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    االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعيةالتطورات التطورات 

  
  

  

  نظرة عامة
 

 رغم بداية انتشار اآلثار السلبية 2008واصلت غالبية الدول العربية تحقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي خالل عام 
 بعض الدول وقد استفادت.  بداية من النصف الثاني من العام،والعربية لألزمة االقتصادية العالمية في الدول النامية

آما تأثرت هذه الدول وبقية الدول . العربية ايجابيا من ارتفاع عائدات النفط نتيجة بلوغ أسعاره مستويات غير مسبوقة
ونتج عن هذه التطورات زيادة الضغوط . العربية األخرى بارتفاع أسعار الواردات من السلع الغذائية والسلع الوسيطة

وبلغت قيمة الناتج .  من جراء ارتفاع الطلب المحلي وزيادة تكلفة السلع المستوردةالتضخمية في معظم الدول العربية
 في المائة 26.2 مسجلة بذلك معدل نمو بلغ ،2008في عام   تريليون دوالر1.9المحلي اإلجمالي للدول العربية حوالي 

فع ايجابيا على مستوى متوسط دخل وانعكس هذا النمو المرت. باألسعار الثابتة  في المائة6.0باألسعار الجارية، و
 .  دوالر للفرد5,858المواطن العربي الذي بلغ حوالي 

  
تزال األهمية النسبية لقطاع الصناعات ال  حيث القطاعي للناتج في الدول العربية، الهيكلولم يطرأ تغيير ملموس على 

 بالمقارنة مع بقية يمة المضافة لهذا القطاع مرتفعق النمو في الوال يزالاإلستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي مرتفعة، 
وساهم النمو .  بنود اإلنفاقفيويستحوذ االستهالك بشقيه العائلي والحكومي على أعلى حصة . القطاعات األخرى

ونتيجة . 2008المرتفع في االستهالك واالستثمار في زيادة الطلب المحلي بشكل ملحوظ في الدول العربية خالل عام 
داء الجيد لقطاع صادرات السلع والخدمات وتحقيقها معدل نمو أعلى من معدل نمو الواردات، شهدت الدول العربية لأل

 .  نسبة تغطية الصادرات للواردات من السلع والخدماتآكل تحسنا في 
  

ن األهداف اإلنمائية ويشير تحليل مؤشرات الفقر إلى إحراز المنطقة العربية آكل تقدما جيدا نحو تحقيق الهدف  األول م
، إلى نصف 2015 مع حلول عام  واحدًالأللفية المتمثل في تخفيض نسبة السكان الذين ال يتجاوز دخلهم اليومي دوالرًا

وتشير مؤشرات الفقر المبنية على خطوط الفقر الوطنية إلى وجود تباين آبير . 1990عام في الالنسبة التي آانت سائدة 
ث أن الفقر منتشر بشكل آبير في الدول األقل دخال مثل جزر القمر، والسودان، وموريتانيا، بين الدول العربية، حي

 في 20 في المائة من السكان، بينما تنخفض إلى أقل من 30 بمعدالت تفوق صومال،  وجيبوتي، واليمن وفلسطينوال
نذ بداية عقد التسعينات إلى الوقت الحاضر، آما أن التفاوت بين الدول شمل أيضا اتجاهات الفقر م. المائة في بقية الدول

. حيث استطاعت بعض الدول العربية تخفيض معدالت الفقر، بينما شهدت دول أخرى تدهورا في مدى انتشار الفقر
 وتفوق نسبة الفقراء الذين يعيشون في  حيث ترتفع معدالت الفقر،ويتبين أن الفقر في الدول العربية يأخذ طابعا ريفيا

 بعض الدول العربية ثالثة أرباع الفقراء، مما يتطلب الترآيز على تفعيل سياسات مكافحة الفقر بشكل أسرع الريف في
 .  في تلك المناطق
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اتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في وفي ما يتعلق بالتطورات االجتماعية، حققت الدول العربية آكل تقدما جيدا 

وما تزال الدول العربية األقل دخال بعيدة عن تحقيق . صحية، وتعزيز المساواة بين الجنسينالمتعلقة بالتعليم، والرعاية ال

ورغم التطورات اإليجابية التي طرأت على عدد من المؤشرات االجتماعية، فإن المنطقة العربية مازالت . تلك األهداف

مية وترآزها بين اإلناث، ووجود تباين واضح تواجه تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني ومعدالت األ

وفي .  نفسهاوداخل الدولة في مستوى ونوعية الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي بين الدول العربية

مجال العمالة والقوى العاملة، فإن معدالت نمو القوى العاملة والبطالة في الدول العربية هي األعلى في العالم، رغم 

 .  الذي شهدته معدالت البطالة خالل السنوات القليلة الماضيةالتحسن

  

  التطورات االقتصادية
 

 أداء الناتج المحلي اإلجمالي 
  

، 2008في عام   مليار دوالر1899 حوالي ، بأسعار السوق الجارية،محلي اإلجمالي للدول العربية آكلبلغ الناتج ال

، وهو 2007عام في ال في المائة 15.1  بحواليبالمقارنة مع معدل نمو في المائة 26.2محققا بذلك معدل نمو بحوالي 

  ).1(، الشكل 2000عام ال معدل نمو باألسعار الجارية منذ أعلى
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الناتج معدل النمو
 

  

 هذا النمو مدفوعا بالنمو المرتفع لقطاعات اإلنتاج السلعي خاصة الصناعات اإلستخراجية حيث ساهم ارتفاع جاءوقد 

ف األول من العام إلى أعلى مستوى لها في زيادة إجمالي القيمة المضافة لهذا القطاع في الدول أسعار النفط خالل النص

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية وارتفع.  في المائة38.6 بنسبة وباألسعار الجارية ،العربية آكل

 .)2/2(الملحق : المصدر

ة  الشكل (1) : الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية للدول العربي
2008-2000
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 زيادة الضغوط  منرغمبالوذلك ، 2008عام في ة  في المائ6.0 إلى 2007عام في  في المائة 5.2من باألسعار الثابتة 

عام من من النصف الثاني  تداًء اب،بدء انتشار آثار األزمة العالميةو  الدول العربيةغالبيةالتضخمية بشكل ملحوظ في 

 ).2(، الشكل 2008
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 عليها من المتفق جية، حسب المنه100=2005، وباألسعار المحلية الثابتة لسنة أساس 2005بسعر صرف ثابت لعام   *

  . قبل المؤسسات المعدة للتقرير

  . على مصادر وطنية ودولية أخرىًا وتقديرات معدي التقرير بناء،)2/1(الملحق :   المصدر
  

 مع 2008وتباينت معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة وبالعمالت الوطنية في عام 

 أسعار من بقاءعربية المصدرة للنفط بصفة عامة معدالت نمو أعلى من الدول العربية األخرى، مستفيدة تسجيل الدول ال

 بلغت 2008وحققت آل من قطر والعراق أعلى معدالت نمو خالل عام .  مستويات مرتفعة خالل معظم السنةالنفط عند

 بالنسبة لهذين 2007 تلك المحققة خالل عام  في المائة، وهي معدالت تجاوزت10.9وفي المائة  16.4على التوالي، 

ففي قطر، يعزى ارتفاع معدل النمو إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، واألداء الجيد لبعض القطاعات األخرى مثل . البلدين

الصناعات التحويلية وقطاع التشييد والقطاع المصرفي، وذلك إضافة إلى ارتفاع عائدات الصادرات بشكل ملحوظ خالل 

مستوى النشاط االقتصادي، وارتفاع وويرجع ارتفاع النمو في العراق إلى تحسن األوضاع األمنية . 2008ام ع

آما . صادرات النفط بشكل ملحوظ خاصة بعد انتهاء فترة انقطاع اإلمدادات عبر الخط الذي يمر بكرآوك شمال البالد

 المصدرة للنفط مثل اإلمارات، والسعودية، والكويت وليبيا،  في الدول العربية األخرىباألسعار الثابتةتحسن أداء النمو 

وبقي النمو باألسعار . بشكل أساسي نتيجة ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب المحلي على ضوء ارتفاع عائدات التصدير

م تراجع هذه  في المائة، رغ6 معدل في المائة، وتجاوز في آل من البحرين وعمان 3.0 معدلالثابتة في الجزائر عند 

 معدالت التضخم في هذين البلدين، وخاصة في ارتفاع نتيجة 2007المعدالت بشكل طفيف عما آانت عليه في عام 

  . عمان

ة *  الشكل (2) : معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربي
2008-2000
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والمغرب وموريتانيا   ومصر آل من األردن وجيبوتي والسودان وسورية ولبنانوفي مجموعة الدول األخرى، سجل

اليمن معدل نمو بلغ و  آل من تونسا سجل في المائة، بينم5تجاوزت  معدالت نمو باألسعار الثابتة 2008خالل عام 

، تحسن األداء في عام 2007عام الوبالمقارنة مع أداء النمو في .  على التوالي في المائة3.9و  في المائة4.6 حوالي

يجة لألداء الجيد  وفي لبنان نتئمارات في البنية التحتية للموان في آل من جيبوتي نتيجة ارتفاع حجم االستث2008

 والتجارة وزيادة حرآة النشاط السياحي، وفي مصر نتيجة ارتفاع مستوى الطلب المحلي واألداء الجيد اتلقطاعي العقار

