبر 2010
المصدر: استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 2010، وتقديرات من المؤسسات المعدة للتقرير. 

الجدول رقم (1)

معدل نمو الناتج المحلي بالدوالر
باألسعار الجارية الدول 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

باألسعار الجاريةباألسعار الثابتة 
معدل نمو الناتج المحلي بالعمالت الوطنية

2008 و2009

  
  
  

لتعاون جراء توقف عدد من المشاريع الممولة من قبل وبصورة عامة، فقد تأثر النمو االقتصادي لعدد من دول مجلس ا

المؤسسات المالية وشرآات االستثمار الهامة في هذه الدول، وذلك عقب انخفاض قيم أصولها المستثمرة في الخارج 

ر على وارتفاع قيمة التزاماتها الخارجية، مقابل تراجع أدائها المرتبط بتقلبات أسواق المال المحلية والخارجية، مما أث

ولقد أثر ذلك . ميزانيات المصارف المنكشفة على بعض هذه الشرآات وأدى إلى تراجع نمو االئتمان والتمويل المتوفر

وآان هذا واضحًا في حالة الكويت التي تتجاوز فيها حصة . بدوره سلبًا على أداء أسواق المال والعقار في هذه الدول
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 عدد من المحفظة االئتمانية للبنوك، وفي حالة اإلمارات، التي تأثر فيها أداء  في المائة من إجمالي11شرآات االستثمار 

  .  قيد االنجازالكبرى خاصة في ظل اعتمادها على االقتراض لتمويل المشاريع ،ةشرآات إمارة دبي سلبًا باألزم

  

  في معدالت نموهاتراجعًاسجلت ر والسودان والعراق وليبيا، فقد ، وهي الجزائالنفطية األخرىلدول العربية وبالنسبة ل

أما . نخفاض عوائد النفط لألسباب المذآورة آنفًاال نتيجة ، وذلك2009للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في عام 

 من تحقيق ، المياهوشح وتأثر اإلنتاج الزراعي بالجفاف يةصادرات النفطال ه منرغم تأثر عائداتفقد استطاع، اليمن 

   . بفضل األداء الجيد لقطاع الصناعة2008عام في  المعدل الذي سجلهفاق معدل نمو 

  

تأثرت معدالت نموها للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بدرجة أقل من الدول فقد األخرى، أما الدول العربية 

األداء الجيد بفضل ، 2009 امفي ع باألسعار الثابتة  في الدول العربيةمعدل نموأعلى  لبنان ثاني حقق وقد .النفطية

 ،، مع استقرار تحويالت العاملين في الخارجوتدفق ودائع غير المقيمين بصورة ملحوظةوالخدمات،  ةلسياحي القطاع

 آل من األردن، وتونس، آما استطاع.  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي20حيث تمثل هذه التحويالت أآثر من 

 في المائة، بفضل 5وفي المائة  2.8 تحقيق معدالت نمو باألسعار الثابتة تراوحت بين منوسورية، ومصر والمغرب 

ويرجع . وتقليص اآلثار السلبية لألزمةالوطني اإلنفاق الحكومي إلنعاش االقتصاد وزيادة  التنشيطية البرامج التحفيزية

أداءه فيها صة قطاع النقل والتخزين المرتبط  جيبوتي إلى األداء الجيد لقطاع الخدمات اإلنتاجية وخاارتفاع النمو في

  . بنشاط الموانئ

  

 لدول العربيةل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية       تراجع: متوسط نصيب الفرد من الناتج    

ى حوالي    2008عام  في   دوالر   6,002 من حوالي    آمجموعة ام  5,159 إل ذلك  ، مسجالً 2009 دوالر ع ًا بلغت   انكم ب اش

ة     ، وهو أول تراجع  في المائة  14 حوالي نسبته دول العربي الي لل ي اإلجم اتج المحل ة   من لمتوسط نصيب الفرد من الن ذ بداي

سبة بلغت            وسجل أآبر تراجع   . الطفرة النفطية الحالية   الي في الكويت بن ي اإلجم اتج المحل رد من الن لمتوسط نصيب الف

اً     ميعجوبصفة عامة سجلت   .  في المائة  44.5 نفط تراجع ة المصدرة لل دول العربي رد نصيب  في   ال ي     الف اتج المحل  من الن

ر     .  على خلفية تراجع عوائدها النفطية 2008 بالمقارنة مع عام     2009عام  في   اإلجمالي ة غي دول العربي وفي مجموعة ال

و في   .  في المائة16.5 في المائة وموريتانيا بنسبة 4النفطية انخفض الناتج للفرد في آل من تونس بنسبة     وسجل أعلى نم

ان بمعدالت بلغت              ة      13 نصيب الفرد من الناتج في مصر ولبن والي        12.3وفي المائ ى الت ة، عل ة   .   في المائ وحققت بقي

ة في المغرب، و   0.5الدول معدالت نمو لنصيب الفرد من الناتج باألسعار الجارية تراوحت بين          ة   5.7 في المائ  في المائ

ر   أي   يطرأ   لمو .المائة في جيبوتي   في   9في األردن، و   دول               جوهري   تغيي سبة لل ة،  خاصة بالن دول العربي ى ترتيب ال عل

ل دخالً     الدول  ، وال  قطر واإلمارات والكويت  ، وهي    في الترتيب  األعلى دخالً  ة األق وتي         عربي يمن وجيب سودان وال  وهي ال

ام  في   فقط   ضعفًا65 إلى 2008 في عام عفًا ض69حوالي انخفضت من  نسبة أعلى إلى أدنى دخل       ، إال أن    وموريتانيا ع

  .)2(، الجدول رقم 2009
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    (دوالر أمريكي)
1995200020052006200720082009الدولة

16,64228,92547,50658,00366,29876,45959,984 قطر
17,57723,36633,27141,03245,53252,85644,538 االمارات
14,39716,92728,18233,27334,43743,26629,941 الكويت

10,03212,58215,14016,51217,75421,66816,950 البحرين 
6,4778,09712,31814,28215,18020,90614,533 عمان

7,8559,24713,64015,04115,86819,15214,550 السعودية
6,3406,1307,1868,1139,64211,8608,469 ليبيا   

3,1784,5855,6175,7296,3537,4668,383 لبنان  
2,0182,5403,7054,3184,8846,0025,159 متوسط الدول العربية

2,0152,2443,2163,3983,8114,3494,174تونـــــــــس 
1,5001,8013,1333,5033,9404,9153,959الجزائـــــــر
1,5601,7422,3002,6142,9713,6303,837األ  ر  د  ن
3658711,2961,8912,5013,5683,142العــــــــراق
1,2581,2881,9732,1522,4392,8572,872المغـــــــرب
1,1711,1591,5711,7812,1082,5052,599ســـــــورية
1,0721,5731,2791,5051,7702,1612,445مصــــــــــر
2584309941,2531,5191,5991,626الســـــودان
3586229351,0911,2011,3991,308اليمــــــــــن
8588138959421,0071,1311,233جيبوتـــــــي 
6184056238849021,105923موريتانــيــا  

المصدر: الملحقان (2/2) و(8/2).
* تم ترتيب الدول تنازليًا على أساس نصيب الفرد من الناتج في عام 2009.

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

1995 و2000 و2009-2005*

  
  

  األسعار
  

 التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار بناءًا على ، المقدر2009عام في  في الدول العربية  معدل التضخمبلغ متوسط

عام في  معدالت التضخم رجع انخفاضيو .2008عام في  في المائة 10.5بالمقارنة مع  في المائة 3.6حوالي المستهلك، 

 في األسواق الدولية بنسبة تقدر بحوالي )2(تراجع أسعار السلع األوليةإلى بشكل رئيسي  في معظم الدول العربية 2009

 في المائة ومنتجات 25 في المائة ومدخالت اإلنتاج بحوالي 15 في المائة، وانخفاض أسعار السلع الغذائية بحوالي 31

 للظروف الخاصة بكل وباإلضافة إلى هذه العوامل، يعزى تباين معدالت التضخم المسجلة.  في المائة37والي الطاقة بح

  .)3( الجدول رقمدولة على حده، 

                                                 
 .لسلع األوليةقاعدة بيانات صندوق النقد الدولي ألسعار ا   )2(
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(نسبة مئوية)
20002003200420052006200720082009 الدول العربية 

-3.56.34.713.90.7 3.4  1.6  0.7 األردن
 2.5 6.29.311.112.3 5.0  3.1  3.1 اإلمارات
 2.8 2.62.03.33.5 2.3  1.7 -0.7البحرين 

 3.7 2.04.53.25.0 3.6  2.7  3.0 تونس 
 5.7 1.62.33.74.9 3.6  2.6  0.3 الجزائر
 6.0 3.13.55.08.1 3.1  2.1 -2.9جيبوتي 
 5.1 0.72.24.19.9 0.3  0.6 -1.1السعودية
 10.1 9.96.57.516.1 8.4  7.9  8.0 السودان
 3.5 7.810.04.715.2 4.7  4.8 -0.6سورية
-37.053.230.82.72.8 27.0  33.6  5.0 العراق
 4.8 1.93.45.912.4 0.8  0.2 -1.2عمان

 2.6 3.53.81.99.9 3.0  4.4  2.8 فلسطين
-8.811.813.815.12.0 6.8  2.3  1.7 قطر

 4.0 4.13.05.510.6 1.3  1.0  1.8 الكويت
 2.8 0.05.64.110.8 3.0  1.3  0.0 لبنان  
 2.4 2.03.36.710.4-2.3-2.0-2.9ليبيا   
 11.8 4.87.79.518.3 16.5  4.2  2.7 مصر

 2.8 1.03.32.03.9 1.5  1.2  1.9 المغرب
 2.2 12.16.27.37.3 10.4  5.3  6.8 موريتانيا  

 3.7 11.418.47.919.0 12.5  10.8  4.6 اليمن
 3.6 1.64.55.76.28.37.110.5متوسط الدول العربية

(3) الجدول رقم
معدل التغير السنوي في الرقم القياسي للمستهلك

2000 و2009-2003

     المصدر : النسب محتسبة من بيانات الدول الواردة في استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام     2010، ومصادر وطنية ودولية أخرى .
  

