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 الفصل الثاني

 واالجتماعيةالتطورات االقتصادية 
 
 

 التطورات االقتصادية
 

 نمو االقتصادي العامال
 

ويعزى هذا التحسن   . داء العامين السابقين  أ، مقارنة ب  1999في عام    اتسم األداء االقتصادي في الدول العربية آكل بالتحسن       

اع الملحوظ في                ى االرتف نه إل ام       في جزء م نفط الخ ية لل ، وبالتالي زيادة قيمة عائدات النفط في        خالل العام   األسعار العالم

دول العرب   ادة مساهمة     ال  آما يعزى آذلك . في الناتج المحلي اإلجماليقطاع الصناعات االستخراجية  ية المصدرة له، وزي

تائج    ى الن ، وعلى وجه   تطبيقها لسياسات التصحيح االقتصادي واإلصالح الهيكلي التي واظبت الدول العربية على             الجيدة إل

ي والخارج          تقرار الداخل ت الهيكلية التي تستهدف توسيع القاعدة اإلنتاجية وتنويع         واإلصالحا  ي،الخصوص سياسات االس

 .مصادر الدخل، وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أآبر في النشاط االقتصادي

 

ي        ناتج المحل در ال ي ويق ية   اإلجمال دول العرب محققًا معدل باألسعار الجارية،  مليار دوالر 621.8بحوالي  1999 في عام لل

دره      و ق  في المائة، جدول 3.1، ومعدل نمو سالب قدره 1998 مليار دوالر في عام 587.6ئة، مقارنة بنحو  في الما  5.8نم

 ).1(رقم 

 

ن األداء االقتصادي فيما بين الدول العربية فرادى، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي مقومًا بالدوالر                 د تباي ولق

ع في عشر دول، وانخفض في           و    أرب الب  ، وسجل نم ). 2/2( في أربع دول، ولم يسجل أي تغير في دولة واحدة، ملحق             ًاًا س

ى، والتي تضم اإلمارات والسعودية وسورية وعمان والكويت وقطر والبحرين واليمن               والجزائرفبالنسبة للمجموعة األول

نمو        دل ال غ مع راق، بل ، ويمثل الناتج 1998م في المائة خالل عا 7.3 في المائة بالمقارنة مع معدل نمو سالب بلغ 7.4والع

 .1999في المائة، من مجمل الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية لعام  65.8 المحلي اإلجمالي لهذه الدول

 

غ معدل النمو                     نان ومصر بل ية، وتضم األردن وتونس ولب  في المائة 8.4 في المائة بالمقارنة مع 5.9وفي المجموعة الثان

ام      ناتج    1998خالل ع دول          ، ويشكل ال ذه ال ي له ي اإلجمال  في المائة من مجمل الناتج المحلي اإلجمالي للدول          21.5 المحل

ام      ية لع ا في      .1999العرب ثة والتي تشمل السودان وليبيا و          المجموعة  أم موريتانيا، فقد سجل الناتج المحلي     المغرب و  الثال

غ            و سالب بل دل نم ي مع  في المائة خالل العام     1.8عدل نمو موجب بلغ     ، مقارنة بم  1999 في المائة خالل عام      2.0اإلجمال
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ع من مجمل الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية نحو             دول األرب ذه ال غ نصيب ه ابق، وبل  لم ًاوأخير.  في المائة12.7الس

 ).2/2( ملحق ،على التوالي أي تغير يذآر وذلك للعام الثانيجيبوتي يسجل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في 

وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت النمو ال تتباين بين المجموعات المذآورة فحسب، بل تتباين أيضا بين الدول فرادى في آل                     

ى تراوحت معدالت النمو بين              ي المجموعة األول  في المائة في قطر، وفي     18.9 و الجزائر في المائة في     1.1مجموعة، فف

ن              نمو بي ية تراوحت معدالت ال نان و      2المجموعة الثان ة في لب ة في مصر، وفي المجموعة الثالثة      7.6 في المائ  في المائ

 معدل ظل في المائة في السودان، أما بالنسبة لجيبوتي فقد 8.0 في المائة في ليبيا و0.5تراوحت معدالت النمو السالبة بين    

 . في المائة2.6  عندها فينموال
 )1(جدول 

 الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية
 )باألسعار الجارية(

 معدل النمو
)%( 

 السنة مليار دوالر

-3.0* 374.7 1985 
5.0* 477.1 1990 
2.3* 533.6 1995 
9.3 583.3 1996 
3.9 606.2 1997 

-3.1 587.6 1998 
5.8 621.8 1999 

 ).2/2(الملحق : لمصدرا

، 1990-1985 ،1985-1980معدل النمو يمثل متوسط معدل النمو السنوي للخمس سنوات السابقة                            •

1990-1995. 
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 لنمو باألسعار الثابتةا
 

تعلقة بالتطورات االقتصادية في الدول العربية، يتم احتسابها بالدوالر حسب أسعار صرف العمالت             يانات الم نظرًا ألن الب

دول ألغراض التقرير، ف               رها ال ي توف يانات الت تقاة من الب ية المس قد محلي اإلجمالي بالدوالر ن معدالت نمو الناتج الإالوطن

ية، وفي بعض األحيان بصورة آبيرة، وذلك لتعرض أسعار صرف عمالت             العمالت الوطن نها ب دول ع ذه ال تختلف في ه

 .عدد من الدول العربية لتقلبات آبيرة خالل العام

 

تقديرات     و ى           تشير ال ية إل دول العرب دد من ال تاحة لع ي         الم ناتج المحل و ال دل نم بالعمالت و باألسعار الثابتة     اإلجمالي  أن مع

ية    ي   الوطن ان إيجاب يها، و   ًاآ ارات           أ ف ع بشكل ملحوظ في اإلم ه ارتف ي ن  في 6.9 تحول فيها معدل النمو من سالب بمقدار الت

ام        ة في ع دل موجب بلغ        1998المائ ى مع  في 1.4وآذلك ارتفع في ليبيا من سالب قدره       ،  1999 في المائة في عام      8.6 إل