لعدد من القطاعات بما فيها قطاع الصناعات التحويلية، وفي المغرب نتيجة لألداء الجيد للقطاع الزراعي بالمقارنة مع 

. يمة المضافة للقطاعات األخرى، وفي موريتانيا نتيجة ارتفاع عائدات صادرات النفط والحديد، وارتفاع الق2007عام ال

وفي اليمن تحسن أداء النمو قليال رغم تراجع إنتاج أهم حقول النفط وانخفاض االستهالك المحلي بسبب ارتفاع األسعار، 

وتراجعت معدالت .  في المائة4.8ر بحوالي  في القطاع غير النفطي والمقد2008عام في وذلك بفضل النمو المسجل 

السلع رتفاع تكلفة استيراد ال في آل من األردن وتونس، نتيجة 2007 عما آانت عليه في عام 2008النمو في عام 

تراجع إنتاج النفط عن المستوى الذي ُسجل ل والطاقة، والسلع الوسيطة في األسواق الدولية، وفي السودان نتيجة ئيةالغذا

مواتية وتراجع أداء نخفاض اإلنتاج الزراعي بسبب العوامل المناخية غير الال، وفي سورية نتيجة 2007عام الخالل 

   .)1 ( رقمجدولال، قطاع التصدير

  

(نسبة مئوية)

200720082007200820072008
6.55.616.224.916.224.9األردن

5.27.416.827.416.827.4اإلمارات
8.16.116.431.916.431.9البحرين
6.34.610.210.314.514.7تونس
3.03.09.218.114.427.0الجزائر
5.15.810.215.810.215.8جيبوتي
3.34.47.822.17.822.1السعودية
9.77.815.512.024.48.0السودان
6.35.218.921.022.128.9سورية
5.910.913.346.032.252.3العراق
7.76.213.144.013.144.0عمان
15.316.425.144.025.144.0قطر

4.46.310.622.112.829.3الكويت
4.06.311.618.311.618.3لبنان
6.06.211.218.315.620.2ليبيا
7.17.220.620.421.424.8مصر

2.75.46.67.814.414.1المغرب
1.05.10.625.34.428.2موريتانيا

3.33.914.621.513.521.0اليمن

المصدر : استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 2009، وتقديرات من المؤسسات المعدة للتقرير. 

الجدول رقم (1)

2007 و2008

معدل نمو الناتج المحلي بالدوالر
باألسعار الجارية الدول 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

باألسعار الجاريةباألسعار الثابتة
معدل نمو الناتج المحلي بالعمالت الوطنية
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ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في الدول : متوسط نصيب الفرد من الناتج

، مسجال بذلك معدل نمو بلغ 2008عام في  دوالر 5,858 إلى حوالي 2007عام في  دوالر 4,755العربية من حوالي 

ويعزى هذا االرتفاع إلى تحسن مستوى دخل . 2007عام في  في المائة 12.3  بلغ في المائة، مقابل معدل نمو23.2نحو 

ولم يطرأ .  في المائة في العراق47.9 في المائة في السودان و5.3الفرد في آل الدول العربية بمعدالت تراوحت بين 

ارات تغيير آبير على ترتيب الدول العربية،  خاصة بالنسبة للدول المتقدمة في الترتيب حيث حافظت قطر واإلم

عربية الدول الوحافظت . 2008عام في  األولى من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل والكويت على المراتب الثالث

   آخر الترتيب بين الدول العربية،ان، واليمن، وجيبوتي، وموريتانيا على موقعها فياألقل دخال وهي السود

  ). 2 ( رقمجدولال

(دوالر أمريكي)

معدل النمو (%) 200020012002200320042005200620072008الدولة
2008-2007

28784270242839332777419764781854534579467065121.9قطر
23365217582198724412283793369039816438155257420.0االمارات
16927155621613619271224722818233273344314304625.0الكويت
12582121691263514127136351514016512177542166822.0البحرين
8097782978999202102131231814282151802089837.7عمان

9203872387729743110951364015041158351889819.3السعودية
613051413641422752066848807190381052016.4ليبيا
44304493490252255635561757296353746617.5لبنان

25182414239326153056364742344755585823.2متوسط الدول العربية
18011772181021312637313335033939491624.8الجزائر
20322073236625392844290130763487395913.5تونس
17421803188019492130230026142971363022.2االردن
871713682403910119219042442361147.9العراق
11591210120712361392155517852128267725.8سورية
12881295136616551862191620792342263212.4المغرب
15731506129112051276127915051791219222.4مصر 

4324925536357719941253151915995.3السودان
5265445696046808179231011118116.8اليمن

8138188208398678959421007113112.3جيبوتي
405412413453513623884901112825.2موريتانيا

*  تم ترتيب الدول تنازليا على أساس نصيب الفرد من الناتج في عام 2008.
المصدر: الملحقان (2/2) و(8/2).

الجدول رقم (2)
متوسط نصيب الفرد من الناتج االجمالي

2008-2000

 

  

حققت بقية آما  ،2008عام في   في المائة20  نسبةيفوق في متوسط دخل الفرد لديها زيادات عربية عشرة دولوسجلت 

 في 5.3 نسبتهاخل الفرد  متوسط دزيادة في سجلحيث  في المائة ما عدا السودان 10 تجاوزت زياداتالدول العربية 

 دخل الفرد أعلى من بقية الدول، بفضل الزيادة الهامة في عوائد زيادات فيوحققت الدول المصدرة للنفط . المائة

 .2008في عام   ضعفًا63وبلغت نسبة أعلى إلى أدنى دخل حوالي .  الصادرات النفطية
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  التضخم
  

تضخم، المقدرة من خالل التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك، إلى ارتفاع متوسط تشير بيانات معدالت ال

.  في المائة10.2 إلى  في المائة7.3 من 2007 بالمقارنة مع عام 2008معدل نمو األسعار في الدول العربية خالل عام 

 16.1 في المائة، والسودان 18.3ئة، ومصر  في الما19.0 بمعدل 2008تضخم خالل عام لل معدالت أعلى  اليمنوسجل

 البحرين و في المائة، وُسجلت أدنى معدالت التضخم في العراق15.0 في المائة، وقطر 15.1في المائة، وسورية 

  ). 3 ( رقمجدولال في المائة، 3.5وفي المائة  2.7بمعدالت بلغت على التوالي 
  

(نسب مئوية)
200020012002200320042005200620072008 الدول العربية 

0.71.81.81.63.43.56.34.713.9األردن
3.12.82.93.15.06.29.311.111.5اإلمارات
0.51.72.32.62.03.33.5-1.2-0.7-البحرين
2.91.92.82.71.23.94.53.25.0تونس
0.34.21.42.63.61.62.53.54.4الجزائر
2.92.41.52.13.13.13.55.05.0-جيبوتي
1.10.20.60.30.72.24.19.9-1.1-السعودية
8.04.98.37.78.48.57.27.516.1السودان
0.63.01.04.84.77.810.04.515.1-سورية
5.016.419.333.627.037.053.230.82.7العراق
0.30.20.71.93.25.912.4-0.8-1.2-عمان

2.81.25.74.43.03.53.81.99.9فلسطين
1.71.50.22.36.88.811.813.815.0قطر

1.81.30.91.01.34.13.15.510.6الكويت
0.00.01.81.33.00.05.64.110.8لبنان
2.32.03.36.710.4-2.0-9.8-9.2-2.9-ليبيا
2.82.12.45.816.24.07.89.518.3مصر

1.91.92.81.21.51.03.32.03.9المغرب
6.87.75.35.310.412.16.27.37.3موريتانيا

4.611.912.210.812.511.418.412.619.0اليمن

 ومصادر وطنية ودولية أخرى.
المصدر :  النسب محسوبة من بيانات الدول الواردة في استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد 2009،

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

2008-2000

  
  

، في معظم الدول العربية إلى زيادة 2007 بالمقارنة مع عام 2008عام  فيوتعزى الزيادة المسجلة في معدالت التضخم 

ففي الدول العربية  .النشاط االقتصادي والطلب المحليأسعار السلع الغذائية، وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة حجم 

عوائد صادرات النفط المصدرة للنفط، يعزى ارتفاع الطلب المحلي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي والخاص نتيجة ارتفاع 

 في الدول المستوردة لهذه ئيةالغذاالسلع وفي المقابل، أدى ارتفاع تكلفة استيراد النفط و. خالل السنوات القليلة الماضية

  .    ولبنان ومصر واليمن في األردن وتونس والسودانوبوجه خاص،السلع إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ، 
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  ج المحلي اإلجماليالهيكل القطاعي للنات
  

 زيادة في األهمية النسبية لقطاع الصناعات اإلستخراجية بالمقارنة مع بقية القطاعات حيث زادت 2008شهد عام 

نمو القيمة ل، وذلك نتيجة 2008عام في  في المائة 43.4 إلى 2007عام في  في المائة 39.5حصته في الناتج من 

 خالل  ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسيةفي ضوء ، في المائة38.6 بنسبة المضافة باألسعار الجارية لهذا القطاع

وقد أدى ارتفاع األهمية النسبية لقطاع الصناعات اإلستخراجية إلى تراجع حصص بقية . 2008عام النصف األول من 

ويأتي قطاع الخدمات . 2007القطاعات، رغم تسجيلها ارتفاعا في معدالت نموها باألسعار الجارية بالمقارنة مع عام 

الحكومية في المرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية، ثم قطاع التجارة 