 على  في المائة10.1و في المائة 11.8مصر والسودان بلغت  في 2009لتضخم خالل عام ا معدالت علىوسجلت أ
استهدفت التحكم في   سياسة نقدية انتهاج نتيجة2008عن مستواه في عام م في مصر وقد تراجع معدل التضخ. التوالي

مواصلة الحكومة العمل ببرنامج تخفيض الدعم المقدم ل نتيجة التضخم، لكن بقي معدل التضخم عند مستوى مرتفع نسبيًا
 يرجع إلى استمرار 2008ام أما في السودان، فإن تراجع معدل التضخم بالمقارنة مع ع. لبعض السلع االستهالآية

وسجلت بقية الدول العربية  . باإلضافة إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع األوليةالحكومة في دعم السلع الغذائية والوقود
أما في آل من .  في المائة في جيبوتي6 وموريتانيافي المائة في  2.2  معدالت تضخم تراوحت بين2009عام في 

 في المائة خالل عام 2.8 في المائة و0.7فقد انخفض المستوى العام لألسعار بنسبة تراوحت بين األردن وقطر والعراق 
 آما يعزى .وساهمت برامج دعم السلع االستهالآية في عدد من الدول في إبقاء التضخم عند مستويات معقولة .2009

 وظهور حرآة تصحيحية ألسعار محليالطلب التراجع معدالت التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى انخفاض 
   .2008ارتفعت بشكل الفت خالل عام  التي ات واإليجارالمساآن

  

  الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي
  

في  54  حوالي لتبلغ2003 تراجعًا في األهمية النسبية لقطاعات اإلنتاج السلعي ألول مرة منذ عام 2009شهد عام 

، وذلك نتيجة لتخفيض إنتاج النفط الخام من قبل بعض الدول العربية 2008عام في ئة  في الما62.9المائة مقابل 
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، مما أدى إلى انخفاض األهمية النسبية 2009نخفاض أسعار النفط خالل عام األعضاء في منظمة أوبك، ونتيجة آذلك ال

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع . 2008عام في  في المائة 43.4 في المائة مقابل 30.4لقطاع الصناعة االستخراجية إلى 

  ).4(الجدول رقم و) 2/4(و) 2/3( الملحقان حصص بقية القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي،
  
  

(نسبة مئوية )

20002005200820092005-20002008-20072009-2008
-24.6 31.7  12.1 55.860.562.953.8قطاعات اإلنتاج السلعي منها:

 12.4  13.6  4.7 8.36.45.26.7الزراعة  

-38.3 39.3  15.2 31.038.643.430.4الصناعات اإلستخراجية 

 3.0  18.9  8.4 10.69.78.710.2الصناعات التحويلية

 4.3  19.5  9.7 5.95.85.56.6باقي قطاعات اإلنتاج 

 8.7  18.1  8.7 41.638.736.945.6 اجمالي قطاعات الخدمات منها:

 12.1  16.2  7.8 12.411.09.412.0الخدمات الحكومية

 145.1 -63.5-2.60.70.20.614.5صافي الضرائب غير المباشرة:

-11.9 25.8  10.3 100.0100.0100.0100.0الناتج 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، 2005 و2009-2008

  
  
  

وسجلت الدول النفطية الرئيسية أعلى مساهمة للصناعات االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي، حيث بلغت نسبته 

  الكويت في  في المائة 45.2و في قطر  في المائة46.2و  العراقلمائة في في ا48.4 في المائة في ليبيا و59.3

وحاز قطاع الصناعات  . في المائة في اإلمارات23.8 في المائة في الجزائر و30 في المائة في السعودية و42.6و

 في 15.6ي تونس  في المائة وف17.3 في المائة وفي األردن 15.8التحويلية على المرتبة األولى في مصر بحصة بلغت 

وبالنسبة لقطاعات الخدمات .  في المائة30.4واحتل قطاع الزراعة المرتبة األولى في السودان بحصة بلغت . المائة

 في المائة في لبنان، بينما 27 في المائة و33.5احتل قطاع التجارة والمطاعم المرتبة األولى في سورية  بحصة  بلغت 

 في المائة في 13.1، والتمويل والتأمين  في الكويت13.9 و في المائة في المغرب17.6بلغت حصة الخدمات الحكومية 

  .الكويت في المائة في 9.8و، البحرين

  

ناتج قطاعات اإلنتاج انكماش  2009 شهد عام  في المكونات الرئيسية للناتج المحلي اإلجمالي،التغيروبالنسبة لمعدالت 

 معدل نمو قطاع لتحولنتيجة وذلك ، 2008عام في  في المائة 31.7  نمو بلغ معدلفي المائة مقابل 24.6السلعي إلى 

في المائة، وانخفاض معدالت نمو  38.3  انكماش بمعدل في المائة إلى39.3  من نفسهاالصناعة االستخراجية في الفترة
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جات هذه الصناعات نتيجة  وخاصة قطاع الصناعة التحويلية الذي تأثر بتراجع الطلب العالمي على منت،باقي القطاعات

  .لألزمة االقتصادية العالمية

  

 في معظم الدول العربية بنسب 2009 باألسعار الجارية في عام ناتج الصناعات االستخراجية انكماش فيأعلى وتحقق 

 ونسب ، والسعودية وليبيا واليمناإلمارات والكويت وفي المائة في الجزائر 42.4 في المائة و47.5 تراوحت بين

أما بالنسبة لقطاع .  والبحرينوالعراق وموريتانيا مان وُع في المائة في سورية30.5المائة و في 37.8تراوحت بين 

 في المائة في 10.5 في المائة و47.3 تراوحت بين الصناعات التحويلية، فقد سجلت تسع دول عربية معدالت نمو عالية

معدالت نمو عالية في أيضًا آما تحققت .  ليبياائر واإلمارات ووجيبوتي والجزوسورية العراق واليمن ومصر ولبنان 

 االقتصاد تنشيط  في الدول العربيةلجهودقطاعات التشييد والخدمات االجتماعية والتمويل والخدمات الحكومية نتيجة 

اعات  خاصة في ضوء تراجع آداء قطاع الصن،والتشغيلاالقتصادي  اآلثار السلبية لألزمة على النمو وتقليل

  .االستخراجية

  

  الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق
  

 في 55.8 مقارنة مع في المائة 68.2 ارتفاع حصة االستهالك النهائي بشقيه العائلي والحكومي إلى 2009شهد عام 

 الملحقان ،2008 في المائة للعام 27.2 مقارنة مع في المائة 28.5، وارتفاع حصة االستثمار إلى 2008عام في المائة 

  ).3(الشكل و) 2/6(و) 2/5(

  

  

  

اإلستهالك الحكومي
18.8%

االستثمار اإلجمالي
28.4% اإلستهالك العائلي

49.3%

فجوة الموارد
3.5%

  
  .)2/5(الملحق : المصدر

اق  2009 الشكل (3) : توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنف
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، إال أن معدل نموه انخفض إلى 2009وفي حين ارتفعت حصة اإلنفاق االستهالآي من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

 تراجعًا مستواه ، وزادت حصة االستثمار من الناتج وسجل2008 في المائة في عام 19.8مقارنة مع  في المائة 7.6

وفي مقابل زيادة حصة آل من االستهالك واالستثمار . 2008عام في  في المائة 32.2 في المائة مقابل 7.7بلغت نسبته 

 2008 في المائة في عام 17.1 لقطاع الصادرات من المتواضع انخفضت حصة فجوة الموارد نتيجة لألداء ،في اإلنفاق

 2009 في عام  في المائة47.3إلى وقد تراجعت حصة صادرات السلع والخدمات . 2009 في المائة في عام 3.5إلى 

 صادرات السلع  قيمة بسبب انخفاض وذلك في المائة31.2 ، أي بتراجع نسبته2008  في المائة في عام60.5مقابل 

ر دوالر في  مليا623 مقارنة مع 2009 مليار دوالر في عام 378من حوالي والخدمات وعلى رأسها صادرات النفط 

  ).5( الجدول رقم ،2008عام 

  
  

(نسبة مئوية)

20002005200820092005-20002008-20072009-2008

 7.6 68.659.555.868.27.219.8 اإلستهالك النهائي

 7.4 49.642.740.549.47.019.6 اإلستهالك العائلي

 7.9 18.916.715.418.87.620.4 اإلستهالك الحكومي

-  7.7 18.921.727.228.513.432.2 االستثمار اإلجمالي

12.619.017.13.5 فجوة الموارد

- 31.2 43.257.060.547.316.532.5 صادرات السلع والخدمات

- 11.1 30.638.043.443.815.130.7 واردات السلع والخدمات

-  11.9 100.0100.0100.0100.210.325.8 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، 2005، و2009-2008

 

  
  

  االستهالك النهائي
  

  مع مقارنة ،2009عام في  في المائة 68.2 إلىتزامن ارتفاع حصة االستهالك النهائي في الناتج المحلي اإلجمالي 

 مقارنة ،2009 عامفي  في المائة 7.6النهائي بنسبة ، مع انخفاض معدل نمو االستهالك 2008عام في  في المائة 55.8

وقد شمل انخفاض معدل نمو االستهالك شقيه الحكومي والعائلي حيث بلغ معدل نمو . 2008عام في  في المائة 19.8 مع

، بينما سجل االستهالك العائلي 2008عام في  في المائة 20.4 مقابل 2009عام في  في المائة 7.9االستهالك الحكومي 

  .2008عام في  في المائة 19.6مقارنة مع  2009في عام   في المائة7.4معدل نمو بلغ حوالي 
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 مع وجود تباين  في اليوم، دوالر9.3وقد بلغ متوسط االستهالك النهائي للفرد في الدول العربية آمجموعة حوالي 