د      ى مع ة إل دره      المائ ام      3.7ل موجب وق ة ع ك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة   ، 1999 في المائ ويعزى ذل

ن     س م ي تون ع ف ية، وارتف د النفط ام   5العوائ ي ع ة ف ي المائ ى 1998 ف ام   6.2 إل ي ع ة ف ي المائ و  1999 ف يجة نم ، نت

ياحة،          رادات قطاع الس ع في السودان من      الصادرات الصناعية وإي ا ارتف  في المائة عام 6 إلى 1998 في المائة عام 5 آم

ا في      .1999 نمو من            أم دل ال د انخفض مع ى نمو سالب مقداره    6.5المغرب فق ة إل  في المائة بسبب الجفاف 0.1 في المائ

ذي تعرضت     وفي . في المائة1.8 في المائة إلى نمو سالب مقداره 7.6، آما انخفض معدل النمو في سورية من     له البالد  ال

ناتج من        السع  و ال دل نم د انخفض مع ى    1.6ودية فق ة إل  لخفض آميات النفط المصدرة، وفي  في المائة نظرًا0.4 في المائ

نمو من            دل ال ة إلى       4.8اليمن انخفض مع آما  ، اإلنتاجية النمو في قطاعات الخدمات    في المائة نتيجة تراجع    2.2 في المائ

 ).2(جدول رقم  في المائة، 4إلى  في المائة 4.8 في البحرين من  معدل النموانخفض

 )2(جدول 
 باألسعار الثابتة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 لبعض الدول العربية

 )في المائة(
 السنة

 الدولة 1997 1998 1999

 األردن 1.3 1.7 1.6
 اإلمارات 4.0 6.9- 8.6
 البحرين 3.1 4.8 4.0
 تونس 5.4 5.0 6.2
 السعودية 2.7 1.6 0.4
 السودان 6.7 5.0 6.0

 سورية 2.5 7.6 1.8-
 مانُع 6.2 2.9  ...  
 قطر 24.0 8.4  ...  

 ليبيا 0.4 1.4- 3.7
 مصر 5.3 5.7 6.0

 المغرب 2.3- 6.5 0.1-
 موريتانيا 3.2 3.2 4.3
 اليمن 8.1 4.8 2.2

 .بيانات وطنية: المصدر
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 األسعار
 

يانات تشير    تاحة    الب  أن معدالت التضخم مقاسة بالتغير في الرقم القياسي ألسعار    إلىالدول العربية   لبعض  عن األسعار     الم

د سجلت انخفاضاً   المستهلك     في المائة في لبنان، ومن 1 في المائة إلى 4وذلك من ، 1998 مقارنة بعام    1999خالل عام    ق

ى سالب          5.5 ة إل ن،          1.2 في المائ ة في اليم ى  في المائ    0.2 سالب     من  وانخفضت  في المائ  في المائة في    1.3 سالب    ة إل

ي الجزائالسعودية،   ى 5 من روانخفضت ف ة إل ي المائ ي المغرب  2.6 ف ة، وف ى  2.7من  في المائ ة إل ي المائ ي  0.7ف ف

ة  ا  المائ ى    3.8من    في مصر      انخفضت  ، آم ة،    3.1 إل ى      17.1 وفي السودان من         في المائ ة إل ،  في المائة 16.0 في المائ

 ).3( جدول رقم ، في المائة2.0  في حدودجيبوتيو اتوبقيت دون تغير في اإلمار

 

ى خفض العجوزات المالية والتحكم في السيولة وتنظيم                          ي ترمي إل نقدية والمصرفية الت ية وال د ساهمت السياسات المال وق

د من الدول العربية، وآذلك مجمل سياسات اإلصالح االقتصادي الهادفة إلى تشجيع االستثمار     تمان في العدي  ، واإلنتاجاالئ

 .والمحافظة على استقرار األسعار التي طبقتها تلك الدول، في خفض معدالت التضخم فيها، أو جعلها في حدود مقبولة

 
 )3(جدول رقم 

 معدل التضخم في بعض الدول العربية
 )في المائة(

 الدولة 1997 1998 1999
 األردن 3.0 3.1 0.6
 اإلمارات 2.0 2.0 2.0
 حرينالب 1.7 0.4- 1.3
 تونس 3.7 3.0 2.7
 الجزائر 5.7 5.0 2.6
 جيبوتي 2.6 2.0 2.0

 السعودية 0.4- 0.2- 1.3-
 السودان 46.7 17.1 16.0

 سورية 2.2 0.5- 2.1-
 ُعمان 0.6 0.3- ...       

 قطر 4.9 2.9 2.2
 الكويت 0.7 0.2 3.0
 لبنان 7.8 4.0 1.0
 مصر 4.6 3.8 3.1
 المغرب 1.0 2.7 0.7

 موريتانيا 4.3 ...       ...       
 اليمن 3.6- 5.5 1.2-

 .بيانات وطنية: المصدر
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  القطاعي للناتج المحلي اإلجماليالهيكل
 

بتكلفة عوامل  ( في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي             50.9يقدر أن مساهمة قطاعات اإلنتاج السلعي قد شكلت حوالي                
، ويقدر في المقابل أن مساهمة         1998 في المائة خالل عام         49.3، مقارنة بنحو      1999 للدول العربية في عام     ) اإلنتاج

 .1999 في المائة خالل عام 49.1 إلى 1998 في المائة عام 50.7قطاعات الخدمات قد انخفضت من 
 

 15.7من   خالل العام زادت مساهمته     قد    االستخراجيةالصناعة  قطاع  وعلى مستوى مكونات قطاعات اإلنتاج، يقدر أن           
بينما بقيت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية         ، في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية           18.9في المائة إلى     

 في  12.9 في المائة إلى        14.0 في المائة، أما الزراعة فقد انخفضت مساهمتها من                  11.5دون تغير يذآر وفي حدود          
 في المائة، وبقيت مساهمة قطاع الكهرباء            6.2  في المائة إلى     6.5من  لتشييد   وآذلك انخفضت مساهمة قطاع ا         المائة،