  . )4 ( رقمجدول وال)2/3(والمطاعم والفنادق، يليه قطاع الصناعات التحويلية، الملحق 

  

(نسبة مئوية )

19952000200720082000-19952007-20062008-2007
50.556.561.464.09.514.131.4قطاعات اإلنتاج السلعي منها:

9.78.36.05.44.011.214.2الزراعة
21.631.039.543.415.213.638.6الصناعات اإلستخراجية

11.310.69.38.95.914.720.2الصناعات التحويلية
8.06.56.56.23.321.020.1باقي قطاعات اإلنتاج

45.940.938.136.04.716.918.9 اجمالي قطاعات الخدمات منها:
15.112.610.810.13.313.217.7الخدمات الحكومية

12.010.69.69.14.616.520.1التجارة والمطاعم والفنادق
116.4-29.6-3.62.60.50.00.5صافي الضرائب غير المباشرة

100.0100.0100.0100.07.115.126.2الناتج المحلي اإلجمالي

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

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

  1995 و2000 و2008-2007 

معدل النمو السنوي باألسعار الجارية*هيكل الناتج المحلي اإلجمالي

  
  

كوين الناتج بين الدول العربية، إذ احتل قطاع الصناعات اإلستخراجية في عام وقد تباينت األهمية النسبية للقطاعات في ت

 المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية في الناتج في ثالث عشرة دولة عربية، وحاز قطاع الصناعات التحويلية 2008

والصيد والغابات المرتبة األولى  في المائة، بينما احتل قطاع الزراعة 18.5على المرتبة األولى في تونس بحصة بلغت 

في  17.5 في المائة، وقطاع الخدمات الحكومية في المغرب واألردن بحصص بلغت 29.3في السودان بحصة بلغت 

 في المائة على التوالي، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق في لبنان وسورية بحصص بلغت على التوالي 15.2والمائة 

  . في المائة24.6 المائة، وقطاع النقل والمواصالت والتخزين في جيبوتي بحصة قدرها  في28.2وفي المائة  28.8
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 في قطاعات اإلنتاج السلعي، وخاصة في قطاع الصناعات 2008وتحققت أعلى معدالت النمو باألسعار الجارية في عام 

تأمين والمصارف في آل من وسجلت أعلى معدالت النمو في قطاع التمويل وال. اإلستخراجية، في تسع دول عربية

البحرين والجزائر، والمغرب، وقطاع اإلسكان والمرافق في جيبوتي، وقطاع الخدمات الحكومية في قطر، وقطاع 

الخدمات االجتماعية األخرى في السودان واليمن،  وقطاع النقل والمواصالت والتخزين في العراق، وقطاع التشييد في 

 . ليبيا

  

  الي حسب بنود اإلنفاقالناتج المحلي اإلجم
  

 في  في المائة56.0 في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آمجموعةبلغت حصة االستهالك بشقيه العائلي والحكومي 

 في المائة، 18.5 في المائة، بينما آانت حصة فجوة الموارد حوالي 25.6 نحووبلغت حصة االستثمار . 2008عام 

  ).3(الشكل 

  

اإلستهالك الحكومي
15.8%

االستثمار اإلجمالي
25.6%

فجوة الموارد
18.5%

اإلستهالك العائلي
40.2%

  
  .)2/5(الملحق :      المصدر

    

 19.9إلى  معدل نموه ، ارتفع2008في عام وفي حين انخفضت حصة اإلنفاق االستهالآي من الناتج المحلي اإلجمالي 

 ه معدل نموحيث ارتفعوزادت حصة االستثمار من الناتج . 2007عام في  في المائة 17.4 في المائة وذلك مقارنة مع

وفي مقابل انخفاض حصة . 2008عام في  في المائة 32.6 إلى 2007عام في ئة  في الما26.6باألسعار الجارية من 

وبذلك ارتفعت  ،داء الجيد لقطاع الصادراتلأل، زادت حصة فجوة الموارد نتيجة 2008عام في االستهالك في اإلنفاق 

   ). 5 ( رقمجدولال، آمجموعةفي الدول العربية نسبة تغطية صادرات السلع والخدمات للواردات 

اق  2008 الشكل (3) : توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنف
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(نسب مئوية)

19952000200720082000-199520072008
77.568.858.956.04.617.419.9 اإلستهالك النهائي
57.349.542.340.24.018.419.9اإلستهالك العائلي

20.319.316.615.86.014.720.0اإلستهالك الحكومي
21.619.024.425.64.426.632.6 االستثمار اإلجمالي

***0.912.216.818.5 فجوة الموارد
37.044.560.861.711.117.328.0صادرات السلع والخدمات
36.132.344.043.24.828.923.9واردات السلع والخدمات
100.0100.0100.0100.07.115.126.2 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

1995 و2000 و2008-2007

  
  

 مع تراجع في 2008في عام   المحلي اإلجماليتزامن تراجع حصة االستهالك النهائي في الناتج: االستهالك النهائي
،  نفسها معدل نمو هذين المكونين خالل الفترةوذلك بالرغم من زيادة. حصة االستهالك العائلي واالستهالك الحكومي

  متقارببالمقارنة مع معدل نمو 2008في عام   في المائة20.0الستهالك الحكومي حوالي ا نمو حيث بلغ معدل
 . في المائة19.9ي بلغ نحو لالستهالك العائل

 

(دوالر أمريكي)
اإلستهالك الحكومي للفرداالستهالك العائلي للفرداالستهالك االجمالى للفرد

75.7662.3813.38االمارات
74.1838.7135.46قطر

47.532.714.8الكويت
27.2318.518.72عمان

26.6618.807.86البحرين
24.814.210.6السعودية

19.2713.196.08لبنان
10.48.41.9االردن
10.027.102.92ليبيا

9.06.52.5مجموع الدول العربية
8.36.721.5تونس
6.383.442.94العراق
5.703.901.79الجزائر
5.584.291.28المغرب
5.184.310.87سورية
5.034.380.65مصر 
3.832.811.01جيبوتي
3.673.300.37السودان
2.62.20.40اليمن

2.411.800.62موريتانيا

*  تم ترتيب الدول تنازليا على أساس نصيب الفرد من االستهالك اإلجمالي. 
المصدر : الملحقان (5/2) و(8/2).

متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك في عام 2008*
(دوالر في اليوم)

(6) الجدول رقم
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عام في   التباين الواضح في متوسط نصيب الفرد من االستهالك بشقيه العائلي والحكومي في الدول العربيةاستمرو

 دوالر ودوالرين، في 76بين حوالي ما في اليوم ، حيث تراوح متوسط نصيب الفرد من االستهالك اإلجمالي 2008

ونالت اإلمارات أعلى  . دوالر باليوم9 حوالي آمجموعةحين بلغ متوسط االستهالك اإلجمالي للفرد في الدول العربية 

 دوالر على 62 دوالر و76ترتيب في الدول العربية من حيث متوسط االستهالك النهائي والعائلي اليومي للفرد بحوالي 

وُسجلت أدنى حصة .  دوالر باليوم35وسجلت قطر أعلى قيمة لنصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي بحوالي . التوالي

  ).6(الجدول رقم ، دوالرينفرد في اليمن بحوالي لالستهالك اإلجمالي لل

  

 في المائة 32.6 بنسبة 2008عام في ارتفعت قيمة اإلنفاق االستثماري باألسعار الجارية : اإلنفاق االستثماري واالدخار

 اإلنفاق االستثماري منذ بداية سجله، ويعتبر هذا النمو تواصال التجاه النمو المرتفع الذي آمجموعةفي الدول العربية 

وسجلت آل من اإلمارات والعراق أعلى معدالت نمو في . التسعينات وتزايد وتيرته منذ بداية الطفرة النفطية األخيرة

 ثم ، في المائة41.5 بنسبةليهما ُعمان ت في المائة، 49.6وفي المائة  67.7 بنسبةفي الدول العربية اإلنفاق االستثماري 

وُيعزى االرتفاع في معدالت نمو االستثمار في هذه الدول .  في المائة35البحرين والجزائر وقطر بمعدالت تجاوزت 

 محلي ي هذه الدول وتسجيلها فوائض ومعدالت ادخارإلى زيادة اإلنفاق االستثماري الذي صاحب ارتفاع عوائد النفط ف

  .)7 ( رقمجدول، المرتفعة

   

(نسب مئوية)
معدل نمو االستثمارمعدل اإلستثمارمعدل اإلدخارالدولة

44.025.632.6مجموع الدول العربية
4.437.627.6-االردن

47.428.467.7االمارات
55.128.039.5البحرين
23.827.824.1تونس
57.737.437.3الجزائر
23.419.114.3-جيبوتي
52.120.819.2السعودية
16.120.212.2السودان
29.327.027.8سورية
35.520.649.6العراق
52.430.441.5عمان
61.730.135.2قطر

59.718.915.5الكويت
5.828.935.0لبنان
65.223.527.6ليبيا

16.222.333.1مصر 
22.635.926.0المغرب
21.919.09.7موريتانيا

19.424.224.7اليمن
المصدر : النسب محسوبة  من بيانات الملحقين (2/5) و(2/6).