واضح في متوسط نصيب الفرد من االستهالك بشقيه العائلي والحكومي، حيث يتراوح متوسط نصيب الفرد من 

  . دوالر في موريتانيا2.3مارات ودوالر في اإل 81 في اليوم بين االستهالك

  

 أعلى ترتيب في الدول العربية من حيث متوسط االستهالك العائلي اليومي للفرد الذي بلغ وتتصدر اإلمارات أيضًا

 من وتأتي قطر في المرتبة األولى من حيث نصيب الفرد.  دوالر34.3 قطر بحوالي تلتها ، دوالر65.7حوالي 

   اليوم، واإلمارات بحواليفي  دوالر 16.8الكويت تلتها اليوم،  في  دوالر40.5االستهالك الحكومي بحوالي 

وتعكس مستويات نصيب الفرد من االستهالك بشقيه العائلي والحكومي بشكل آبير مستويات . اليومفي  دوالر 15.3

  ).6(متوسط دخل الفرد، الجدول رقم 
  
  

اإلستهالك الحكومي للفرداالستهالك العائلي للفرداالستهالك اإلجمالي للفردالدولة
81.0465.7415.30اإلمارات

74.8434.3240.52قطر
47.3730.5316.84الكويت

25.7115.4010.31السعودية
22.9315.127.81ُعمان

23.7316.557.18البحرين 
22.6319.283.34لبنان  
11.058.922.13االردن

10.317.432.88ليبيا   
9.346.762.58مجموع الدول العربية

8.947.081.86تونس 
6.863.733.13العراق
6.214.791.41المغرب
5.875.100.76مصر 
5.493.731.76الجزائر
5.334.470.86سورية
4.183.061.12جيبوتي 
3.543.160.39السودان
3.322.820.50اليمن

2.341.820.52موريتانيا  
و(8/2). المصدر: الملحقان (5/2)

الجدول رقم (6)
متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك في عام 2009

(دوالر في اليوم)

  
  
  

  الياالستثمار اإلجم
  

 في 7.7 ألول مرة انخفاضًا بنسبة 2009سجلت قيمة االستثمار اإلجمالي باألسعار الجارية في الدول العربية في عام 
 في الناتج المحلي ه مساهمتحصةفي حين ارتفعت .  2008عام في  في المائة 32.2المائة مقابل معدل نمو بلغ حوالي 
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وتبوأت الجزائر وقطر واألردن . 2008عام في  في المائة 27.2قابل  م2009عام في  في المائة 28.5اإلجمالي إلى 
صدارة الدول العربية من حيث حصة االستثمار في الناتج بنسب ولبنان   وُعمانوالبحرين واإلمارات وليبيا والمغرب

ول بالمقارنة مع ويعزى ارتفاع معدالت هذه الد. لبنان في المائة في 28.8  في المائة في الجزائر و46.7تراوحت بين 
.  إلى زيادة االستثمار في القطاع غير النفطي وإلى االستثمارات المرتبطة بالمشاريع قيد االنجازبقية الدول العربية

  . في المائة28.5 أدنى من  في بقية الدول العربيةوآانت نسبة االستثمار إلى الناتج
  

 استثمارات القطاع العام في بعض الدول نتيجة تراجع  في قيمة االستثمار اإلجمالياتعكس التطورت ،وبصفة عامة
تراجع عائدات الصادرات النفطية، وآذلك استثمارات القطاع الخاص التي تأثرت بشكل رئيسي بانخفاض الطلب ل

ميزانياتها  وتأثر اإلقراض وتراجع أداء بعضها، في منح المصارف لتشددالعالمي وبتراجع معدالت نمو االئتمان نتيجة 
  . العالمية الماليةجراء األزمةأداء شرآات االستثمار والقطاعات األخرى ف ضعب
  

إلى الناتج، تعزى الرتفاع مستوى الدخل فيها، حيث تراوحت الدخار ل عالية نسبًاوسجلت الدول العربية المصدرة للنفط 
نسبة سالبة لالدخار دن وجيبوتي  في المائة في االمارات، بينما سجل آل من األر33.6 في المائة في ليبيا و55.6بين 

  ). 7(الرتفاع مستوى االستهالك النهائي عن الناتج المحلي اإلجمالي، الجدول رقم المحلي إلى الناتج نتيجة 
  

( نسبة مئوية) 

نسبة االدخار إلى الناتج الدولة
المحلي اإلجمالي

نسبة االستثمار الى الناتج   
معدل نمو االستثمارالمحلي اإلجمالي

8.3-28.5 31.8 مجموع الدول العربية

37.26.9-5.1األردن
10.0-33.634.3اإلمارات
48.936.19.1البحرين 

7.4-21.924.8تونس 
49.446.72.3الجزائر
19.313.1-23.7جيبوتي 
10.3-35.525.5السعودية
5.3-20.417.4السودان
25.127.57.4سورية
20.426.114.8العراق
25.2-42.430.0عمان
14.1-54.538.9قطر

44.4-42.313.9الكويت
1.528.88.9لبنان  
55.632.615.4ليبيا   

0.6-12.419.3مصر 
8.9-21.132.6المغرب

22.3-7.325.2موريتانيا  
40.6-7.417.0اليمن

.(5/2) المصدر: النسب محتسبة من بيانات الملحق

اإلستثمار واإلدخار المحلي في الدول العربية في عام 2009
(7) الجدول رقم
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  صادرات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد
  

والي    ن ح دمات م سلع والخ ن ال ة م صادرات العربي ة ال ضت قيم ي ع1,168انخف ار دوالر ف والي2008ام  ملي ى ح    إل

سبته     مسجلة بذلك    2009 مليار دوالر في عام      804 واردات من         31.2 انكماشًا بلغت ن ة ال ا انخفضت قيم ة، آم  في المائ

سبة    مسجلة أيضًا 2009 مليار دوالر في عام 745 إلى حوالي 2008 مليار دوالر في عام   837حوالي   ًا بن  11.1انكماش

 في المائة 107.9 في الدول العربية آكل إلى      للواردات  انخفضت نسبة تغطية الصادرات    ،ونتيجة لهذا التراجع  . في المائة 

رادى وخاصة في         2008عام في  في المائة    139.5 مقارنة مع  2009عام  في   ة ف دول العربي سبة في ال ذه الن ، وتباينت ه

ام  في   المائة  في201.1  في الكويت إلى للوارداتالدول النفطية حيث انخفضت نسبة تغطية الصادرات  ة   2009ع مقارن

ة      257.5 مع ام   في    في المائ ر    2008ع ة   108.2، والجزائ ة مع   في المائ ة،   171.9 مقارن ان  في المائ  في  128.1 وُعم

ة   149.7 في المائة، وقطر 182.7 مقارنة مع في المائة   123.5 في المائة، والسعودية     156.2 مقارنة مع المائة    في المائ

ة مع    في المائة    155.4مائة، وليبيا    في ال  180.3 مقارنة مع  ة      267.4 مقارن رة  خالل  في المائ سها   الفت اقي        نف ا في ب ، وأم

 .الدول العربية فتفاوتت نسبة التغطية حسب األوضاع والتطورات الخاصة بكل دولة
  

  األداء االقتصادي والفقر وتوزيع الدخل في الدول العربية
  

  تطور مؤشرات الفقر
  

 الدول العربية تصنيف إلى خطوط الفقر الوطنية، يمكن استنادًامتوفرة حول مؤشرات الفقر الانات بيأحدث ال على ًابناء
تتكون المجموعة األولى من الدول التي تفوق فيها . إلى ثالث مجموعات حسب نسبة عدد الفقراء إلى إجمالي السكان

وتتكون . مال والسودان وجيبوتي وجزر القمر في المائة، وتشمل اليمن وموريتانيا وفلسطين والصو40مستويات الفقر 
 في المائة، وتضم األردن والبحرين 25وفي المائة  10بين المجموعة الثانية من الدول التي تتراوح فيها معدالت الفقر 

تونس وتشمل  في المائة، 10وتضم المجموعة الثالثة الدول التي تقل فيها نسبة الفقر عن . ومصر قوالعراوسورية 
 رغم عدم توفر بيانات دقيقة حول مستويات ،ائر والمغرب ولبنان باإلضافة إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجيوالجز

  ). 2/7(الفقر في هذه الدول، الملحق 
  

وحيث أن مؤشرات الفقر تعتمد بشكل رئيسي على مسوحات ميزانية األسرة، والتي تقام بشكل دوري مرة آل خمس 
في المقابل يمكن . بعضهامع يمكن مقارنة أحدث النتائج التزامن في آل الدول العربية، فإنه سنوات تقريبا لكن ليس ب

وتشير .  المسوح المتتالية في نفس البلدفيتحليل تطور مستويات الفقر وربطها باألداء االقتصادي وتوزيع الدخل 
 في آل من  الفقرة إلى انخفاض نسب،ةتطورات مستويات الفقر في الدول العربية المستندة إلى خطوط الفقر القطري

   ، وفي السودان في الفترة2005-2000، وفي تونس والجزائر في الفترة 2006-2002األردن في الفترة 
  ، وموريتانيا في الفترة2007-2003، والمغرب في الفترة 2007-2003، وفلسطين في الفترة 1996-2002
، 2007-2003دت نسب الفقر بشكل طفيف في سورية في الفترة وزا. 2006-1998، واليمن في الفترة 2000-2004
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، وفي جيبوتي في الفترة 2000-1995في الفترة بشكل ملحوظ في جزر القمر و، 2004-1999ومصر في الفترة 
  ).2/7(، الملحق 1996-2000

 

 بداللة المكافئ الشرائي التقدم في تحقيق غاية تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد باليوموفي إطار 

 إلى نصف النسبة التي آانت سائدة في السنة المرجعية 2015مع حلول عام   ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية،للدوالر

في حين حققت بعض الدول العربية تقدما واضحا في تحقيق تلك الغاية، فمن المتوقع أال تكون الدول العربية ، فإنه 1990