 .1998في عام تقريبًا  في المائة آما آانت عليه 1.4والماء والغاز في حدود 
  

 إذ تشير البيانات المتاحة عن مساهمات         1985 و 1990 عما آان عليه خالل عامي          ويختلف هذا التوزيع القطاعي آثيراً      
 للدول العربية الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي        إلى أن   المحلي اإلجمالي للدول العربية    قطاعات في الناتج  مختلف ال 

 في المائة في عام       26.7انخفضت من     االستخراجية قد الصناعات   وأن مساهمة قطاع       ،قد تغير منذ منتصف الثمانينات      
ويعود هذا االنخفاض بالنسبة        . 1999ي المائة في عام           ف  18.9، وإلى     1990 في المائة في عام             23.5 إلى     1985

للصناعات االستخراجية بصفة خاصة إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة بما آانت عليه في بداية عقد الثمانينات من ناحية                      
تاجية وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة مساهمات القطاعات اإلن           . وإلى النمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى             

 1999 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية في عام            12.9بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة      حيث  األخرى،  
قطاع الصناعات التحويلية   مساهمة  ، وبلغت نسبة     1985 في المائة في عام        9.1 و 1990 في المائة في عام        12.4مقابل  
 وبلغت نسبة    .1985 في المائة في عام          9.7و 1990 المائة في عام         في 10.5 مقابل 1999 في المائة في عام          11.5

 في المائة في     43.7 و 1990في المائة في عام        44.8  مقابل 1999 في المائة في عام        49.1مساهمة قطاعات الخدمات     
  .1985عام 
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 )4(جدول 

 الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي
 )بتكلفة عوامل اإلنتاج(للدول العربية 

 )نسب مئوية (
 القطاعات الناتج المحلي اإلجمالي *الناتج غير االستخراجي 

1999 1998 1995 1990 1985 1999 1998 1995 1990 1985  
  قطاعات اإلنتاج السلعي-1 56.3 55.2 52.0 49.3 50.9 40.4 41.4 40.1 40.0 39.6
 ة الزراع-  9.1 12.4 13.2 14.0 12.9 12.5 16.2 16.4 16.7 15.9

 الصناعات االستخراجية - 26.7 23.5 19.9 15.7 18.9 - - - - -
  الصناعات التحويلية- 9.7 10.5 11.1 11.6 11.5 13.1 13.8 13.9 13.8 14.2

  التشييد- 9.9 7.5 6.4 6.5 6.2 13.6 9.8 8.0 7.7 7.7
  والماء والغاز الكهرباء- 0.9 1.3 1.4 1.5 1.4 1.2 1.6 1.8 1.8 1.8

  قطاعات الخدمات-2 43.7 44.8 48.0 50.7 49.1 59.6 58.6 59.9 60.0 60.4
 اإلجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 .  النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بسعر التكلفة بعد استبعاد القيمة المضافة لقطاع الصناعات االستخراجية* 
 .والتقرير االقتصادي العربي الموحد لألعوام السابقة) 2/4 و 2/3(ن الملحقا: المصدر

 

 الزراعة
ي في مجمله إلى            تطور اإليجاب ذا ال رجع ه  تأثيراتها تظهر  ، وبدأت بعض   جهود التنمية التي بذلت طيلة العقدين السابقين       وي

ية وتجسدت     في عدة    يرات   في   دول عرب ارها بصورة واضحة في ارتفاع     انعكست آث و االقتصادية،   تها في بني     ملحوظة   تغ

زراعة، من          يمة المضافة لقطاع ال أي بمعدل ، 1999 مليار دوالر عام 79.2 إلى حوالي 1985 مليار دوالر عام 36.9الق

ي          در بحوال ادة سنوية تق ة خالل الفترة المذآورة   5.6زي  القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويليةازدادت و.  في المائ

 . في المائة5.1، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بحوالي  مليار دوالر خالل الفترة نفسها70.6دوالر إلى  مليار 35.2من 

 

تطور        ذا ال بدو ه أوضح   بشكلفي المساهمات النسبية لقطاعي الزراعة والصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي           وي

يمة المضافة لقطاع الصناعات االستخراجية،                تبعدنا  الق ك إلى ارتفاع        إذا اس ؤدي ذل المساهمة النسبية لقطاع الزراعة    إذ ي

ي      ناتج المحل ي  في ال تكلفة عوامل اإلنتاج     وستخراجي   اال غير     اإلجمال عام  في المائة    12.5من  في مجموع الدول العربية     ب

ى    1985 ة    15.9 إل ام     في المائ ذا             و .1999 ع تاحة أن ه يانات الم ية والسعودية   آبيرًا في سور   آاناالرتفاع  يالحظ من الب

 . واإلمارات والعراق

 

بتكلفة عوامل و االستخراجي غير  اإلجماليمن جانب آخر، ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي     

ية آكل          دول العرب تاج لل ام          13.1من   اإلن ة في ع ى  1985في المائ ، ونتج هذا التطور،   1999في المائة في عام       14.2  إل

ى تواضعه،    ذا القطاع        عن  عل ية ه تطوير وتنم تزايد ب تمام الم دول العربية، سواء من خالل المشروعات   في معظم   االه  ال

 . أو تحسين آفاءة تشغيل المشروعات القائمة واستغالل الطاقات العاطلة،الجديدة

 

د ا                            نات بع نذ منتصف الثماني د انخفضت م بية ق ته النس يالحظ أن أهمي ييد، ف ا بالنسبة لقطاع التش النتهاء من تنفيذ برامج    أم

ناء والتعمير الطموحة التي أنجزت في عقد السبعينات، مما أدى إلى انخفاض المساهمة النسبية لقطاع التشييد في تكوين                 الب
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ي غير          ي اإلجمال ناتج المحل  في المائة عام   7.7 إلى   1985 في المائة عام     13.6بتكلفة عوامل اإلنتاج من     و االستخراجي ال

 .)2(وشكل ) 4(قم  جدول ر،1999

 
 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

 

ي              ناتج المحل ى ال اق عل رات اإلنف  إلى أن أهم تغير في الهيكل العام        1999في الدول العربية خالل عام      اإلجمالي  تشير تقدي