 اإلستثمار واإلدخار المحلي في الدول العربية 2008
الجدول رقم (7)
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، هعمار وتطوير الطاقة اإلنتاجية فيار في العراق إلى مواصلة جهود اإلباإلضافة إلى ذلك، يرجع النمو المرتفع لالستثم

ت جلوس.  لبناء السكني والصناعيطاع اوفي قطر إلى استكمال عدد من المشاريع خاصة في قطاع الغاز المسال وفي ق

وقابلت بعض الدول العربية مثل األردن، وتونس، وجيبوتي، .  نمو لالستثمارمعدالت أدنى موريتانياوالسعودية  آل من

إلى عجز مقابل والسودان، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن عجز االدخار المحلي من خالل االدخار األجنبي مما أدى 

  .ريفي الميزان الجا

  

حوالي ارتفعت قيمة الصادرات العربية من السلع والخدمات من : صادرات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد

 في 28  بلغ مسجلة بذلك معدل نمو،2008مليار دوالر في عام  1,171حوالي  إلى 2007عام في   مليار دوالر 915

، أي 2008عام في  مليار دوالر 820 إلى 2007عام في والر  مليار د662  حواليوارتفعت قيمة الواردات من. المائة

، وتحسنت نسبة تغطية الصادرات ع الميزان الجاري للسلع والخدماتوبذلك تحسن وض.  في المائة24 نسبتهازيادة ب

  . )1(2008عام في  في المائة 142.8 إلى 2007عام في  في المائة 138.3 من آمجموعةللواردات في الدول العربية 

  

  األداء االقتصادي والفقر في الدول العربية
  

استهدفت الجهود الدولية  المبذولة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وعادلة، والقضاء على الفقر في مختلف بقاع العالم 

، والتي تم تضمينها في إطار توصيات مؤتمر قمة "األهداف اإلنمائية لأللفية "ـتحقيق ثمانية أهداف، أصبحت تعرف ب

وتم تضمين التقليل من فقر الدخل في الهدف . 2000عام الأللفية الذي نظمته األمم المتحدة بمقرها في شهر سبتمبر من ا

األول من أهداف األلفية، والمتمثل في تخفيض نسبة السكان الذين ال يتجاوز دخلهم اليومي دوالرا واحدا مع حلول عام 

  . 1990عام ال  في، إلى نصف النسبة التي آانت سائدة2015

  

 من أدنى العربية المنطقة اليوم في في للفرد أمريكي واحد دوالرُتعد نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي المقدر ب

، انخفاضا نسبيا حيث 2004 و1990عامي  بينوسجلت معدالت الفقر في المنطقة . العالم مناطق  مختلفبين نسب الفقر

وهذا ُيعتبر ُمؤشرا لتقدم المنطقة . )2(2004 عامال في المائة في  1.5 إلى 1990عام لافي  في المائة 2.3تراجعت من 

 ،إال أن تحليل وضع الفقر في الدول العربية باستخدام خط الفقر الدولي.  آكل نحو تحقيق الهدف األول من أهداف األلفية

ئص االقتصادية واالجتماعية لكل دولة على رغم أهميته من منطلق المقارنة بين دول ومناطق العالم، ال يعكس الخصا

  ).  1(، اإلطار رقم ةحد

                                                 
 ).2/6(و) 2/5( هذه النسب بناء على بيانات الملحقين تم احتساب   )1(
 آفاق االقتصاد الدوليالبنك الدولي، :  المصدر- التي تضم معظم الدول العربيةتخص هذه النسب منطقة دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا   )2(

 .46، ص 2008
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  )1(اإلطار رقم  

  تطور قياس خط الفقر الدولي

  
يهدف تحديد خط الفقر إلى التعرف على األفراد أو األسر الذين ال يستطيعون مقابلة احتياجاتهم األساسية آما يلخصها هذا 

مستندة في ذلك إلى على أساس مفهوم الدخل أو على أساس اإلنفاق االستهالآي،  معدالت الفقر الوطنية عادةوُتقدر . الخط
ختالف وال يمكن استخدام هذه المعدالت والخطوط الوطنية ألغراض المقارنات الدولية نظرا ال. خطوط الفقر الوطنية

ة موحدة مثل الدوالر، غير دقيقة أسعار السلع والخدمات بين الدول، مما يجعل مقارنة مستوى دخلها، بعد تحويلها إلى عمل
 خبراء من األمم المتحدة وبدعم علمي تحت إشراف 1968برنامج المقارنات الدولية سنة لهذا السبب تم إطالق .  ومضللة

يهدف البرنامج إلى  . من جامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية، ودعم مادي آبير من البنك الدولي ودول عديدة
 بعد األخذ بعين االعتبار اختالف طريقة تعادل القوى الشرائية، أيلى تقديرات لإلنفاق والناتج باستخدام الحصول ع

األسعار بين هذه الدول بحيث أن القدرة الشرائية ألي وحدة من العملة األجنبية، مثل الدوالر، في السوق المحلية هي نفس 
  .  أي سوق أخرى فيفي السوق األمريكية، أو قدرتها

  
ساهم التقدم في تنفيذ برنامج المقارنات الدولية، في تقدير أول خط فقر دولي على أساس تعادل القوى الشرائية بأسعار 

ثم تم بعد ذلك تحديث خط . ، وُقدر آنذاك خط الفقر بدوالر واحد في اليوم1990لعام ل، في إطار تقرير التنمية الدولية 1985
في  على تقييم ورد في تقرير لألمم المتحدة ًاوبناء.  دوالر في اليوم1.08ُقدر بحوالي  الذي 1993الفقر باستخدام أسعار 

 فيه اإلشارة إلى وجود بعض المشاآل المنهجية في عمليات قياس الفرق بين ت، تم*، ُعرف بتقرير ريتن1998عام 
قة قامت على بخس في تقدير مستويات األسعار في مختلف الدول منها اختالف نوعية السلع، مما يعني أن المقارنات الساب

وبناء على مالحظات التقرير المذآور، تم تحسين تقدير األسعار في مسح برنامج .  الفقر الحقيقية في العديد من دول العالم
 دوالر في اليوم 1.25 إعادة تقدير خط الفقر الدولي بحوالي ت ضوء ذلك المسح تمفيو. 2005لعام للمقارنات الدولية ا

 دولة في العالم بداللة 15وُيمثل هذا الخط متوسط خط الفقر ألفقر .  المعادلة للقوى الشرائية2005تخدام أسعار باس
 مليار نسمة 1.4 ُيقدر بحوالي 2005عام للوباستخدام خط الفقر الجديد فإن عدد الفقراء في الدول النامية . االستهالك للفرد

وباإلضافة . 1981عام في ال مليار أي شخص واحد لكل شخصين 1.9ة مع أي شخص واحد لكل أربعة أشخاص، بالمقارن
 دوالر باليوم أيضا، آما في التقديرات السابقة، آحد أعلى لخط الفقر، وهو 2 دوالر باليوم، يستخدم خط 1.25إلى خط الفقر 

  .يمثل حاليا وسيط خطوط الفقر بالنسبة للدول النامية آكل
  

* United Nations, 1998, Evaluation of the International Comparison Programme (“Ryten Report”).  

  

 بيانات متوفرة، وجود أحدثوتبين مؤشرات الفقر في الدول العربية، المستندة إلى خطوط الفقر الوطنية حسب 

والمتكونة من الدول  في المائة 30تضم المجموعة األولى الدول التي يزيد فيها معدل الفقر عن . مجموعتين من الدول

وتضم المجموعة الثانية . األقل دخال مثل جزر القمر، والسودان، وموريتانيا، والصومال،  وجيبوتي، واليمن وفلسطين

آال من مصر، واألردن، وسورية، والبحرين، والمغرب، ولبنان، والجزائر وتونس التي يتراوح فيها معدل الفقر بين 

ورغم عدم توفر بيانات رسمية حول وضع الفقر في بقية الدول . في المائة في تونس 3.8 في المائة في مصر، و19.6

  ). 4(، الشكل  ضئيلة نسبيًا تعد أن نسب الفقر فيها، إاليلخليجاي دول مجلس التعاون العربية، خاصة ف
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  ).2/7(الملحق :   المصدر          

  

 على خطوط الفقر الوطنية إلى وجود تحسن بين بداية ًاالعربية بناءوتشير البيانات الخاصة باتجاهات الفقر في الدول 

 عدد من الدول مثل األردن، وتونس، والجزائر، والسودان، وسورية، ومصر، عن بيانات متوفرة وأحدثعقد التسعينات 

 مثل جزر  دوًالأنغير .  يدل على تقدم هذه الدول في تحقيق الهدف األول من أهداف األلفيةومما. والمغرب وموريتانيا

  ). 2/7(، الملحق  نفسها تدهورا في مدى انتشار الفقر بين السكان خالل الفترة شهدتالقمر، وجيبوتي واليمن

  

وحيث أن تخفيف الفقر يتوقف باإلضافة إلى النمو االقتصادي، على توزيع الدخل، فإنه آلما تحسن توزيع الدخل وأصبح 

وفي هذا الخصوص، تزامن . ى على حالها، انخفضت مستويات الفقر، وبالعكسأآثر عدالة، مع ثبات األشياء األخر

 في ًا آل من األردن وموريتانيا تحسنعنتراجع معدالت الفقر في الفترة بين بداية عقد التسعينات وآخر بيانات متوفرة 

، بشكل طفيف في بقية الدول )3(وضع توزيع الدخل، بينما تراجع توزيع الدخل، بداللة زيادة ُمؤشر جيني لتوزيع الدخل