ن تحقيق الغاية األولى من أهداف اإلنمائية لأللفية، يتطلب وتجدر اإلشارة إلى أ. على تحقيق تلك الغايةاألقل نموا  قادرة 

وباعتبار تقديرات مرونات الدخل بالقياس إلى نسب الفقر .  في المائة2.7تراجع نسب الفقر بمعدل سنوي يبلغ حوالي 

 من اليمن، وجيبوتي، وموريتانيا، وجزر القمر، حققت متوسط ،  يتبين أن آًالالمتاحة لبعض الدول العربية األقل نموًا

 أقل من المتوسط المطلوب لتحقيق الغاية األولى من الهدف 2009-1990معدل نمو دخل سنوي للفرد على امتداد الفترة 

عاني من ظروف  باإلضافة إلى الدول العربية التي ت،وهذا يعني أن هذه الدول. )3(األول من األهداف اإلنمائية لأللفية

في التي آانت سائدة إلى نصف النسب  نسب الفقر عليها تخفيضخاصة مثل العراق وفلسطين والصومال سوف يصعب 

 تواجه صعوبات في تحقيق تلك الغاية، ناهيك أالمن المتوقع فأما بقية الدول العربية، . 2015 قبل حلول عام 1990عام 

 هذه الغاية قبل تحقققد تعاون واألردن والجزائر وتونس ومصر والمغرب عن أن العديد منها على غرار دول مجلس ال

بالطبع أن نسب الفقر في هذه الدول لن ترتفع من جديد، حيث أن تطور هذه النسب يتوقف  وهذا ال يعني. التاريخ المحدد

 . على النمو االقتصادي المحقق وسياسات توزيع الدخل المتبعة في آل دولة

  

  زيع الدخلتطور مؤشرات تو

  

يرتبط تطور نسب الفقر بمعدالت النمو المحققة وبتطور هيكل توزيع الدخل، حيث أن ارتفاع معدالت النمو ال يؤدي 

فسوء توزيع الدخل . الفقراءلدخل لصالح اإعادة توزيع  هذا النمو تصاحبما  إذا إال تحسن في وضع الفقراء، حتما إلى

وتعتبر الدول العربية من الدول النامية ذات التوزيع العادل نسبيا للدخل، حيث . فقريثبط النمو ويؤثر سلبا على معدالت ال

حالة العدالة الكاملة، والواحد : تقع قيمة هذا المعامل بين الصفر(الذي يقيس حالة توزيع الدخل يقدر متوسط معامل جيني 

المائة  في 40  في المائة، بينما يفوق39.5والي في هذه الدول بح) حالة عدم العدالة القصوى:  في المائة100الصحيح أو 

  .  خاصة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية،في عديد من الدول النامية

  

 عادة من الرفاه عدالة توزيع الدخل أو تقاس لعدم توفر مؤشرات دقيقة ومحدثة عن توزيع الدخل داخل آل قطر، ونظرًا

ويفيد هيكل توزيع اإلنفاق في الدول . )4( مسوحات ميزانية األسرةخالل توزيع اإلنفاق االستهالآي الذي يستقى من

                                                 
  .بناءًا على تقديرات معامل مرونات الدخل بالقياس إلى نسب الفقر المتوفرة من البنك الدولي ومن دراسات دولية منشورة متفرقة   )3(
فة إلى أنه يفضل استخدام اإلنفاق على استخدام الدخل آمؤشر لتوزيع الرفاه في المجتمع  لعدة أسباب منها أن الدخل ال يصرف آله، باإلضا   )4(

يصعب تقدير الدخل لبعض األعمال للحساب الخاص ودخل الفقراء الذي يتسم بالموسمية والتقلب الشديد، ونظرا لعدم إدالء المستجوبين في 
 .المسوح بدخولهم الحقيقية
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 في المائة 6.7األفقر في الدول العربية يحصل في المتوسط على السكان العربية المتوفر عنها بيانات حديثة، بأن خمس 

بلغ متوسط نسبة حصة أفقر وي.  في المائة47.2حوالي  األآثر ثراًءمن اإلنفاق، بينما تبلغ الحصة المقابلة لخمس السكان 

 في 8.3 في المائة من السكان في مجموعة الدول العربية المتاح عنها بيانات حديثة حوالي 20 في المائة إلى أغنى 20

. )5( في الدول اإلفريقية جنوب الصحراء، وفي مجموعة دول أمريكا الالتينية10، بينما تتجاوز هذه النسبة المائة

في جزر القمر، بينما يتراوح في المائة  26.2في مصر وفي المائة  4.6 الدول العربية بين وتتراوح هذه النسبة في

 المائة في العراق، الملحق  في41.5 في المائة في سورية و33.8معامل جيني لتوزيع اإلنفاق في الدول العربية، بين 

    .)8( رقم الجدول و)2/7(
  
  

نسبة أعلى إلى أقل 20 % خامس 20% رابع  20% ثالث  20% ثاني  20% أقل %20  
من السكانمن السكانمن السكانمن السكانمن السكانمن السكان

7.211.115.221.145.46.3األردن
5.910.314.921.047.98.1تونس 
7.811.615.821.643.25.5الجزائر

2.65.48.915.168.026.2جزر القمر
6.010.515.222.046.37.7جيبوتي 
8.212.015.821.642.45.2سورية
7.211.215.120.845.76.3قطر
9.012.616.120.941.44.6مصر

6.510.514.520.647.97.4المغرب
6.210.515.422.345.67.4موريتانيا  

7.211.315.321.045.26.3اليمن
6.710.614.720.747.28.3المتوسط

المصدر: البنك الدولي، شبكة مراقبة الفقر في العالم، (2010)، ومصادر وطنية وحسابات معدي التقرير بناءًا على مصادر دولية متفرقة.

فئات السكان 

(8) الجدول رقم
هيكل توزيع اإلنفاق االستهالآي في بعض الدول العربية

حسب آخر مسوحات ميزانية األسرة المتوفرة خالل الفترة 2007-2000

  
  
  

 مسح متوفر في آل وأحدث في توزيع الدخل بين أول ي عبر الزمن تحسنًاوبشكل عام توضح بيانات تطور معامل جين
 في من األردن وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا واليمن، بينما ارتفع هذا المعامل بعض الشيء أو ظل مستقرًا

لد بين مسح وبصفة عامة، وباعتبار اختالف طريقة المعاينة في نفس الب.  وسورية والعراق والكويت ومصرجيبوتي
وآخر، وباعتبار أخطاء المعاينة التي تشوب عادة مثل هذه المسوح، فإن تغيرات معامل جيني في الدول العربية 
المذآورة تبقى محدودة، ويمكن القول على ضوئها أن هيكل توزيع الدخل في هذه الدول لم يتغير، أوعلى األقل لم يسوء، 

كس إلى حد آبير تمسك الدول العربية بالعدالة االجتماعية آما تتجلى في بشكل معنوي أو الفت، وهو الشيء الذي يع
  .  توزيع الدخل أو اإلنفاق آمبدأ راسخ في سياساتها التنموية

                                                 
  :للتعرف على هذه النسب لمجموعات الدول األخرى، راجع    )5(

  Bibi S. and M. Nabli (2010), Poverty and Inequality in the Arab Region, PRR no. 33, Economic Research Forum. 
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على البيانات المفصلة المتوفرة من خالل بعض المسوحات الحديثة في الدول العربية، يمكن تحليل نمو اإلنفاق ًا وبناء

 Growth Incidence Curve من خالل ما يعرف بمنحنى تأثر النمو سب عشيرات الدخلبين آخر مسحين متوفرين ح

(GIC))6( . وتظهر تلك البيانات أن الجزائر وتونس واألردن والمغرب وموريتانيا استطاعت بفضل األداء االقتصادي

وفي سورية، ارتفع دخل آل الفئات . المحقق خالل الفترات المبينة من رفع مستوى دخل آل الفئات الدخلية في المجتمع

وحققت فئات الدخل المتوسط في مصر خالل .  المرتفعذات الدخل، ما عدا الفئات 2006-2003الدخلية  خالل الفترة 

أما في .  في دخلها الحقيقي، بينما تراجع هذا الدخل لفئات الدخل المحدود والمرتفع موجبًا، نموًا2004-1999الفترة 

و، يبرز أن وبالنظر إلى منحنيات تأثر النم. سبة لكل أو معظم الفئات الدخليةجيبوتي واليمن، فكان نمو الدخل سالبا بالن

اإلتجاه التنازلي لهذا المنحنى خاصة في حالة الجزائر واألردن وسورية يدل على نمو دخل فئات الدخل المحدود 

 للفقراء في هذه الحاالت بمعدالت أآبر من معدالت نمو دخل الفئات األخرى، وهذا يعني أن النمو المحققق  آان مناصرًا

    .)4(، الشكل بشكل أوضح من الحاالت األخرى
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 Wan (2008), “Ungrouping Income Distributions: Synthesising Samples for Shorroks and  على منهجيةًابناء  *
Inequality and Poverty Analysis”, UNU-WIDER, United Nations Universityدولية أخرى مذآورة في ، ومصادر 

 ).2/7(هامش الملحق 
  
  

                                                 
 ,Ravallion M. and Chen S. (2003), Measuring Pro-Poor Growth, Economics Lettersيرجع هذا المفهوم إلى    )6(

Vol. 78, pp. 93-99. 