تثمارات واالستهالك              د شمل االس اق ق نود اإلنف  إجمالي اإلنفاق   في نسبة آل منها   انخفضت   إذالحكومي،  بشقيه الخاص و  لب

وفي .  على التوالي1999 في المائة في عام     25.9و 51.0و 21.6 إلى   1998في المائة في عام      27.0 و 52.7 و 22.6من   

دار             ابل ارتفعت نسبة صادرات السلع والخدمات بمق ئوية وانخفضت   2.8المق  مقدار نقطة مئويةب  نسبة الواردات  نقطة م

 .ق عما آانت عليه في العام السابواحدة

 
 )5(جدول 

 هيكل اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي
 باألسعار الجاريةللدول العربية 

 )نسبة مئوية من إجمالي الناتج(

 اإلجمالي نسبة اإلنفاق إلى الناتج المحلي
(%) 

 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي
 )مليار دوالر(

 

1999 1998 1995 1990 1985 1999 1998 1995 1990 1985  
 االستهالك النهائي 277.2 365.8 406.6 468.0 478.1 74.0 76.7 76.2 79.7 76.9
 االستهالك الخاص -  177.6 257.1 263.1 309.5 317.2 47.4 53.9 49.3 52.7 51.0
 االستهالك الحكومي -  99.6 108.7 143.5 158.5 160.9 26.6 22.8 26.9 27.0 25.9
 االستثمار اإلجمالي 93.3 107.6 113.7 133.0 134.4 24.9 22.5 21.3 22.6 21.6

 فجوة الموارد 4.2 3.7 13.3 13.4- 9.3 1.1 0.8 2.5 2.3- 1.5
لع  123.6 159.2 184.6 175.9 203.5 32.0 33.4 34.6  29.9 32.7 ادرات الس ص

 والخدمات
لع 119.5 155.5 171.3 189.3 194.2 31.9 32.6 32.1 32.2 31.2  واردات الس

 خدماتوال
 الناتج المحلي اإلجمالي 374.7 477.1 533.6 587.6 621.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 .)2/6 و2/5 (انالملحق: المصدر

 

 االستهالك النهائي
 

توقع أن يكون     ي      ي قيه الحكومي والخاص قد نما خالل عام           االستهالك النهائ ية بش دول العرب ي في ال  بنسبة 1999اإلجمال

ي        في الم   2.2 ى حوال ة ليصل إل يار دوالر   478.1 ائ  في المائة من إجمالي الناتج 76.9 باألسعار الجارية، أي ما يشكل     مل

ي    ي اإلجمال در أن االستهالك الخاص     . المحل  في المائة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي خالل  51.0شكل حوالي    قد   ويق

ام    اً ،  1999ع دل        محقق ادة بمع ك زي ة مق     2.5 بذل ام      في المائ ة بع أما االستهالك .  مليار دوالر317.2 ليصل إلى  1998ارن

ام              ع في ع ه ارتف يقدر أن دل  1999الحكومي ف  25.9 ويشكل حوالي  مليار دوالر160.9 ليصل إلى  في المائة1.5بلغ  بمع
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ام                              يه في ع ان عل ا آ ام، بانخفاض عم ي خالل الع ناتج المحل ي ال ة من إجمال  في 27.0 حيث شَكل حوالي 1998في المائ

ي            ي اإلجمال ناتج المحل ي ال ة من إجمال ى االنضباط في اإلنفاق الحكومي في معظم الدول العربية              المائ ا يؤشر إل . ، وهو م

ذا    وينسجم  تراجع  ه ى                  ال ية إل ية الرام دول العرب ة في ال توجهات العام ام، فقد انخفض متوسط نمو         مع ال اق الع يد اإلنف ترش

 . في المائة في النصف الثاني منه3.4 النصف األول من عقد التسعينات إلى نحو  في المائة في5.5اإلنفاق العام من 

 

رد من االستهالك الخاص في الدول العربية آكل قد حافظ خالل عام                               تاحة أن نصيب الف يانات الم  1999ويالحظ من الب

ام السابق تقريبًا والبالغ               ى نفس مستواه في الع العربية فرادى، فقد تراجع نصيب أما على مستوى الدول   .  دوالر 1161عل

ر دول    ي عش اص ف تهالك الخ ن االس رد م ن  الف ي  1.0بنسب تراوحت بي ة ف ي المائ عودية و ف ي   16.1الس ة ف ي المائ ف

 السودان وعمان وموريتانيا والجزائر وجيبوتي ولبنان وليبيا وقطر واألردن          ، نسبة التراجع    ترتيب  هي حسب   ، و السودان 

ابل      والسعودية  ارتفع نصيب الفرد من االستهالك الخاص في الدول العربية األخرى بنسب تراوحت بين حوالي              ، وفي المق

 .المائة في اليمنفي  12.1 في المائة في اإلمارات وحوالي 0.1

 
 اإلنفاق االستثماري

 

 1999 في عام    رتفعاقد  ) التكوين الرأسمالي الثابت والتغير في المخزون     ( في الدول العربية  من المقدر أن يكون االستثمار      

دل  ي      بمع در بحوال غ         1.1يق ة، إذ بل يار دوالر   134.4 في المائ ـ       مل ة ب يار دوالر   133.0 مقارن ام         مل ، أي ما   1998 في ع

 في المائة خالل عام 22.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لكل الدول العربية في حين آانت هذه النسبة              21.6يشكل   

ا       . 1998 ع في ثم د ارتف ية   وق والمغرب وموريتانيا ولبنان واإلمارات والجزائر والسعودية هي مصر وتونس     ،  ن دول عرب

، وانخفض في بقية الدول،      في مصر   في المائة  16.7و الجزائرفي   في المائة    0.3حيث تراوحت معدالت الزيادة فيها بين          

ن  وخاصة في    ان وقطر       البحري  9.2، وتراوحت نسبته بين  ملحوظًاوالكويت، حيث آان االنخفاض  اليمن والسودان و وعم

ة    في الدول  إجمالي اإلنفاق االستثماري      نصيب  انخفاض أدى إلى ، مما    في البحرين   في المائة   38.6والكويت    في    في المائ