أما بالنسبة للدول التي شهدت زيادة في معدالت الفقر، فقد تراجع فيها وضع توزيع . التي تراجعت فيها معدالت الفقر

 رغم ارتفاع معدالت الفقر، نتيجة تأثر ،الدخل، ما عدا اليمن حيث انخفض ُمؤشر جيني معلنا تحسنا في توزيع الدخل

  .  من تأثر غير الفقراء بتراجع مستوى الدخلالفقراء بدرجة أقل 

  

ويأخذ الفقر في أغلب الدول العربية المتوفر عنها بيانات، طابعا ريفيا حيث أن معدالت الفقر في األوساط الريفية أعلى 

ر آما أن الريف يحتضن غالبية الفقراء في هذه الدول، حيث يأوي الريف أآث. معدالت الفقر في األوساط الحضريةمن 

                                                 
 في 100والواحد الصحيح أو ) حالة العدالة الكاملة(معامل بين الصفر هذا ال بحيث تقع قيمة معامل جيني مدى عدالة توزيع الدخليقيس    )3(

 .)حالة عدم العدالة القصوى (المائة

الشكل (4) : نسب الفقر في الدول العربية وفق خطوط الفقر الوطنية 
(آخر بيانات متوفرة)
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وهذا يدعو . من ثالثة أرباع الفقراء في آل من مصر، واليمن، وموريتانيا، وُقرابة الثلثين في آل من تونس والمغرب

إلى ترآيز سياسات مكافحة الفقر على المناطق والمجتمعات الريفية لتنمية وتوسيع نطاق األنشطة المرتبطة بهم، خاصة 

لريفية القائمة، ودعم أنشطة الصناديق االجتماعية في تلك المناطق السيما في القطاع الزراعي، وتوسيع برامج التنمية ا

عن طريق النشاط اإلقراضي لتمكين الفقراء من امتالك األصول اإلنتاجية، وتحسين نفاذهم إلى المرافق العامة 

  .)8 ( رقمجدول، الة، مثل التعليم والتدريب والصحةوالخدمات األساسي

 

200613.011.319.0األردن
20053.81.97.1تونس
20055.73.210.2الجزائر
200411.48.714.2سورية
200619.614.623.4مصر

20079.04.814.5المغرب
200446.728.959.0موريتانيا

200634.820.740.1اليمن

المصدر: مصادر رسمية وطنية، وتقديرات معدي التقرير بناء على مصادر دولية ووطنية متفرقة.  

الجدول رقم (8)
نسب الفقر في بعض الدول العربية حسب المناطق وخطوط الفقر القطرية

(آخر بيانات متوفرة)

ريف حضراإلجماليالسنةالدولة

  
     

  عيةالتطورات االجتما
  

، تقدمًا معتبرًا باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة، وبشكل 2008-2000الدول العربية، خالل الفترة حققت 

ويتضح هذا من . خاص في مجاالت مكافحة الفقر، وتعميم التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين

 من بينها معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة بين البالغين ،رات االجتماعيةالتطور اإليجابي المنتظم لعدد من المؤش

والشباب، ومعدالت االلتحاق بمراحل التعليم المختلفة، ومتوسط العمر المتوقع عند الوالدة، ونسبة السكان الذين 

ع نطاق المستفيدين من ويأتي هذا التقدم تتويجًا لتوسي. يحصلون على مياه الشرب النقية والصرف الصحي المالئم

  . الخدمات االجتماعية وتحسين نوعيتها الذي حققته الدول العربية منذ سبعينيات القرن الماضي

  

زالت تواجه  ورغم التطورات اإليجابية التي طرأت على عدد من المؤشرات االجتماعية، فإن غالبية الدول العربية ال

 السكاني ومعدالت البطالة، والحاجة إلى إصالح التعليم وزيادة طاقته تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع معدالت النمو

لقد بلغ و. رفع آفاءة الموارد البشريةي الدول العربية األقل نموًا، واالستيعابية لمقابلة الطلب المتنامي عليه، خاصة ف

 الذي أعده برنامج األمم المتحدة ،2006 لعام متوسط دليل التنمية البشرية للدول العربية، وفقًا لدليل التنمية البشرية
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لدول ، وهو ما يزيد عن نظيره على مستوى ا)0.690: تنمية بشرية متوسطة (0.713، حوالي 2006اإلنمائي لعام 

  .)4(0.925 البالغ  (OECD)نه يقل آثيرًا عن مؤشر دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أ، إال 0.688النامية البالغ 

  

  السكان
  

 مليون نسمة، 334.5 بحوالي 2008 يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام :السكان ومعدل النموحجم 

 مرتفعًا ويعتبر هذا المعدل.  في المائة2.4، وبمعدل نمو يقدر بحوالي 2007 عن عام مليون نسمة 8بزيادة بلغت حوالي 

 يفوق مثيله في جميع أقاليم حيث، 1995 -1985ان عليه في الفترة ما آمع مقارنة باللم يشهد انخفاضًا ملحوظًا نسبيًا، و

  . )5( أفريقيا جنوب الصحراءباستثناءالعالم الرئيسية، 

  

، ثم  في المائة8.1، تلتها البحرين  في المائة18.1 حيث بلغ 2008وقد سجلت قطر أعلى معدل نمو سكاني في عام 

 في آل من اليمن  في المائة3ويزيد معدل النمو السكاني على .  المائة في4.5بمعدل ، وعمان  في المائة6.2اإلمارات 

  ).2/8(وليبيا وجيبوتي والعراق، الملحق والكويت 

  

. وتمكنت بعض الدول العربية من الوصول إلى معدالت مقبولة للنمو السكاني بحكم سياساتها الخاصة بتنظيم األسرة

، وهي موريتانيا وسورية  في المائة2.5 إلى حوالي  في المائة2ين ويتراوح معدل النمو السكاني في هذه الدول ب

 1.9، حيث بلغ  في المائة2وقد نجحت مصر في الوصول إلى معدل نمو سكاني أقل من . والسودان والسعودية واألردن

 في 1.73(، والجزائر ) في المائة1.59(، آما استمر انخفاض هذا المؤشر في آل من المغرب 2008 في عام في المائة

  ).  في المائة0.64(، ولبنان ) في المائة1.00(، وتونس )المائة

  

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

ر اإليجابي لتحسن الخدمات الصحية معظم الدول، على الرغم من تراجعها طيلة السنوات الماضية، باإلضافة إلى التأثي

آما أن االرتفاع في صافي الهجرة الخارجية يؤدي إلى ارتفاع معدالت النمو السكاني خاصة في . والمستويات المعيشية

  .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  

 إلى تفاوت آبير 2008 لعاماحة  تشير البيانات المت:التوزيع الجغرافي، الكثافة السكانية، والتوزيع الحضري والريفي

 38.2 مليون نسمة، ويبلغ في آل من السودان 74.2في عدد السكان بين الدول العربية، حيث يرتفع في مصر إلى 

، بينما يبلغ عدد  مليون نسمة30.6، والعراق  نسمة مليون32.6  والمغرب نسمة، مليون34.6، والجزائر  نسمةمليون

  . نسمةسكان جيبوتي أقل من مليون 

                                                 
 ).2008( التنمية البشرية تقرير   )4(
)5(   World Development Report (2009), The World Bank, Washington, D.C. 
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تمت ، وتعتبر هذه الكثافة السكانية ضعيفة نسبيًا إذا ما 2 نسمة في آل آم23.5فبلغت ، 2008في عام أما الكثافة السكانية 

، )2آم/  نسمة368(الهند و )2آم/  نسمة140(الصين و )2آم/  نسمة32( في الواليات المتحدة  نفسهالمؤشرب مقارنتها

  ). 2آم/  نسمة236(ألمانيا و

  

ليها لبنان ت، 2آم/  نسمة1589 بلغ حيث، 2008 في عام آثافة سكانية بين الدول العربيةم البحرين بأعلى معدل وتتس

 2آم/  نسمة3، بينما ال يتجاوز هذا المؤشر في آل من موريتانيا وليبيا )2آم/  نسمة201(، ثم الكويت )2آم/  نسمة380(

  . على التوالي2آم/  نسمة4و

  

وهي نسبة .  من إجمالي سكان الدول العربية في المائة55.6 حوالي 2007اطق الحضرية في عام بلغت نسبة سكان المن

. )6() في المائة44(وفي الدول النامية البالغة )  في المائة49(مرتفعة بالمقارنة مع مثيلتها على المستوى العالمي البالغة 

ودان السكانية في الدول العربية، عدا مصر والسوتشير البيانات المتاحة إلى غلبة سكان الحضر على الترآيبة 

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة سكان الحضر إلى إجمالي السكان بقيت ثابتة في آل من . والصومال وموريتانيا واليمن

ويختلف حجم . ، في حين تناقصت نسبة سكان الريف في الدول العربية األخرى1980عام المصر واإلمارات منذ 

، حيث آان معدل النزوح إلى المدن 2007 – 1980يف إلى الحضر فيما بين الدول العربية خالل الفترة الهجرة من الر

ويرجع ذلك إلى اإلمكانيات الزراعية المتوفرة في . محدودًا بعض الشيء في آل من سورية والعراق وموريتانيا واليمن

رتفاع معدالت الفقر، وتدني مستوى الخدمات بعض تلك الدول، وإلى االآتظاظ السكاني، وانعدام فرص العمل، وا