الشكل (4) : معدل نمو اإلنفاق (في المائة ) وفق عشيرات الدخل في بعض 
* الدول العربية
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  ماعيةالتطورات االجت
  

 تقدمًا معتبرًا باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة، 2009-2000 خالل الفترة حققت غالبية الدول العربية

ويتضح ذلك من  .خاصة في مجاالت تعميم التعليم والرعاية الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر

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

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

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

ويأتي هذا التقدم تتويجًا لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات االجتماعية وتحسين . الذين يعيشون تحت خط الفقر

  . ينوعيتها الذي حققته الدول العربية منذ سبعينيات القرن الماض

  

واجه تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع معدالت النمو ورغم هذه التطورات اإليجابية، الزالت غالبية الدول العربية ت

خاصة في ، السكاني ومعدالت البطالة، والحاجة إلى إصالح التعليم وزيادة طاقته االستيعابية لمقابلة الطلب المتنامي عليه

 لمؤشر العربية، وفقًا  البشرية للدول التنميةمؤشرمتوسط وقد بلغ . الدول العربية األقل نموًا ولرفع آفاءة الموارد البشرية

: تنمية بشرية متوسطة (0.719، حوالي 2007 المتحدة اإلنمائي لعام األمم، الذي أعده برنامج )7(التنمية البشرية

، إال أنه يقل آثيرًا 0.423، وهو ما يزيد عن نظيره على مستوى الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة البالغ )0.686

  .0.932 البالغ (OECD)ون االقتصادي والتنمية عن مؤشر دول منظمة التعا

 

  السكان
  

 مليون نسمة، بزيادة 340 بحوالي 2009 يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام :حجم السكان ومعدل النمو

 المعدل ويعتبر هذا.  في المائة2.3، وبمعدل نمو يقدر بحوالي 2008 في عام مليون نسمة عما آان عليه 8بلغت حوالي 

قاليم األمرتفعًا نسبيًا، إذ يفوق مثيله في  2000-1990 آان عليه في الفترة مع ماالذي لم يشهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة 

  . )8(، عدا أفريقيا جنوب الصحراءالعالم في الرئيسية

  

 في 10ان بنحو  عم في المائة، تلتها13.2 حيث بلغ حوالي 2009وقد سجلت قطر أعلى معدل نمو سكاني في عام 

ويزيد معدل .  في المائة6.2الكويت بحوالي و بالمائة، 6.3اإلمارات بحوالي ف في المائة، 8.2 البحرين بحوالي المائة، ثم

  ).2/8( في المائة في آل من اليمن وليبيا والعراق وجيبوتي، الملحق 3النمو السكاني على 

  
                                                 

 ).2009(تقرير التنمية البشرية    )7(
)8(   World Development Report (2009), The World Bank, Washington, D.C. 
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. مقبولة للنمو السكاني بحكم سياساتها الخاصة بتنظيم األسرةوتمكنت بعض الدول العربية من الوصول إلى معدالت 

في المائة  2.2  بنسبةاألردن في المائة، وهي 2.6 إلى حوالي 2.2ويتراوح معدل النمو السكاني في هذه الدول بين 

   بنسبةنوالسودا  في المائة2.5 بنسبة وسورية  في المائة2.4 بنسبة وموريتانيا  في المائة2.3 بنسبة والسعودية

، آما 2009 في عام  في المائة2ما يقرب من بلغ وقد نجحت مصر في الوصول إلى معدل نمو سكاني .  في المائة2.6

 في المائة، 1.7في آل من الجزائر إلى العام ذاته حيث وصل في األخرى استمر انخفاض هذا المؤشر في بعض الدول 

  .  في المائة0.6في المائة، وفي لبنان إلى  1  في المائة، وفي تونس إلى1.1وفي المغرب إلى 

  

ويرجع ارتفاع معدالت النمو السكاني في الدول العربية بشكل أساسي إلى المستوى المرتفع لمعدالت الخصوبة في 

معظم هذه الدول، على الرغم من تراجعها طيلة السنوات الماضية، باإلضافة إلى التأثير اإليجابي لتحسن الخدمات 

آما أن االرتفاع في صافي الهجرة الخارجية يؤدي إلى ارتفاع معدالت النمو السكاني .  مستويات المعيشيةالصحية وال

  .خاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  

 إلى تفاوت آبير في 2009 لعام تشير البيانات المتاحة :التوزيع الجغرافي، الكثافة السكانية، التوزيع الحضري والريفي

   مليون نسمة، وفي السودان إلى حوالي76.8 السكان بين الدول العربية، حيث يرتفع في مصر إلى حوالي عدد

 مليون نسمة، 31.5، ويبلغ في آل من المغرب والعراق مليون نسمة 35.2، وفي الجزائر إلى حوالي  نسمة مليون39.2

  . بينما يبلغ عدد سكان جيبوتي أقل من مليون نسمة

  

، وتعتبر هذه الكثافة السكانية منخفضة نسبيًا إذا 2 نسمة في آل آم24، فبلغت حوالي 2009السكانية في عام أما الكثافة 

/  نسمة383(، الهند )2آم/  نسمة142(، الصين )2آم/  نسمة33(ما قورنت بنفس المؤشر في الواليات المتحدة األمريكية 

  . )9()2آم/  نسمة236(، ألمانيا )2آم

  

ها لبنان ت، تل2009عام  في 2آم/  نسمة1719 نية بين الدول العربية، حيث بلغبأعلى معدل آثافة سكاوتتسم البحرين 

  ، بينما ال يتجاوز هذا المؤشر في آل من موريتانيا وليبيا حوالي)2آم/  نسمة205(، ثم الكويت )2آم/  نسمة382(

   ).2/9( على التوالي، الملحق 2آم/  نسمة4 و2آم/  نسمة3

  

وهي نسبة .  في المائة من إجمالي سكان الدول العربية54.6 حوالي  2008ة سكان المناطق الحضرية في عام بلغت نسب

. )10( في المائة44 في المائة وفي الدول النامية البالغة حوالي 50أعلى من مثيلتها على المستوى العالمي البالغة حوالي 

الصومال لترآيبة السكانية في الدول العربية، عدا السودان ووتشير البيانات المتاحة إلى غلبة سكان الحضر على ا

                                                 
)9(   World Development Report (2010), The World Bank, Washington, D.C. 
  ).2009(قاعدة  معلومات البنك الدولي    )10(
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وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان بقيت ثابتة في آل من مصر . ومصر وموريتانيا واليمن

الهجرة ويختلف حجم .  الدول العربية األخرىبقية، في حين تناقصت نسبة سكان الريف في 1980عام الواإلمارات منذ 

، حيث آان معدل النزوح إلى المدن محدودًا 2008-1980من الريف إلى الحضر فيما بين الدول العربية خالل الفترة 

ويرجع ذلك إلى اإلمكانيات الزراعية المتوفرة في بعض تلك الدول، . بعض الشيء في آل من سورية والعراق واليمن

تفاع معدالت الفقر وتدني مستوى الخدمات االجتماعية وعدم آفاية  فرص العمل وارومحدوديةوإلى االآتظاظ السكاني 

  .دن العربية مما يحد من جاذبيتهاومالءمة البنى األساسية في الكثير من الم

  

    تشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة السكان في الفئة العمرية في سن النشاط االقتصادي:التوزيع العمري للسكان

ومازالت نسبة .  في المائة من إجمالي عدد السكان في الدول العربية62.5 حوالي 2008 عام بلغت في)  سنة15-65(

تمثل حوالي ثلث سكان تلك الدول، بالرغم من تراجع معدل الخصوبة الذي انخفض من )  سنة15أقل من (الفئة العمرية 

ت مستوى نسبة هذه الفئة العمرية فيما ويتفاو. 2008 في عام طفل لكل امرأة 3.2 إلى حوالي 2000 في عام 4.1حوالي 

اليمن والسودان وفلسطين والصومال، و موريتانيا  في المائة في آل من40بين الدول العربية، إذ يتجاوز أو يقارب 

. المائة في الدول العربية األخرى، باستثناء اإلمارات وقطرفي  38إلى حوالي في المائة  20ويتراوح بين حوالي 

 هذه الفئة العمرية من السكان إلى زيادة الحاجة للتوسع في برامج تنشئة ورعاية الشباب، الملحق ويؤدي آبر حجم

)2/9.(  

  

  العمالة 
  

 مليون نسمة وهو ما يمثل 136.4، بحوالي 2008 يقدر عدد القوى العاملة، في عام :حجم القوى العاملة ومعدل النمو

بالمقارنة ويرجع انخفاض هذه النسبة .  الدول العربية في العام نفسه في المائة من إجمالي عدد السكان في41.1حوالي 

 سنة، وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل رغم اتجاه هذه المساهمة للزيادة، 15إلى ارتفاع عدد السكان دون الدولية 

  ).2/10(الملحق 

  

. 2008-1995 في المائة في الفترة 3.6بلغ ويعتبر المعدل السنوي لنمو القوى العاملة في الدول العربية مرتفعًا، حيث 

 في المائة في 6.3 في المائة في قطر، وحوالي 11.1ويتراوح هذا المعدل على صعيد الدول فرادى ما بين حوالي 

وقد تجاوز المؤشر المذآور المعدل العربي في ثمان دول أخرى، هي .  في المائة في الكويت5اإلمارات، وحوالي 

ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى العاملة إلى . وسورية والصومال والعراق ومصر وموريتانيا واليمناألردن والسعودية 

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

دة عقود قادمة نتيجة لتأثير النمو السكاني السريع في من معدل نمو العمالة ومعدل نمو فئة السكان الناشطين اقتصاديًا لع

العقود الثالثة الماضية، وهو ما يمثل تحديًا آبيرًا ومستمرًا بالنسبة للدول العربية على المستويين االقتصادي 

  .واالجتماعي
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 في 64.9 أن حوالي 2008  يبين التوزيع الجغرافي للعمالة العربية لعام :التوزيع الجغرافي والقطاعي للقوى العاملة

 مليون 25المائة من إجمالي القوى العاملة العربية تترآز في خمس دول، إذ يبلغ عدد القوى العاملة في مصر حوالي 

 مليون عامل، والعراق حوالي 13.7 مليون عامل، والجزائر 14.3 مليون عامل، والمغرب 15عامل، والسودان حوالي 

وتجدر اإلشارة إلى أن . من القوى العاملة)  في المائة58.1(دمات على أآبر نسبة ويستحوذ قطاع الخ.  مليون عامل11