ية  تثمار والتي قد تنعكس في السنوات                 العرب ى االس ائدات النفطية عل ادة الع ار زي ام آث يعة الحال خالل الع م تظهر بطب ، ول

 .  استمر اتجاه األسعار نحو االستقرار عند مستويات مناسبةإن التالية

 

 1995وآذلك عام    1999 في عام     أن نسبة ما خصص من الناتج المحلي اإلجمالي لإلنفاق االستثماري          وتجدر اإلشارة إلى  

 العربية، في الوقت ، ويعود ذلك إلى تراجع االستثمارات الحكومية في آثير من الدول     1985 منذ عام    آانتا من أدنى النسب   

ى المستوى                  يه القطاع الخاص إل م يصل ف ذي ل  وقد تراوحت نسبة    . لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة     المنشود ال

ي في              ي اإلجمال ناتج المحل ى ال تثماري إل اق االس ية    اإلنف دول العرب   في الكويت،     في المائة  12.6 بين   1999 فرادى عام     ال

 .لبنان في  في المائة29.1 وحوالي
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 صادرات السلع والخدمات
 

ي   در أن إجمال ية  من ا  صادرات السلع والخدمات     حصيلة يق دول العرب ع  ل د ارتف ام    ق دره  1999 في ع دل ق  في  15.7  بمع

ي  بلغ حوال ة، لي ة 203.5 المائ عار الجاري يار دوالر باألس ي  مل كل حوال ا يش ة   32.7 ، أي م ي المائ ي ف ناتج المحل ن ال  م

ي  ي الع اإلجمال ذا   . رب اع ال ا ويعزى ه و حجم صادرات السلع غير                       رتف ية، ونم نفط في األسواق العالم ادة أسعار ال ى زي  إل

ية              النفطية  دول العرب ياحية في بعض ال وتتباين إمكانات الدول العربية    .  وتونس واألردن  آالمغرب ومصر    والخدمات الس

ا  حسب التصديرية    ية  قدراته نوع اقتصادياته     اإلنتاج ا ،  ا وت ؤد  مم ى تباين     يي نسبتها  فيها وتباين     الصادرات معدالت نمو  إل

ي اإلجمالي من دولة إلى            ناتج المحل ى ال  باألسعار الجارية    معدالت نمو الصادرات من السلع والخدمات       فقد بلغت  .أخرىإل

ام      ي    1999خالل ع ة في العراق و         51حوال ة في اليمن      45 في المائ  في 30.9 في المائة في قطر،      و39.2 و في المائ

ان  و        ة في ُعم ة في السودان، و         25.6المائ ة في آل من البحرين والسعودية و      22.7 في المائ  في المائة في 22.4 في المائ

ن   ا بي دول األخرى م ي ال ت، وتراوحت ف ارات، و 12.6الكوي ي اإلم ة ف ي المائ ي 1.3 ف ة ف ي المائ ي ف جلت ، جيبوت وس

 .معدالت نمو سالبةموريتانيا واألردن صادرات 

 

رغم من        ى ال و وعل ، العربيةالسنوات الخمس الماضية في العديد من الدول في الخدمات والسلع غير النفطية      صادرات    نم

نان والمغرب وتونس ومصر         في بداية   بقيمتهامقارنة  في نهاية التسعينات     ة الصادرات العربية   قيم ومضاعفة،  وبخاصة لب

إن      نات، ف يكل الثماني مما يجعل حصيلتها من العمالت ،  ال زالت تهيمن عليه السلع األوليةبيةالعرمعظم الدول   صادرات  ه

ادة في األسعار العالمية لهذه السلع، آما هو الحال في تذبذب أسعار النفط الخام والفوسفات                        تذبذبات الح ية عرضة لل األجنب

 .فيهاوخام الحديد وتأثيرها المباشر على اقتصادات الدول العربية وإمكانات النمو 

 
 واردات السلع والخدمات

 

ية آكل               دول العرب در واردات السلع والخدمات لل  ، بزيادة 1999 مليار دوالر باألسعار الجارية في عام        194.2 بحواليتق

بلغ    ي ت ة      2.6 حوال ة  في المائ ى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية                  ب مقارن بتها إل د بلغت نس ابق، وق ام الس  في  31.2الع

ة  واردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية فرادى تباين    وتتبا .المائ ن نسبة ال  مستويات  للتفاوت في تبعًا آبيرًاًاي

تيراد        ،الدخل  ة اس ن أنظم  وقد بلغت هذه النسبة باألسعار      . اإلنتاجي لهيكالتكوين  في   واالختالف  ،السلع االستهالآية   وتباي

ام        ة خالل ع  في األردن،    في المائة  32 و  في المائة  67 ، وتراوحت بين حوالي   لبنان في   ئة في الما  101 نحو    1999الجاري

ن،    ارات، والبحري ي، واإلم  1.5 تراوحت بينو. وسوريةوالمغرب،  واليمن وعمان وموريتانيا وتونس، والكويت،   وجيبوت

 . بالنسبة لبقية الدول العربية في المائة29وفي المائة 
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 المحلي اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج 
 

ي             ي بحوال ي اإلجمال ناتج المحل ي من ال رد العرب در متوسط نصيب الف ة في عام    دوالرًا2277يق  1999 باألسعار الجاري

ابل    ام     دوالراً 2203مق ي   1998 في ع زيادة حوال ة  في  3.4، أي ب تفاوت متوسط نصيب دخل الفرد تفاوتاً   . المائ   آبيرًاوي

ية، إذ ي          دول العرب ن ال يما بي البحرين،  دوالر في 9958ويبلغ   ألف دوالر في آل من قطر واإلمارات والكويت          13تجاوز  ف

ن      تراوح بي يا والسعودية وعُ    6724 و 5858وي ان، وبين   دوالر في ليب  دوالر في تونس والعراق ولبنان، 4676 و2201م

ن    ل عن                  1633و 1044وبي ر، ويق جيبوتي ويقل  دوالر في    1000 دوالر في سورية والمغرب ومصر واألردن والجزائ

 .عن خمسمائة دوالر في آل من السودان، وموريتانيا، واليمن

 