  ).2/9(، الملحق مالءمة البنى األساسية في المدناالجتماعية، وعدم آفاية و

  

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

ومازالت نسبة الفئة . 2006في عام  لي عدد السكان في الدول العربية من إجما في المائة61.6بلغت )  سنة65 -15(

 4.1تمثل حوالي ثلث سكان تلك الدول، بالرغم من تراجع معدل الخصوبة الذي انخفض من )  سنة فأقل15(العمرية 

بين الدول ويتفاوت مستوى نسبة هذه الفئة العمرية فيما . 2007 في عام طفل لكل امرأة 3.2 إلى 2000في عام طفل 

في  20 في آل من اليمن وموريتانيا والسودان وفلسطين والصومال، ويتراوح بين  في المائة40العربية، إذ يتجاوز 

ويؤدي آبر حجم هذه الفئة العمرية من السكان . المائة في الدول العربية األخرى، باستثناء اإلمارات وقطرب 38المائة و

  ).2/9(تنشئة ورعاية الشباب، الملحق إلى زيادة الحاجة للتوسع في برامج 

  

  األوضاع الصحية
  

 إلى 1960عام ال سنة في 45 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في الدول العربية من :العمر المتوقع عند الوالدة

ي جميع  سنة ف70 عنويالحظ أن متوسط العمر المتوقع عند الوالدة قد قارب أو زاد . 2007 سنة في عام 69حوالي 
                                                 

 .)2008(قاعدة معلومات البنك الدولي    )6(
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 والصومال  سنة49.1 سنة، والسودان حوالي 43.3الدول العربية، عدا جيبوتي التي بلغ فيها هذا المتوسط حوالي 

  ).2/10( سنة، الملحق 62.5 واليمن حوالي  سنة59.6 وموريتانيا حوالي  سنة48.9حوالي 

  

يدل على مستوى الرعاية الصحية التي  بلغ معدل وفيات األطفال الرضع في الدول العربية، والذي :وفيات األطفال

وتعتبر هذه النسبة أقل من .  حالة وفاة لكل ألف مولود حي41، نحو 2007يتلقاها الرضيع خالل شهره األول، في عام 

 حالة وفاة لكل 50وحالة وفاة  54، اللتين بلغتا على التوالي 2006نظيرتيها في الدول النامية وعلى المستوى العالمي في 

 حالة 8 في اإلمارات وقطر، حيث انخفض المعدل دون على المستوى العربي المعدالت أدنىوتوجد . )7(ولود حيألف م

 حالة 54آما بلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة في الدول العربية نحو . 2007وفاة لكل ألف مولود حي في عام 

 حالة وفاة في جيبوتي والصومال والسودان 100وقد تجاوز هذا المعدل . 2007وفاة لكل ألف مولود حي في عام 

  ).2/10(وتشير البيانات المتوفرة إلى أن هذا المؤشر قد تحسن في الدول العربية األخرى، الملحق . وموريتانيا

  

  مؤشرات الرعاية الصحية
  

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

، في آل من األردن،  في المائة90 نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية عن 2004زادت في العام 

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

  في موريتانيا في المائة63 و في السودان في المائة66و ي المغرب ف في المائة70بينما تصل هذه النسبة إلى . ومصر

ويتفاوت مؤشر الرعاية الصحية، حسب البيانات المتاحة، بين الريف والحضر، إذ يحصل .  في اليمن في المائة50و

  ). 2/11(سكان المناطق الحضرية على نسبة أآبر من الخدمات الصحية، الملحق 

  

بالمقارنة مع عدد السكان ) أطباء، آادر التمريض(، إلى عدم آفاية الكوادر الطبية 2006حة، لعام آما تشير البيانات المتا

 103في الدول العربية، إذ يتراوح عدد األطباء والممرضات، لكل مائة ألف نسمة، في ثالثة عشر دولة عربية بين 

وتواجه آل من اليمن . ممرضة في ليبيا 500و ممرضة في لبنان 130 طبيبًا في لبنان، وبين 240وطبيب في تونس 

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

 من ،باستثناء جيبوتي ،آما تعاني هذه الدول.  ممرضة90وممرضات  4 وبين طبيبًا 30وأطباء  4مائة ألف نسمة، بين 

 ألف شخص في 1.7 ألف شخص ليصل إلى حوالي 1.3دد السكان مقابل آل سرير، إذ يفوق فيها هذا العدد ارتفاع ع

  .  شخصًا770وشخصًا  270 بين ، ما باستثناء المغرب، العدد في الدول العربية األخرىموريتانيا، في حين يتراوح هذا

  

 وجود تفاوت واضح بين الدول 2006لصحة في عام ت المتوفرة عن اإلنفاق على ا تبين المؤشرا:اإلنفاق على الصحة

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

  .)2008(قاعدة معلومات البنك الدولي    )7(
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وتراوحت نسبة اإلنفاق على الصحة من .  في المائة في فلسطين12.8 و،)مع تفاوت مستوى الدخل المحلي اإلجمالي(

  ).2/11( في المائة في تونس، الملحق 16.5 بالمائة في العراق و3.4بين ما  اإلنفاق العام إجمالي

  

 الخاص وتماد على أي من القطاعين العام أمن جهة أخرى، تصنف الدول العربية إلى مجموعتين من ناحية درجة االع

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

على الصحة ) الحكومي والخاص(على الصحة  إلى إجمالي اإلنفاق ) العام(عربية، تراوحت فيها نسبة اإلنفاق الحكومي 

 في المائة في عمان، وتضم هذه المجموعة الكويت وعمان واألردن والجزائر 84 في المائة في األردن و 63.1بين 

  . ية واإلمارات وقطر والبحرين وجيبوتي وليبيا والعراقوموريتانيا والسعود

  

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

ه الدول  العربية آمجموعة في تحقيق إنجاز أفضل مما حققتالدولاآلمنة للسكان، إال أن المتوسط العربي يبين نجاح 

 في المائة 80، مقارنة بحوالي 2006في عام   في المائة في الدول العربية81.7 ، حيث بلغ هذا المؤشرآمجموعةالنامية 

يالحظ  أن الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على المياه اآلمنة للشرب ال تزال آبيرة، و. )8(في الدول النامية

، بينما ال تتعدى هذه  في المائة91.3لى مياه آمنة للشرب في المدن حوالي حيث تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون ع

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

  

 إلى أنها تتوفر 2006، تشير البيانات المتاحة لعام ىوبالنسبة لتوفر مياه الشرب اآلمنة للسكان في الدول العربية فراد

 في المائة من السكان 90في حين تتوفر ألآثر من . ، هي الكويت ولبنان واإلمارات وقطر دولأربعلجميع السكان في 

 في 70بينما تنخفض هذه النسبة إلى .  دول أخرى، هي مصر واألردن وتونس والسعودية وجيبوتي وفلسطينستفي 

ي المائة في الصومال، الملحق  ف29 في المائة في موريتانيا، و 60 في اليمن، و  في المائة66المائة في السودان، و 

)2/12.(  

  

 عدد السكان الذين ال تتوافر لهم مياه الشرب  تخفيضإلىالذي يرمي وعلى مستوى التقدم نحو تحقيق الهدف العالمي 

، فقد استطاعت معظم الدول العربية أن تحقق تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق هذا 2015 و1990اآلمنة إلى النصف بين عامي 

  . الهدف

  

على الرغم و، تجدر اإلشارة إلى أنه 2006عام في وبالنسبة لمدى توفر خدمات الصرف الصحي لسكان الدول العربية 

من التفاوت الكبير بين هذه الدول في توفير خدمات الصرف الصحي المالئم للسكان، إال أنها استطاعت آمجموعة أن 

 في المائة، مقارنة 70.8لم آكل، حيث بلغ المتوسط العربي نحو تحقق إنجازًا أفضل مما حققته الدول النامية ودول العا

                                                 
 .2004، بناء على إحصائيات )2008(قاعدة معلومات البنك الدولي    )8(
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ويالحظ التفاوت الكبير في توفير . )9( في المائة57 في المائة، والمتوسط العالمي البالغ 51.4بمتوسط الدول النامية البالغ 

 لسكان ذه الخدمةخدمة الصرف الصحي المالئم بين سكان الحضر وسكان الريف، حيث بلغ المعدل العربي لتوفر ه

 إلى أن آال من الكويت وقطر قد ىوتشير البيانات المتاحة للدول فراد. 2006 في عام  في المائة86.4الحضر نحو 

 دول عربية أخرى وفرت هذه الخدمات بنسب تجاوزت ست خدمات الصرف الصحي المالئم لجميع السكان، وأن اوفرت

رات وليبيا والجزائر وسورية، في حين ال يتوافر الصرف الصحي المالئم  في المائة، وهي السعودية وفلسطين واإلما90

  ).2/12(إالَّ ألقل من ربع السكان تقريبًا في آل من موريتانيا والصومال، الملحق 

  

  التعليم
  

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

 الدول العربية، عدا السودان وجيبوتي، حيث ال يتجاوز فيهما جميعالبيانات المتوفرة أن تحقيق هذا الهدف في متناول 

وقد .  على التوالي في المائة44 و في المائة66 نسبة، 2006 في عام جمالي في مرحلة التعليم األساسيمعدل القيد اإل

 في المائة 100، حيث تجاوز 2006 -1990 الدول العربية، خالل الفترة ميعجسجل هذا المؤشر ارتفاعًا ملحوظًا في 