  .2008 في المائة سنة 24.1 إلى 1995عام في ال في المائة 33.6نسبة العاملين في القطاع الزراعي انخفضت من 

  

راوح أ                   ذين تت ال ال ين       من جهة أخرى، تشير البيانات المتوفرة إلى أن نسبة معتبرة من األطف ا ب ارهم م ا     14-5عم  سنة م

أثيرات                       اقي الت ل مع ب وق الطف ة حق ة لحماي شريعات الدولي زالت تِلج سوق العمل، وهو ما يتعارض مع ما نصت عليه الت

ى          49 وتصل هذه النسبة إلى   . السلبية على تعليم هؤالء األطفال وأوضاعهم الصحية        في  23 في المائة في الصومال، وإل

  . المائة في اليمن

  

 ال تزال حصة النساء من القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ ال تتجاوز :اهمة اإلناث في أسواق العملمس

وتتدنى حصة . وتعتبر هذه النسبة األدنى بين األقاليم الرئيسية األخرى في العالم. 2008 في عام في المائة 28.2حوالي  

 في 13.2(، والسعودية ) في المائة11.8(، واليمن ) في المائة9.8(ر المرأة في السنة ذاتها بشكل آبير في آل من قط

، بينما ترتفع في بعض البلدان الزراعية والدول األقل ) في المائة20.8(، والعراق ) في المائة22.4(، ومصر )المائة

  . نموًا

  
  البطالة 

  

متوسط يفوق متوسطات معدل البطالة في  في المائة وهو 14.8يقدر متوسط معدل البطالة في الدول العربية بحوالي 

ويعتبر ارتفاع مستوى البطالة في الدول العربية عن المستوى الذي آان سائدا في عام .  العالم األخرى فيقاليم األمختلف

 في المائة، متماشيا مع اتجاه معدالت البطالة في العالم نحو االرتفاع، حيث ارتفع المتوسط 13.7 والمقدر بحوالي 2007

ويقدر عدد العاطلين عن العمل . )11(2009عام في  في المائة 6.6 إلى نحو 2008 في المائة عام 5.8العالمي للبطالة من 

 في المائة من عدد العاطلين في العالم، 7بما يمثل حوالي  2009 عام في  مليون عاطًال14في الدول العربية بحوالي 

 مليون 4.7 حوالي  مجموعهما يبلغالذيربية من حيث عدد العاطلين وتحتل مصر ثم السودان صدارة ترتيب الدول الع

  ). 2/11(، الملحق عاطًال
  

ةأدت ة  األزم صادية العالمي ى االقت ام  إل ين ع ة ب اع معدالت البطال ل 2009 و2008ارتف ة، مث دول العربي ي بعض ال  ف

صر  رين وم ارات والبح ن   . األردن واإلم ة م دل البطال ع مع صر ارتف ي م ي 8.8فف ة  ف ي المائ ام ف ى2008ع    إل

                                                 
  ت منظمة العمل الدولية،األرقام الخاصة بالدول العربية مبنية على تقديرات معدي التقرير، واألرقام األخرى مبنية على تقديرا   )11(

Global Employment Trends 2010.  
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ارات من      4 إلىفي المائة  3.8، وفي البحرين من 2009عام في   في المائة    9.4 ة وفي اإلم ة    3.7 في المائ ى  في المائ إل

  ). 5( في المائة، الشكل 12.8إلى في المائة  12.7 في المائة وفي األردن من 3.9
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  . )2/11(الملحق : المصدر

  

  
البطالة في بعض الدول العربية ليوقف االتجاه التنازلي لهذه المعدالت الذي شهدته هذه الدول ويأتي ارتفاع معدالت 

وباإلضافة إلى . خالل األعوام األخيرة نتيجة لتحسن وتيرة النمو وتراجع معدالت الخصوبة وعدد السكان في سن العمل

ق العمل العربية وارتفاع عدد العاطلين بين استمرار ارتفاع معدالت نمو القوى العاملة وزيادة  الضغوط على أسوا

الداخلين الجدد لسوق العمل خاصة المتعلمين من الشباب والنساء، يرجع ارتفاع معدالت البطالة في هذه الدول في اآلونة 

 ففي بعض دول.  أهمها تأثر القطاعات المحلية المرتبط نشاطها بتقلبات األسواق الدولية،األخيرة إلى أسباب مختلفة

 المحلي االئتمانمجلس التعاون لدول الخليج العربية تأثرت قطاعات التشييد والعقار من جراء انخفاض معدالت نمو 

نتيجة لتأثر ميزانيات بعض البنوك عقب تراجع قيمة أصولها المستثمرة في األسواق الدولية وتأثر أدائها بالتقلبات 

تلك الدول، باإلضافة إلى انكشافها على بعض شرآات االستثمار المالي الكبيرة التي شهدتها أسواق األوراق المالية في 

وفي بعض الدول األخرى، ارتفعت معدالت البطالة نتيجة لتراجع أداء الصناعات المحلية وخاصة تلك . المتعثرة

 المعتمدة على التصدير على ضوء انخفاض الطلب العالمي المصاحب لألزمة، وآذلك إلى تراجع حجم األنشطة

  .  والشرآات األجنبية العاملة داخل تلك الدولباالستثماراتالمرتبطة 

  

 فقط بل أيضا  اإلجماليةوال يتجسد تأثير األزمة على أسواق العمل في الدول العربية في ارتفاع متوسط معدالت البطالة

البطالة حسب النوع، في تغيير مؤشرات هامة أخرى مثل حجم التشغيل، ومعدل المشارآة في قوة العمل، ومعدالت 

ة الشكل  (5) : تطور معدالت البطالة في الدول العربي
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إال أن نقص . )12(ومعدالت البطالة بين الشباب، ومعدالت التوظيف في القطاع غير المنظم، والعمل في الوظائف الهشة

البيانات المتعلقة بهذه المؤشرات وببعض خاصيات أسواق العمل العربية السيما وجود قطاع غير منظم هام وتواجد 

ة ال يسمح بتحليل مستفيض ومفصل آلثار تلك األزمة على البطالة وعلى أسواق العمل أعداد آبيرة من العمالة األجنبي

  . العربية

  

وبالرغم من عدم توفر بيانات آافية عن المؤشرات المذآورة في الدول العربية، إال أن المعلومات القليلة المتوفرة عن 

ففي . أسهم اإلناث والشباب وذوي المهارات المتدنيةبعض تلك الدول تفيد بوجود تأثير األزمة على طالبي العمل وعلى ر

في  18.8، ارتفع معدل البطالة بين اإلناث خالل السنة األولى من اندالع األزمة االقتصادية العالمية من مصر مثًال

 في المائة، وانخفض معدل المشارآة في قوة العمل نتيجة إلى يأس بعض الفئات من الحصول على 23.2إلى المائة 

، تفيد بعض التقديرات بارتفاع حصة الوظائف الهشة في الدول العربية منذ اندالع أخرىمن ناحية . )13(رص للعملف

آما أن تزامن شبه استقرار معدالت .  في المائة39 في المائة إلى أآثر من 38األزمة االقتصادية العالمية، من حوالي 

 العمالة في الدول العربية يشير إلى تراجع نوعية فرص العمل ةإنتاجيالبطالة في بعض الدول العربية مع تراجع في 

  . )14(المتوفرة

  

وفي ضوء البيانات المتوفرة، وبالنظر إلى ما حصل في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية األخرى، فإن التأثير السلبي 

ويعزى ذلك إلى االرتباط . دودا، يبدو مح2009لألزمة االقتصادية على البطالة في الدول العربية حتى نهاية عام 

الضعيف لعدد من هذه الدول باالقتصاد العالمي، والدور الهام الذي يلعبه القطاع العام في التشغيل، ونتيجة آذلك 

لإلجراءات والتدابير التي اتخذتها معظم الدول العربية، خاصة من خالل السياسات التنشيطية إلنعاش االقتصاد وتحجيم 

 من تلك أعلى لألزمة االقتصادية على االستثمار واإلنتاج والتشغيل، التي لوالها لكانت معدالت البطالة اآلثار السلبية

  . المسجلة

  

تتكون المجموعة .  وفيما يتعلق بتوزيع معدالت البطالة بين الدول العربية، فإن هذه الدول تنقسم إلى ثالث مجموعات

  مثل جيبوتي،  في المائة، وهي متكونة من  الدول العربية أقل دخًال15فيها األولى من الدول التي يتجاوز معدل البطالة 

والسودان، وموريتانيا واليمن، و آذلك الدول التي تأثرت اقتصاداتها بحالة عدم االستقرار التي تشهدها على غرار 

وتضم مجموعة الدول الثانية، . ئة في الما18الصومال وفلسطين، باإلضافة إلى ليبيا التي يبلغ معدل البطالة فيها حوالي 

 في المائة، وهي األردن وتونس والجزائر وسورية 15وأقل من في المائة  6الدول التي تتراوح فيها معدالت البطالة بين 

 دول مجلس التعاون وهيوتضم المجموعة األخيرة الدول ذات المعدالت المتدنية . والعراق ولبنان ومصر والمغرب

  ).2/11(، الملحق يالخليج

                                                 
 .تعرِّف منظمة العمل الدولية الوظائف الهشة بأنها وظائف العمل للحساب الخاص والعمل للمساهمة ودعم دخل األسرة   )12(
 .Global Employment Trends 2010منظمة العمل الدولية،    )13(
 في المائة، وارتفاع طفيف في 2.5ية بوجود تراجع في إنتاجية العامل في دول المشرق العربي بحوالي تفيد تقديرات منظمة العمل الدول   )14(

  . في المائة0.6دول المغرب العربي بحوالي 
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 في 3.6 يمتوسط معدل نموها السنوي حوالويبقى تحدي نمو القوى العاملة العربية بمستويات مرتفعة قائما حيث يبلغ 

 العالم، وهو معدل يفوق أيضا معدل نمو التشغيل في  أخرى في أي بمستوى يفوق المعدالت المسجلة في مناطقالمائة