ي في منتصف عقد الثمانينات، يتضح أن متوسط                          ي اإلجمال ناتج المحل ي من ال رد العرب ة مع متوسط نصيب الف وبالمقارن

رد من الناتج المحلي باألسعار الجارية في عام             ل النفطية فيما عدا قطر والكويت،  قد انخفض في آل الدو   1999نصيب الف

اً                     ذا االنخفاض عمق زيد ه ن، وي يا واليم ا انخفض في سورية واألردن وموريتان ا حسب متوسط نصيب الفرد من      آم  إذا م

تة ي باألسعار الثاب ي اإلجمال ناتج المحل ي آل. ال ة ف ذا المتوسط باألسعار الجاري د تحسن ه سوق نان ومصر وتون   من لب

 .والمغرب

 
 ت االجتماعيةالتطورا

 
 نظرة عامة

 

تمامًا آبيرًا                 ود الماضية اه ية خالل العق دول العرب قطاعي التعليم والصحة نتج عنه تطور إيجابي ملحوظ في أداء     لأولت ال

ى       رات األداء إل م تصل مؤش تمام ل ذا االه ن ه رغم م ه وبال كاني، إال أن نمو الس دالت ال اع مع م ارتف ن رغ ن القطاعي هذي

أمول      ية      المستوى الم ى تقلص الفجوة القائمة بين مجموعتي الدول             ،من جانب آخر      .في خمس دول عرب يانات إل  تشير الب

ازال                          نهما م يما بي تفاوت ف ية، إال أن ال تقدمة في معظم المؤشرات االجتماع دول الم ية وال يراً العرب  في معظم المجاالت   آب

 .وبخاصة في مجاالت التكنولوجيا وأنظمة المعلومات واالتصاالت

 
 السكان

 
در عدد سكان الوطن العربي في عام            في المائة عما آان 2.37 مليون نسمة، أي بمعدل نمو يبلغ نحو 273 بنحو 1999يق

يه في عام       ويعتبر هذا المعدل مرتفعًا بالمقارنة مع معدالت المناطق األخرى في العالم فيما عدا الدول األفريقية               . 1998عل

 في 1.8 في المائة ومعدل مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض     1.6العالمي  ويبلغ المعدل   .  جنوب الصحراء    –

ة  ، بينما تعتبر معدالت النمو معتدلة في ) في المائة 5.8(ويالحظ استمرار معدل النمو السكاني المرتفع في اإلمارات          . المائ
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ن                 ا بي تراوح م ان، إذ ت ي وُعم ر، وجيبوت س، والجزائ ة في ت      1.2تون ، وينخفض  في جيبوتي في المائة  1.9وونس  في المائ

 ).2/7ملحق (المعدل في الصومال إلى واحد في المائة، 

 

وتتميز جميع الدول العربية بانخفاض نسبة سكان الريف فيما عدا ثالث دول هي اليمن، والسودان ومصر التي يمثل سكان         

وتصل نسبة سكان الريف إلى حدها األدنى . ى التوالي في المائة  من إجمالي السكان عل      55 و 66،  74مناطقها الريفية نحو    

وتظهر المؤشرات نجاح مصر  . في المائة في السعودية ولبنان وليبيا15 و11وتتراوح ما بين     ،) في المائة  3(في الكويت     

 ، وتراوحت نسبة1998-1960 واليمن في المحافظة على استقرار توطن سكان الريف خالل الفترة      ةوالسودان وسوري   

ريف      ن      انخفاض سكان ال ا بي ة عن معدل عام        25و10 م وفي المقابل، تقلصت نسبة سكان الريف بشكل . 1960  في المائ

يا، وبلغت نسبة النزوح من الريف إلى الحضر في هذه الدول ما بين              نان وليب ارات والسعودية، ولب ير في الكويت واإلم آب

د بل           90و 75 ية فق دول العرب ية ال ا بق ة، أم ام      في المائ ذه النسبة في بعضها ع يه في عام      1998 غت ه ا آانت عل نصف م

 ).2/8ملحق (، 1960

 

ة فرص العمل المتاحة في المناطق الريفية العربية من أهم عوامل الهجرة من الريف إلى الحضر، آما أن                        بر محدودي وتعت

ناطق ال  ن الم د م ي العدي ة ف ياة الالئق ات الح يم والصحة ومقوم ات التعل اض خدم ناطق الحضرية، انخف ة بالم ية مقارن ريف

نزوح نحو المدن بحثًا عن فرص حياتية أفضل مما أدى إلى                            ى ال ريف إل ع سكان ال د دف يرة الحجم، ق دول آب خاصة في ال

 .الضغط على البنية األساسية للمدن وانخفاض مستوى الخدمات

 
 للسكان  التوزيع العمري

 

تاحة إلى ارتفاع نسبة الفئ       يانات الم  بين 1997 دولة عربية حيث تراوحت في عام 12 عامًا في 15ة العمرية دون تشير الب

كان، 49 و40 ي الس ن إجمال ة م ي المائ كان    ف ث الس و ثل ية نح دول العرب ية ال ي بق بة ف ذه النس كلت ه ع .وش ة م  وبالمقارن

ابقة،     عما آانت عليه    1997 نقطة مئوية في عام    13  إلى 8بنحو   المؤشرات انخفاض نسبة هذه الفئة،        تظهر  السنوات الس

ام   ي ع يجة          1975ف نان، نت رب ولب ر، والمغ س، والجزائ ت، وتون ر، والكوي ن، وقط ي البحري ية ه بع دول عرب ي س  ف

ترة    الل الف دول خ ذه ال ي ه كاني ف نمو الس دالت ال ي مع بي ف اض النس هااالنخف ن   ، نفس زيادة الوعي بي ي ل ر اإليجاب واألث

 .سين الرعاية والخدمات الصحية في الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمرتفعوتح، المواطنين وارتفاع مستوى التعليم

 

رية          ئة العم ا بالنسبة للف ا تختلف ما بين دولة وأخرى، وقد تراوحت عام              65 -15أم ًا فإنه  في المائة   48 ما بين    1997 عام