 في  في المائة90في آل من اإلمارات والبحرين وتونس والجزائر وسورية وقطر وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا، و 

لعراق، الملحق  في آل من اليمن وفلسطين وعمان وا في المائة80آل من األردن والسعودية والكويت ولبنان، و 

)2/13.(  

  

  مؤشرات التعليم

  

   في الفترة للتعليم األساسي يالحظ االتجاه التصاعدي في معدالت القيد الصافي:القيد في التعليم األساسي

آما تشير البيانات إلى أن جميع الدول العربية، عدا جيبوتي والسودان واليمن .  في معظم الدول العربية1990-2006

  ).2/13(رت فرصًا شبه متكافئة اللتحاق اإلناث والذآور بالمدارس االبتدائية، الملحق والعراق، قد وف

  

، حسب البيانات 2006 في مرحلة التعليم الثانوي في عام  يتجاوز معدل القيد اإلجمالي:القيد في مرحلة التعليم الثانوي

لجزائر والسعودية وعمان والكويت ولبنان  في المائة في آل من األردن واإلمارات والبحرين وتونس وا80المتاحة، 

 في المائة في جيبوتي، والسودان، 48 في المائة و22بين ما  بينما يتراوح هذا المعدل ،وليبيا وفلسطين وقطر ومصر

، إلى 2006 -1990عليم الثانوي، خالل الفترة وتشير بيانات القيد اإلجمالي في مرحلة الت.  واليمنتانياوالعراق، وموري

  .عدا العراق واليمنما ،  العربيةث تقدم إيجابي في أداء هذا المؤشر في جميع الدولحدو

  

                                                 
 ).2008(مات البنك الدولي قاعدة معلو   )9(
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أما بالنسبة لتطور معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي خالل الفترة نفسها، فقد آان اتجاهه تصاعديًا في الدول 

 في 82.3 إلى  في المائة32.8ك الفترة من حوالي ويالحظ أن هذا المعدل قد ارتفع في األردن في تل. المتوفرة بياناتها

 نقطة 20 والسعودية تحسنًا جيدًا في هذا المؤشر، حيث بلغت زيادته أآثر من حوالي  والكويتوقد شهدت تونس. المائة

  .مئوية في آل من هذه الدول

  

ت قيد البنات معدالت قيد البنين في  إلى تجاوز معدال2006ويشير دليل المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي في عام 

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

  ).2/13(الدول العربية، الملحق 

  

تًا آبيرًا بين الدول العربية،  تتفاوت معدالت القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم العالي تفاو:القيد في مرحلة التعليم العالي

 في 58، نحو 2006 عاموال تزال ليبيا تتصدر قائمة الدول العربية في مؤشر القيد في التعليم العالي، حيث بلغ معدلها 

ومن ناحية أخرى، ما زالت مؤشرات جيبوتي وموريتانيا والسودان منخفضة .  في المائة48المائة، تليها لبنان بنحو 

وآما هو الحال في مرحلة التعليم الثانوي، توجد فجوة آبيرة في القيد في التعليم العالي لصالح . ي المائة ف7ودون معدل 

  ).2/13( وليبيا، الملحق ل مجلس التعاون الخليجي، واألردن ولبنان والجزائر وفلسطين وتونساإلناث في دو

  

، في جميع الدول 2006 -1990ملحوظًا، خالل الفترة موًا وبشكل عام، حقق معدل القيد اإلجمالي في التعليم العالي ن

ونمت المعدالت .  خالل الفترة المذآورة في المائة19.1 إلى  في المائة27العربية، عدا قطر حيث تراجع هذا المعدل من 

رات  المعدل بأآثر من الضعفين في اإلماتفعراوبنحو أآثر من الضعف في األردن والسعودية ومصر واليمن والسودان، 

  . وتونس وليبيا

  

،  في المائة28.1 بحوالي 2006 في عام في الدول العربية)  سنة فما فوق15( قدرت نسبة األمية بين البالغين : األمية

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

وقد أسهمت برامج محو األمية وخطط التوسع في .  في المائة13.9بحوالي )  سنة24 – 15: فئة العمريةال(بين الشباب 

   في المائة 38.8، إذ آانتا تقدران بحوالي 2000 في العامنشر التعليم في خفض ملحوظ لهاتين النسبتين عما آانتا عليه 

  .  في المائة على التوالي20.5و

  

إلى مستويات مرتفعة بلغت في موريتانيا  2006في عام  الغين في عدد من الدول العربيةويصل معدل األمية بين الب

في حين حققت الدول العربية األخرى تراجعًا .  في المائة59حوالي في العراق  في المائة، و45والمغرب حوالي 

 في المائة في الكويت 6ي ، حيث انخفض هذا المعدل إلى حوال2006 – 1990ملحوظًا في معدل األمية خالل الفترة 

وتجدر اإلشارة إلى أن جهود محو األمية في .  في المائة في األردن8 في المائة في قطر،  وحوالي 7وفلسطين، وحوالي 

عام في  في المائة 25 إلى حوالي 1990عام الفي  في المائة 53مصر أسهمت في تخفيض معدل األمية من حوالي 

  ).2/14(، الملحق 2006
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 في المائة من إجمالي عدد اإلناث في الدول العربية، 38.6)  سنة فما فوق15(سبة األمية بين اإلناث البالغات وتبلغ ن

ويصل معدل األمية لإلناث البالغات .  في المائة18.8)  سنة24-15(ية لإلناث في الفئة العمرية بينما تبلغ نسبة األم

  .ريتانيا والمغرب في المائة في اليمن والعراق ومو50مستويات تفوق 

  

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

ودول العالم آكل )  سنة10.2(، ويبقى بذلك في حدود معدلي الدول النامية 2006 سنة في عام 10.9بنحو 

 سنة في األردن وفلسطين وقطر 13و في تونس، 14وسنة في البحرين،  14.9وتقدر سنوات التمدرس . )10()سنة10.8(

 سنوات في اليمن 8و سنوات في المغرب والعراق، 10و سنة في مصر والكويت والجزائر وعمان، 12وولبنان، 

ى ويشير التطور اإليجابي في معدل سنوات التمدرس وأداء مؤشرات التعليم األخر.  سنوات في جيبوتي4ووموريتانيا، 

  ).2/15(المذآورة أعاله إلى تحقيق تقدم ملموس في متوسط تعليم السكان ورفع آفاءة الموارد البشرية، الملحق 

  

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

 في 26.3(، والمغرب ) في المائة29.9(، والعراق ) في المائة40.5(، واليمن ) في المائة55.4(، في موريتانيا 2005

، في آل من 2005-1999وتجدر اإلشارة إلى زيادة معدالت التسرب، في الفترة ).  في المائة25.7(، والسودان )المائة

رسي عن ويعبر مستوى التسرب المد. األردن والجزائر والسودان وفلسطين ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن

وتؤدي . مدى قدرة وآفاءة النظام التعليمي على االحتفاظ بالطالب وعدم خروجهم من العملية التعليمية لسبب أو آلخر

آما . إلى ارتفاعه عدة عوامل مثل تدني مستوى التعليم، أو ارتفاع تكاليف الدراسة، أو ضرورة العمل لمساعدة األسرة

  .تفاع نسبة األميةيعتبر التسرب من المصادر األساسية الر

  

 في المائة والسعودية 6.5 اإلنفاق على التعليم إلى الدخل القومي اإلجمالي في تونس حصة بلغت :اإلنفاق على التعليم

، وهي نسب مرتفعة بالمقارنة مع نظيراتها في الدول  في المائة7.6  في المائة وجيبوتي6.8 في المائة والمغرب 6.7

أما نسبة اإلنفاق على التعليم من اإلنفاق العام ).  في المائة0.8(نسبة منخفضة للغاية في السودان وال تزال هذه ال. النامية

 في المائة في جيبوتي والجزائر والمغرب 28.3 في المائة و20، بين 2006-1996راوحت، في الفترة اإلجمالي، فقد ت

 في المائة في عمان والصومال والسودان، 10ن في حين بلغت هذه النسبة أقل م. وقطر والسعودية واإلمارات وتونس

  ).2/16(الملحق 

  

  العمالة
  

 مليون نسمة، وهو ما يمثل 128، بحوالي 2007 يقدر عدد القوى العاملة، في عام :حجم القوى العاملة ومعدل النمو

نخفاض هذه النسبة ويالحظ ا. العام نفسه في المائة فقط من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في 39.2حوالي 
                                                 

 ).2009(قاعدة معلومات اليونسكو    )10(
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 على التوالي في عام )11( في المائة70.7 و حوالي  في المائة71 الم والدول النامية اللذين بلغابالمقارنة مع متوسطي الع

 سنة، وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل رغم اتجاه هذه 15 ذلك إلى ارتفاع عدد السكان دون يعود، و2006

  ).2/17(المساهمة للزيادة، الملحق 

  

. 2007 – 1995 في المائة في الفترة 3.3ويعتبر المعدل السنوي لنمو القوى العاملة في الدول العربية مرتفعًا، حيث بلغ 

 7و في المائة في آل من الكويت واألردن، 6و في المائة في قطر، 9 بين ،وتراوح هذا المعدل على صعيد الدول فرادى

 في سبع دول أخرى، هي الجزائر وسورية ؤشر المذآور المعدل العربيوز الموقد تجا. في المائة في اإلمارات