 في المائة في دول 2.6 يتراوح وفق تقديرات منظمة العمل الدولية بين  والذي2008الدول العربية المسجل خالل عام 

آما تسّجل الدول العربية معدل البطالة األعلى في العالم بالنسبة .  في المائة في دول المشرق العربي2.2فريقيا وأشمال 

قدر متوسط نسبة الشباب ، ي2009 عامتقديرات وبحسب .  سنة24 و15 شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين إلى

 أآثر من األولى في المائة، بينما تفوق نسبة طالبي العمل للمرة 50بين العاطلين عن العمل في الدول العربية بحوالي 

 الشباب، وطالبي العمل الذين لم يسبق لهم العمل، وحاملي الشهادات أوساطوتشير آثافة البطالة في . ثلثي العاطلين

 أن البطالة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدم القدرة على استيعاب إلىلون خمس العاطلين في الدول العربية، الجامعية والذين يمث

 القوى العاملة، وهو ما يدعو إلى تكثيف الجهود لدعم مسارات النمو المدرة لفرص العمل، وربط إلىالداخلين الجدد 

شباب، خاصة وأن استمرار هذا الوضع يمكن أن يؤثر مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ودعم برامج تشغيل ال

  . سلبا على االستقرار والسلم االجتماعي

  

  األوضاع الصحية 
  

في  سنة 69 إلى حوالي 1960 سنة في العام 45 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة من :العمر المتوقع عند الوالدة

 سنة في جميع الدول العربية، عدا جيبوتي التي 70لوالدة قد زاد عن ويالحظ أن متوسط العمر المتوقع عند ا. 2008عام 

سنة، وموريتانيا حوالي  47  سنة، والصومال حوالي57.5 سنة، والسودان حوالي 43.3بلغ فيها هذا المتوسط حوالي 

 سنة، 69.5 سنة وليبيا حوالي 68.7ومصر حوالي  سنة، 61.6، واليمن حوالي سنة 60.6 سنة، والعراق حوالي 60.3

  ).6(والشكل ) 2/12(الملحق 
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معدل اإللمام بالقراءة والكتابة
بين البالغين (%)

معدل القيد اإلجمالي في التعليم
(%)

الدول العربية الدول ذات التنمية البشرية العالية
الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة
العـالـم

  
  .)2009( وقاعدة معلومات البنك الدولي )2/19(الملحق : المصدر

الشكل (6) : بعض مؤشـرات التنميـة في الدول العربيـة مقـارنة بمجموعات من الدول 
حسب مستـويات التنميـة (2007 )
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يتلقاها  بلغ معدل وفيات األطفال الرضع في الدول العربية والذي يدل على مستوى الرعاية الصحية التي :وفيات األطفال

وتوجد أقل المعدالت العربية في . 2008في عام  مولود حي حالة وفاة لكل ألف 41 نحو الرضيع خالل شهره األول

آما بلغ . 2008 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 10، حيث انخفض المعدل دون  وعماناإلمارات وقطر والكويت

ر وتعتب. 2008 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام 54معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في الدول العربية نحو 

ن بلغتا على التوالي ا، اللت2008مستوى العالمي في عام  في الدول النامية وعلى النظيرتيهماهاتان النسبتان أقل من 

إال أنه مع ذلك ال يزال معدل وفيات األطفال دون . )15( حالة وفاة لكل ألف مولود حي68 حالة وفاة وحوالي 74حوالي 

  ).2/12(والصومال وموريتانيا، الملحق  حالة وفاة في السودان 100الخامسة يتجاوز 

  

  مؤشرات الرعاية الصحية

  

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

 في المائة في آل من األردن 90 نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية عن 2008عام زادت في 

بينما . مارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصرواإل

.  في المائة في اليمن50 في المائة في موريتانيا و63 في المائة في المغرب والسودان و70تصل هذه النسبة إلى 

 الريف والحضر لصالح سكان المناطق الحضرية، الملحق ويتفاوت مؤشر الرعاية الصحية، حسب البيانات المتاحة، بين

)2/13 .(  

  

بالمقارنة مع عدد السكان ) أطباء، آادر التمريض( إلى عدم آفاية الكوادر الطبية 2007آما تشير البيانات المتاحة، لعام 

 طبيب في 110 حوالي في الدول العربية، إذ يتراوح عدد األطباء لكل مائة ألف نسمة في ثالثة عشر دولة عربية بين

ويتراوح عدد الممرضات لكل مائة ألف نسمة في أربعة عشر دولة .  طبيبًا في لبنان ومصر240الجزائر وحوالي 

وتواجه آل من اليمن وموريتانيا .  ممرضة في ليبيا480 ممرضة في العراق ولبنان وحوالي 130عربية بين حوالي 

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

باستثناء (آما تعاني هذه الدول .  ممرضة90 ممرضة وحوالي 20 طبيبًا، وبين 30 أطباء وحوالي 10نسمة بين 

  ى حوالي ألف شخص ليصل إل1.3من ارتفاع عدد السكان مقابل آل سرير، إذ يفوق فيها هذا العدد حوالي ) جيبوتي

  بين) لمغربباستثناء ا( ألف شخص في موريتانيا، في حين يتراوح هذا العدد في الدول العربية األخرى 1.7

  . شخصًا770 وحوالي 270

  

 وجود تفاوت واضح بين الدول 2006 تبين المؤشرات المتوفرة عن اإلنفاق على الصحة في عام :اإلنفاق على الصحة

 في المائة في الكويت وموريتانيا 2.2نفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي ما بين العربية، حيث تراوحت نسبة اإل

                                                 
 ).2009(قاعدة معلومات البنك الدولي   )15(
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وتراوحت نسبة اإلنفاق .  في المائة في فلسطين12.8و) مع تفاوت مستويي الدخل المحلي اإلجمالي والفردي بينهما(

  ).2/13(ي المائة في تونس، الملحق  ف16.5المائة في العراق و في 3.4على الصحة من إجمالي اإلنفاق العام ما بين 

  

الخاص في ومن جهة أخرى، تصنف الدول العربية إلى مجموعتين من ناحية درجة االعتماد على أي من القطاعين العام 

 دولة عربية، 12ويتولى القطاع العام المسؤولية الرئيسية في تمويل قطاع الصحة في . اإلنفاق على الخدمات الصحية

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

اإلمارات والبحرين ) مع هاتين الدولتين( في المائة في عمان، وتضم هذه المجموعة 84 المائة في األردن وفي 63.1

  . انياوالجزائر وجيبوتي والسعودية والعراق وقطر والكويت وليبيا وموريت

  

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

اآلمنة للسكان، إال أن المتوسط العربي يبين نجاح البلدان العربية آمجموعة في تحقيق إنجاز أفضل مما حققته الدول 

 في 80 في المائة في الدول العربية مقارنة بحوالي 81.7 حوالي 2006عام النامية آكل، حيث بلغ هذا المؤشر في 

ويالحظ أن الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على المياه اآلمنة للشرب ال تزال . )16(المائة في الدول النامية

لمائة، بينما ال تتعدى  في ا91.3آبيرة، حيث تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على مياه آمنة للشرب في المدن حوالي 

  . 2006 في عام  في المائة74.2هذه النسبة بين سكان الريف حوالي 

  

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

 دول 6 في المائة من السكان في 90آثر من نسبة  حين تتوفر أليف.  دول، هي اإلمارات وقطر والكويت ولبنان4في 

 في المائة في 70بينما تنخفض هذه النسبة إلى . وجيبوتي وفلسطين  ومصراألردن والسعوديةو  تونسأخرى، هي

  ).2/14( في المائة في الصومال، الملحق 29 في المائة في موريتانيا و51 في المائة في اليمن و66السودان و

  

دم نحو تحقيق الهدف العالمي القاضي بتخفيض عدد السكان الذين ال تتوافر لهم مياه الشرب اآلمنة إلى وعلى مستوى التق

  . ، فقد استطاعت معظم الدول العربية أن تحقق تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق هذا الهدف2015 و1990النصف بين عامي 

  

تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من التفاوت الكبير وبالنسبة لمدى توفر خدمات الصرف الصحي لسكان الدول العربية، 

بين هذه الدول في توفير خدمات الصرف الصحي المالئم للسكان، إال أنها استطاعت آمجموعة أن تحقق إنجازًا أفضل 

 في المائة، مقارنة 70.8 نحو 2006 في عاممما حققته الدول النامية ودول العالم آكل، حيث بلغ المتوسط العربي 

ويالحظ التفاوت الكبير في . )17( في المائة57 في المائة، والمتوسط العالمي البالغ 51.4متوسط الدول النامية البالغ ب

                                                 
 ).2009(قاعدة معلومات البنك الدولي   )16(
 ).2009(قاعدة معلومات البنك الدولي    )17(
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توفير خدمة الصرف الصحي المالئم بين سكان الحضر وسكان الريف، حيث بلغ المعدل العربي لتوفر هذه الخدمة 

  . 2006 في عام في المائة 86.4لسكان الحضر نحو 

  

ير البيانات المتاحة للدول فرادى إلى أن قطر والكويت قد وفرتا خدمات الصرف الصحي المالئم لجميع السكان، وتش

، وهي اإلمارات والجزائر  من السكان في المائة90 دول عربية أخرى وفرت هذه الخدمات بنسب تجاوزت 6وأن 

 في المائة في موريتانيا 38لحوالي ي المالئم إالَّ والسعودية وسورية وفلسطين وليبيا، في حين ال يتوافر الصرف الصح

  ).2/14(، الملحق  في المائة في الصومال23 في المائة في السودان و35و

    

  التعليم

  

 وفقًا ألهداف األلفية، يفترض أن تحقق الدول العربية هدف تعميم التعليم االبتدائي :القيد في مرحلة التعليم األساسي

ن خالل البيانات المتوفرة أن تحقيق هذا الهدف في متناول آل الدول العربية، عدا السودان ، ويتبين م2015بحلول 