ة في قطر،     73في اليمن و     يعزى و لدول الخليج العربية التعاون ويالحظ ارتفاع هذه النسبة في جميع دول مجلس  في المائ

 ).2/8ملحق  (ة الوافدة،ذلك إلى وجود نسبة عالية من العمال
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 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة
 

ام        رات ع ى أن متوسط عمر المواطن العربي عند الوالدة قد بلغ                1998تشير تقدي عامًا بالمقارنة مع متوسط الدول      64 إل

بالغ      تقدمة ال ية      عا 74الم دول النام ًا، وال اً 62م ة مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في الدول العربية      . عام وبمقارن

يًا،          ى المستهدف عالم الحد األدن ي   ب ن أن     70 وهو حوال ًا، يتبي  الدول العربية قد شارفت أو تجاوزت هذا المعدل أغلب  عام

ك بسبب تحسن الظروف الصحية والمعيش          ي، والسودان، والصومال، والعراق، وموريتانيا واليمن،     فيما عدا جيبوت  ة،  يوذل

 ).3والشكل  2/9ملحق (

 

 
 األوضاع الصحية

 
 وفيات األطفال الرضع

  

 الدول العربية في تخفيض معدل وفيات األطفال الرضع عن الحد المستهدف عالميًا والذي آثير منتظهر المؤشرات نجاح    

يات الرضع إلى أقل              ثل في تخفيض عدد وف ويستثنى من   .2000 مولود حي بحلول عام      1000 حالة وفاة لكل     70 من   يتم

ي                      يا والصومال الت ي وموريتان ال الرضع في جيبوت يات األطف ك معدالت وف  و 105  باالرتفاع وتتراوح ما بين    تتصفذل

ود حي، وترتفع المعدالت نسبيًا في السودان واليمن والعراق،حيث تتراوح م                     122 اة لكل ألف مول ة وف  95و 69ا بين    حال

 ).4 والشكل 2/9ملحق ( مولود حي، ألفحالة وفاة لكل 
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الفعلي عام 1998
المستهدف عام 2005

سنة شكـل (3) : المؤشر الفعلي والمستهدف لمتوسط العمر المتوقع 
عند الوالدة في الدول العربية
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يعتبر المؤشر اإلحصائي لوفيات الرضع من أدق المؤشرات الدالة على مستوى األوضاع االقتصادية واالجتماعية                                 

بل  صحية وتعليم وغيرها،  وذلك لحساسيته الشديدة ليس فقط للرصيد الفعلي للموارد من أغذية ومياه نقية ورعاية               والبيئية،

 .تحسن الرعاية الصحية فإن االنخفاض في معدل وفيات الرضع يشير إلى ،وعلى هذا .أيضا لعدالة توزيعها

 
 المياه والصرف الصحي

  

توفرة عن عام          يانات الم  إلى التفاوت الكبير فيما بين الدول العربية في درجة توفر المياه المأمونة وخدمات          1996تشير الب

 .إال أن أداءها بصورة عامة أفضل من أداء مجموعة الدول النامية رف الصحي،الص

 

ة   فبالنسبة    ياه المأمون بًا في             للم يع السكان تقري توفر لجم ا ت  85 إلى 55وتتراوح نسب توفرها ما بين   دول عربية،7، فإنه

ة في المغرب، والسودان، واليمن            ان، وس          ،في المائ راق، ومصر، وُعم ر، والع  في 31 و 19وتتوفر لنحو   . ةوري والجزائ

 ).2/10ملحق (المائة فقط من السكان في موريتانيا والصومال على التوالي، 

 

ية في هذا المجال حيث تتوفر هذه الخدمات ألقل من      ،لصرف الصحي  وبالنسبة لخدمات ا     دول العرب يالحظ ضعف أداء ال

ي  رها 6نصف السكان ف بة توف تجاوز نس ية، وت ي الم90 دول عرب ت،  ف ن والكوي ي البحري ة ف ارات، وائ رواإلم  ،الجزائ

يا  ر الصرف الصحي              . وليب ي توف اع معدل يا بارتف يز ليب ا تتم  في 94 في المائة و99 في آل من الحضر والريف بنسبة   آم

ة    ي     المائ ى التوال م تحققه الدول العربية األخرى التي توفرت           عل وعمومًا ينخفض مستوى هذه    . عنها بيانات  وهو مستوى ل

ة مع الحضر، وينخفض معدل توفر الصرف الصحي بالمقارنة مع معدل توفر المياه المأمونة،        ا ريف بالمقارن ة في ال لخدم

 ).2/10ملحق (
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الفعلي عام 1998
المستهدف عام 2000

في األلف
شكـل (4) :  المؤشر  الفعلي  والمستهدف  لمعدل  وفيات  الرضع 

في  الدول  العربية
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 الخدمات الصحية 
 

تاحة لعام                 يانات الم ية حسب الب توفر الخدمات الصحية المجان  في المائة من سكان الدول العربية ويعتبر        80 لنحو   1997ت

دل األ     ذا المع ى في الدول النامية    ه  في المائة من السكان على خدمات صحية في آل من البحرين       90ويحصل أآثر من    . عل

وري   عودية، وس ر، والس ارات، والجزائ راق، وُعةواألردن، واإلم ر،   ، والع يا ومص نان، وليب ت، ولب ر، والكوي ان، وقط  م

 . مع الريفيةوتتوفر الخدمات الصحية بمستوى افضل في المناطق الحضرية بالمقارنة

 

در متوسط عدد األطباء          ة ألف نسمة في الوطن العربي بحوالي              والممرضين ويق  أي ممرض 180 طبيب و 107 لكل مائ

ويرتفع هذا المتوسط  في لبنان ومصر  . في الدول الصناعيةممرضيننصف ما هو متاح من أطباء، وربع ما هو متاح من     

بلغ      بًا لكل مائة ألف نسم   210 و 280حيث ي ة على التوالي، وينخفض بشكل آبير في السودان، وموريتانيا، وجيبوتي، طبي

ن            ا بي تراوح م ة ألف نسمة          50 و 10 واليمن والمغرب وفلسطين، وي بًا لكل مائ  في  للممرضينويوجد أعلى متوسط     . طبي