ويرجع ارتفاع معدل نمو القوى العاملة إلى استمرار النمو السكاني . والصومال والعراق وعمان وموريتانيا واليمن

ل نمو العمالة ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع آل من معد. وارتفاع معدالت المشارآة في سوق العمل خاصة بين النساء

ومعدل نمو فئة السكان الناشطين اقتصاديًا لعدة عقود قادمة نتيجة لتأثير النمو السكاني السريع في العقود الثالثة 

  . الماضية

  

 في 64 أن حوالي 2007  يبين التوزيع الجغرافي للعمالة العربية لعام :التوزيع الجغرافي والقطاعي للقوى العاملة

 مليون 29.9لقوى العاملة العربية تترآز في خمس دول، إذ يبلغ عدد القوى العاملة، في مصر حوالي المائة من إجمالي ا

 مليون عامل، 13.2 مليون عامل، والجزائر حوالي 13.9 مليون عامل، والمغرب حوالي 14.8عامل، والسودان حوالي 

 من األطفال الذين ال بأس بها إلى أن نسبة من جهة أخرى، تشير البيانات المتوفرة.  مليون عامل9.8والعراق حوالي 

 في 4و في المائة في الصومال 49وتتراوح هذه النسبة بين .  سوق العملتدخل سنة ما زالت 14-5بين تتراوح أعمارهم 

من القوى العاملة في الدول )  في المائة59.4(ويستحوذ قطاع الخدمات على أآبر نسبة .  في موريتانيا وسوريةالمائة

.  من القوى العاملة15.4، بينما ال يستوعب القطاع الصناعي إال حوالي ) في المائة25.2(بية، يليه قطاع الزراعة العر

 في 25.2 إلى 1995عام في ال  في المائة33.6وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي انخفضت من 

  . 2007 في عام المائة

  

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

وتتدنى حصة . وتعتبر هذه النسبة األدنى بين األقاليم الرئيسية األخرى في العالم. 2007 في عام  في المائة28 نسبة

 الدولر، بينما ترتفع في بعض  بشكل آبير في السعودية وفلسطين والعراق ومص في أسواق العملالمرأةمساهمة 

 حتى في الدول التي تتوفر فيها للمرأة فرص أآثر للمشارآة في آما تجدر اإلشارة إلى أنه. نموًاالزراعية والدول األقل 

 فرصًا للعمل إال في قطاعات معينة مثل ال تجد المرأة في الغالبسوق العمل، ال يزال التقسيم التقليدي للعمل سائدًا، إذ 

  . ة والتعليم والخدمات األخرىالصح

  

  
                                                 

 ).2008(قاعدة معلومات البنك الدولي    )11(
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  البطالة في الدول العربية
  

اقترن األداء االقتصادي الجيد للدول العربية خالل السنوات األخيرة بإحراز تقدم ملحوظ في معالجة مشكلة البطالة، 

في ي المائة  ف13.7 إلى حوالي 2000عام في  في المائة 14.3حيث تراجع متوسط معدل البطالة في الدول العربية من 

وتحتفظ الدول العربية آمجموعة بأعلى معدل بطالة بالمقارنة مع مختلف أقاليم العالم األخرى، ومع . 2007عام 

ولم يطرأ تغيير آبير على توزيع معدالت البطالة بين الدول العربية حيث سجلت .  في المائة5.7المتوسط العالمي البالغ 

ألقل دخال أو في الدول التي تأثرت اقتصاداتها بحالة عدم االستقرار مثل الصومال، أعلى مستوياتها في الدول العربية ا

  وحافظت دول مجلس التعاون الخليجي على أدنى مستويات للبطالة بين الدول العربية، .وفلسطين والعراق

  ).9 (رقم جدولال

 (نسب مئوية )
معدل البطالةالدولة
12.7االردن 2008

3.7االمارات 2008
1.2البحرين 2006

14.0تونس  2008
11.3الجزائر 2008
59.0جيبوتي  2008

10.0السعودية 2008
19.7السودان 2008
8.4سورية  2007

25.0الصومال 2005
15.9العراق 2008
7.5عمان 2005

21.6فلسطين 2008
0.5قطر 2007

1.3الكويت 2007
8.2لبنان 2005
10.0ليبيا  2005

8.8مصر 2008
9.6المغرب 2008

22.0موريتانيا  2005
15.9اليمن 2007

المصدر : مصادر رسمية وطنية، ومصادر دولية.

الجدول رقم (9)
معدالت البطالة في الدول العربية 

 

  

ي مجال التشغيل متواضعا نسبيا، فإن  حيث آان أداء الدول العربية ف من القرن الماضيوعلى عكس عقد التسعينات

 خاصة في ضوء تزايد مساهمة ، خالل األعوام األخيرة آان الفتاانخفاض معدالت البطالة الذي شهدته الدول العربية
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وساهم في تحسن أوضاع أسواق العمل في عدد من الدول العربية األثر اإليجابي الذي بدأ . القطاع الخاص في التشغيل

.  الحالي من جراء تراجع معدالت الخصوبة ومعدالت نمو عدد السكان في سن العمل في بعض الدوليظهر في الوقت

 ىتفاع معدل مشارآة النساء في القوآما ساهم ار. إال أن هذا التراجع قابلته زيادة في معدل المشارآة في قوة العمل

  . مائة سنويا في ال4 ارتفاع معدل نمو قوة العمل النسائية بأآثر من إلىالعاملة 

  
آما أن زيادة التوظيف اقترنت . وتجدر اإلشارة إلى أن التحسن في أوضاع أسواق العمل لم يكن متساويا في آل الدول

 خاصة وأن معظم الوظائف الجديدة ترآزت في قطاع الزراعة والقطاع العام، ، من األحيان بتدنٍّ في اإلنتاجيةآثيرفي 
من ناحية . )12( وبالتالي قابلية استمرار هذا النوع من التوظيف،ائف التي تم توفيرهامما يطرح تساؤال حول نوعية الوظ

 فرص أآثر لتوفيرأخرى، فإن استمرار ارتفاع معدالت نمو القوى العاملة سيزيد من الضغوط على الدول العربية 
لشباب والنساء، حيث ُتمثل نسبة الستيعاب العدد المتنامي للقادمين الجدد لسوق العمل خاصة من بين المتعلمين من ا

زالت متجهة  آما أن معدالت البطالة بين الشباب ما. في الدول العربيةعن العمل الذين لم يسبق لهم العمل ُثلثي العاطلين 
 في المائة، وهو ما ُيمثل ضعف المتوسط العالمي، األمر الذي جعل 30نحو االرتفاع حيث ُيقدر متوسطها بحوالي 

  .  في المائة50تجاوز يطلين عن العمل في الدول العربية شباب بين العامتوسط حصة ال
  

 القتصادات الدول العربية حيث تفيد التقديرات أن هذه الدول إذا أرادت تخفيض معدالت البطالة ًاوهذا ُيمثل تحديا آبير
 3ظيفة جديدة،  أي أآثر من  مليون و40، فإنها سوف تحتاج إلى توفير حوالي 2020الحالية إلى النصف مع حلول عام 

 خاصة وأن األداء الجيد للنمو ،ويعتبر هذا العدد المطلوب لفرص العمل الجديدة آبيرًا.  )13(مليون فرصة عمل سنويا
االقتصادي والتشغيل في الدول العربية خالل األعوام القليلة الماضية ارتبط بشكل آبير بالطفرة النفطية التي شهدتها 

وسيتعين على الدول العربية تعزيز . جعل من الصعب استمرار هذا االتجاه اإليجابي على المدى الطويلالمنطقة، مما ي
تيرتها لتنويع مصادر و وتسريع،  من القرن الماضي الثمانيناتمنتصفجهود اإلصالحات االقتصادية التي بدأت منذ 

ألعمال ومناخ االستثمار أمام القطاع الخاص لكي آما أن هناك حاجة ماسة لتحسين بيئة ا. الدخل وضمان استدامة النمو
من التعويض عن طاقة القطاع العام المتقّلصة في احتواء العدد الهائل للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وآذلك يتمكن 

  .ق العملط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوتحسين آفاءة برامج التشغيل، والنهوض بالتعليم والتدريب وتحسين الرب
  

التي عقدت في الكويت، في يناير  العربية االقتصادية والتنموية واالجتماعيةوتجدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن القمة 
تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والذي يهدف إلى دعم برامج  قررت 2009

ويتضمن البرنامج المتكامل ستة مشروعات . ة في إطار برامجها وخططها التنمويةالتشغيل التي تعتمدها البلدان العربي
الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، المرصد العربي للتشغيل والبطالة، دعم برامج توطين الوظائف وتحسين : هي

وق العمل، تشغيل الشباب العربي،  إدارة العمالة المتنقلة المتعاقدة، المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات س
  .وسيتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل منظمة العمل العربية. ودعم القدرات في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الصغيرة

                                                 
)12( Nabli M. et al. (2007), "Job Creation in a High Growth Environment: The MENA Region", Working 

Paper #49, The World Bank.  
عدالت الحالية للبطالة في الدول العربية، وعلى توقعات عدد السكان في الدول العربية من األمم المتحدة، وآذلك توقعات  على المًاتقدير بناء   )13(

  .  2020معدالت المشارآة في القوى العاملة من منظمة العمل الدولية، إلى آفاق 