 في المائة 66.4 حوالي 2007 في عام جمالي في مرحلة التعليم األساسيوجيبوتي، حيث ال يتجاوز فيهما معدل القيد اإل

  في آل الدول العربية، خالل الفترةوقد سجل هذا المؤشر ارتفاعًا ملحوظًا .  في المائة على التوالي46.5و

 في المائة في آل من اإلمارات والبحرين وتونس والجزائر وسورية وقطر وليبيا 100حيث تجاوز ، 1990-2007

 في المائة في 80ردن والسعودية والكويت ولبنان، و في المائة في آل من األ90ومصر والمغرب وموريتانيا، وتجاوز 

  ). أ-2/15( في المائة في آل من العراق واليمن، الملحق 87آل من عمان وفلسطين، و

  

وتشير . ، في معظم الدول العربية2007-1990آما يالحظ االتجاه التصاعدي في معدالت القيد الصافي، في الفترة 

تحاق البيانات إلى أن جميع الدول العربية، عدا جيبوتي والسودان والعراق واليمن، قد وفرت فرصًا شبه متكافئة الل

  .)ج-2/15( و)ب -2/15 (اناإلناث والذآور بالمدارس االبتدائية، الملحق

  

، حسب البيانات 2007 يتجاوز معدل القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في عام :القيد في مرحلة التعليم الثانوي

ائر والسعودية وعمان وفلسطين  في المائة في آل من األردن واإلمارات والبحرين وتونس والجز80المتاحة، حوالي 

 في المائة في جيبوتي 48 في المائة و25وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر، بينما يتراوح هذا المعدل بين حوالي 

    خالل الفترةيإلجمالي في مرحلة التعليم الثانووتشير بيانات القيد ا.  وموريتانيا واليمنقوالسودان والعرا

، ) أ-2/15(دم إيجابي في أداء هذا المؤشر في جميع الدول، عدا العراق واليمن، الملحق ، إلى حدوث تق1990-2007

  ).6(والشكل 

  

أما بالنسبة لتطور معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي خالل الفترة نفسها، فقد آان اتجاهه تصاعديًا في الدول 

  في86.6 في المائة إلى 32.8في األردن في تلك الفترة من حوالي ويالحظ أن هذا المعدل قد ارتفع . المتوفرة بياناتها
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 نقطة 20وقد شهدت تونس والسعودية والكويت تحسنًا جيدًا في هذا المؤشر، حيث بلغت زيادته أآثر من حوالي . المائة

  ). ب-2/15(مئوية في آل دولة على حدة، الملحق 

  

 إلى تجاوز معدالت قيد اإلناث معدالت قيد الذآور 2007ثانوي في عام ويشير دليل المساواة بين الجنسين في التعليم ال

 سجل آل من اليمن والعراق وجيبوتي أآبر فجوات النوع االجتماعي لصالح الذآور ،المقابلفي و. في تسع دول عربية

  ). ج-2/15(بين الدول العربية، الملحق 

  

. اإلجمالي في مرحلة التعليم العالي تفاوتًا آبيرًا بين الدول العربية تتفاوت معدالت القيد :القيد في مرحلة التعليم العالي

ومن ناحية .  في المائة46.2 في المائة، تليها فلسطين بنحو 51.6، بنحو 2007وقد تصدرت لبنان هذه القائمة، سنة 

 الحال في مرحلة وآما هو.  في المائة7أخرى، ما زالت مؤشرات جيبوتي والسودان وموريتانيا منخفضة ودون معدل 

لصالح اإلناث في دول مجلس التعاون الخليجي واألردن  بيرة في القيد في التعليم العاليالتعليم الثانوي، توجد فجوة آ

  .ائر وتونس وفلسطين ولبنان وليبياوالجز

  

ي جميع الدول ، ف2007-1990وبشكل عام، حقق معدل القيد اإلجمالي في التعليم العالي نموًا ملحوظًا، خالل الفترة 

ونمت .  في المائة خالل الفترة المذآورة15.9 في المائة إلى 27.0العربية، عدا قطر حيث تراجع هذا المعدل من 

 أضعافالمعدالت بنحو أآثر من الضعف في األردن والسعودية والسودان ومصر واليمن، وزاد المعدل بأآثر من ثالثة 

  .في اإلمارات وتونس وليبيا

  

) بقاء الطلبة في نظام التعليم( يقدر المتوسط العربي لسنوات التمدرس :درس ونسبة التسرب من التعليممعدالت التم

  ودول العالم آكل )  سنة10.2(، ويبقى بذلك في حدود معدلي الدول النامية 2007 سنة في عام 10.8بنحو 

 سنة في 13 في تونس، وحوالي 14 سنة في البحرين، وحوالي 15.1 وتقدر سنوات التمدرس بنحو .)18()سنة 10.8(

 سنوات 10، وحوالي  سنة في مصر وعمان والكويت12الي  والسعودية وفلسطين وقطر ولبنان، وحو والجزائراألردن

ويشير التطور اإليجابي .  سنوات في جيبوتي5 سنوات في اليمن وموريتانيا، وحوالي 8في المغرب والعراق، وحوالي 

اء مؤشرات التعليم األخرى المذآورة أعاله إلى تحقيق تقدم ملموس في مستوى تعليم في معدل سنوات التمدرس وأد

  ).2/16(السكان ورفع آفاءة الموارد البشرية، الملحق 

  

 في عام وتشير البيانات المتاحة إلى أن نسب التسرب المدرسي مازالت مرتفعة في بعض الدول العربية، حيث بلغت

 في المائة 37.9 في المائة وفي السودان حوالي 40.5 في المائة وفي اليمن حوالي 45.5 في موريتانيا حوالي 2007

 في آل من 2007-1999 في الفترة وتجدر اإلشارة إلى زيادة معدالت التسرب).  في المائة22.5(وفي المغرب حوالي 

                                                 
  ).2009(قاعدة معلومات اليونسكو   )18(
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ى قدرة وآفاءة النظام ويعبر مستوى التسرب المدرسي عن مد. السودان وفلسطين ولبنان ومصر وموريتانيا واليمن

ويرجع ارتفاع هذا المؤشر إلى عدة . التعليمي على االحتفاظ بالطالب وعدم خروجهم من العملية التعليمية لسبب أو آلخر

آما يعتبر التسرب من . عوامل مثل تدني مستوى التعليم، أو ارتفاع تكاليف الدراسة، أو ضرورة العمل لمساعدة األسرة

  ).2/16(رتفاع نسبة األمية، الملحق المصادر األساسية ال

  

ة    5.6ي في المغرب حوالي      إلى الدخل القومي اإلجمال     بلغت نسبة اإلنفاق على التعليم     :اإلنفاق على التعليم   وفي    في المائ

 في  7.8 في المائة وفي جيبوتي حوالي  6.7 في المائة وفي السعودية حوالي 6.5وفي تونس حوالي    في المائة    5.7اليمن  

وال تزال هذه النسبة . ، وهي نسب مرتفعة بالمقارنة مع نظيراتها في الدول النامية   2007-1996ئة وذلك خالل الفترة     الما

د تراوحت، في               ).  في المائة  0.8(منخفضة للغاية في السودان      أما نسبة اإلنفاق على التعليم من اإلنفاق العام اإلجمالي، فق

ة و     في الم   23، بين حوالي     2007-1996 الفترة سعودية                 28ائ وتي وال ر وجيب ونس والجزائ ارات وت ة في اإلم  في المائ

  ).2/17(مان والصومال والسودان ولبنان، الملحق  في المائة في ُع10في حين بلغت هذه النسبة أقل من . والمغرب

  

، وهي 2007 في عامئة  في الما29في الدول العربية بحوالي )  سنة فما فوق15( قدرت نسبة األمية بين البالغين :األمية

وتقدر نسبة اًألمية .  العالم، باستثناء إقليمي جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء فيقاليماألبذلك تفوق مثيالتها في جميع 

وقد أسهمت برامج محو األمية وخطط التوسع في نشر .   في المائة13بحوالي )  سنة24-15: الفئة العمرية(بين الشباب 

   في المائة 38.8، إذ آانتا تقدران بحوالي 2000عام في ع ملحوظ لهاتين النسبتين عما آانتا عليه التعليم في تراج

  ). 6( والشكل ) أ-2/18(ة على التوالي، الملحق  في المائ20.5و

  

ا ، حيث بلغ في موريتاني2007 في عام لدول العربية إلى مستويات مرتفعةويصل معدل األمية بين البالغين في عدد من ا

في حين حققت الدول .  في المائة59 في المائة، وفي العراق حوالي 44 في المائة، وفي المغرب حوالي 37حوالي 

  ، حيث انخفض هذا المعدل إلى حوالي2007-1990العربية األخرى تراجعًا ملحوظًا في معدل األمية، خالل الفترة 

وتجدر اإلشارة إلى أن .  في المائة في األردن8طر وحوالي  في المائة في ق5 في المائة في الكويت وفلسطين وحوالي 6

 في 34 إلى حوالي 1990 في المائة في عام 53جهود محو األمية في مصر أسهمت في تخفيض معدل األمية من حوالي 

  ). أ-2/18(المائة في نهاية الفترة المذآورة، الملحق 

  

 في المائة من إجمالي عدد اإلناث في الدول 38حوالي ) فوق سنة فما 15(وتبلغ نسبة األمية بين اإلناث البالغات 

ويصل معدل األمية لإلناث .  في المائة18حوالي )  سنة24-15(العربية، بينما تبلغ نسبة األمية لإلناث في الفئة العمرية 

 مؤشروى ذلك على مست وينعكس.  في المائة في اليمن وموريتانيا والمغرب والعراق50البالغات مستويات تفوق 

يث تحسن هذا المؤشر بصفة المساواة بين الجنسين في معدل األمية في الدول العربية، عدا لبنان والكويت واألردن، ح

  ). ب-2/18(الملحق  ملحوظة،
  