بلغ            ل متوسط في اليمن وي ة ألف نسمة على التوالي         ممرض  29 و 468 الكويت وأق كان مقابل آل   ويبلغ عدد الس  .  لكل مائ

زيد عن               1429 شخصًا في اليمن و       1607سرير    نما ال ي يا بي  . شخصًا مقابل آل سرير في ليبيا       233 شخصًا في موريتان

ى أن القطاع الصحي في الدول العربية يعاني ليس فقط من انخفاض عدد األطباء                   بل أيضًا والممرضينوتجدر اإلشارة إل

 ).2/10الملحق ( وفي بعض األحيان عدم توفر الفنيين المؤهلين،  أو نقصهاقدم التجهيزات الطبيةو التدريبمن ضعف 

 

ن أن المؤشرات الصحية في الوطن العربي مقبولة بالمقارنة مع معدالت المناطق اإلقليمية األخرى في                  ة، يتبي وبصفة عام

ا قورنت النتائج بمعدالت الدول النامية األخرى، وذلك بالرغم من                 الم، خاصة إذا م  من السكان العرب  في المائة21أن الع

ى مياه مأمونة،   ال يحصلون     خدمات  على    ال يحصلون   في المائة  30و على خدمات صحية،      ال يحصلون   في المائة  13 و عل

ومن أهم العوامل وراء ارتفاع معدل       .في المائة من األطفال دون الخامسة من نقص الوزن         17 صحي، ويعاني  الصرف   ال

يات الرضع وأيضاً      دول العربية الفوارق الكبيرة في فرص الحياة                       ا وف النخفاض الملحوظ في متوسط العمر في بعض ال

ريف                    تلفة خاصة في ال ئات سكانها المخ ن ف يًا واقتصاديًا بي ة اجتماع ة الرعاية الصحية الشاملة،         . الالئق ويالحظ عدم آفاي

 .موًافي الدول العربية األقل نالمالئم،  الصرف الصحيوالمياه المأمونة، و
 

 التعليم 
 

دول العربية خالل عام                 ية في ال دل األم غ متوسط مع  فما سنة 15 في المائة من السكان في الفئة العمرية    43 نحو   1998بل

وق، ويتفاوت المعدل تفاوتًا آبيرًا فيما بين الدول و          بين الذآور واإلناث، إذ تنخفض معدالت األمية في األردن،         آذلك فيما   ف

ارات، والبح   يا، والمغرب، ومصر،                        واإلم ن، وموريتان رتفع المعدالت بشكل ملحوظ في اليم نما ت نان وسورية بي ن ولب ري

ي ودان وجيبوت دالت  . والس ن مع ظ أن تحس ةويالح دالت    المجموع ن مع اله أفضل م يها أع ار إل دول المش ن ال ى م  األول

ترة        المجموعة  اع المعدالت بشكل ه          .1998-1980 األخيرة في الف ا يالحظ ارتف ائل بين اإلناث في مصر، والمغرب،      آم

راق ن، والسودان والع يا، واليم ن ،وموريتان ية بينه دالت األم اوزت مع ة57 حيث تج ي المائ ن  . ف يرة بي وة آب د فج وتوج
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ية للجنسين تجاوزت          نقطة مئوية لصالح الذآور في تونس، والجزائر، وجيبوتي، والسعودية، والسودان،           20معدالت األم

وبالرغم من اتساع هذه الفجوة      ).2/11ملحق  ( مان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، وليبيا واليمن     ، وعُ وسورية، والعراق   

ن الجنسين إال أنه يالحظ االنخفاض الكبير في          على مستوى جميع الدول 1980 بالمقارنة مع عام 1998 في عام حجمهابي

 .العربية

 

ية في الوطن ا  ض ويالحظ التحسن الم  دل األم ي مع ثل   طرد ف ان يم ذي آ ي وال ام  49لعرب ة  في ع إال أن  1990  في المائ

ي مازال األعلى بين األقاليم الرئيسية في العالم، فعلى سبيل المثال يبلغ معدل األمية في الدول النامية نحو     دل الحال  30المع

تقدمة نحو            دول الم ة، وال الم نحو           1.4في المائ دل الع ة ومع  التطور اإليجابي الذي حققته    آما أن  . في المائة  22.5 في المائ

ير المستهدفة عالميًا والتي تتمثل في خفض نسبة                    وب حسب المعاي رق للمستوى المطل م ي ذا المجال ل ية في ه دول العرب ال

ام              ول ع دول بحل يع ال ية في جم ى نصف ما آانت عليه في عام         2000األم الفجوة الكبيرة بين ) 5(ويبين الشكل  .1990 إل

 مليون أمي 70ويعني المعدل الحالي وجود أآثر من  .  ول العربية في مجال محو األمية واألداء المستهدف       األداء الفعلي للد  

ية في عصر تمثل فيه المهارات التقانية                        ية العرب ام التنم ات الرئيسية أم رقم أحد المعوق ذا ال ي، ويشكل ه في الوطن العرب

 .وق والتنافس بين األمموأساس التف" للميزة النسبية"والمعرفة المصدر الرئيسي 

 

يد،من جانب آخر دل الق اوز مع ي )1( تج يم االبتدائ ي التعل ة100 ف ي المائ س،  ف ن، وتون ي البحري ر، وسورية،  ف والجزائ

يا ومصر، وتجاوز          نان، وليب ة في جميع الدول العربية فيما عدا جيبوتي        70ولب  51 (ن ، والسودا) في المائة39( في المائ

ة    ة    8 (لاوالصوم  ،)في المائ ورغم اهتمام الدول العربية بالتعليم االبتدائي الذي تصدر قائمة أولوياتها التربوية     ). في المائ

ك في إنفاقها        ثل ذل  . دول عربية6في  1997-1980 على هذا النشاط إال أن معدالت القيد قد انخفضت في الفترة  الكبير  وتم

ًا في الصومال حيث آان معدل                  ان االنخفاض ملحوظ د آ  وآذا في العراق 1980 أقل من نصف معدل عام   1997عام  وق

                                                           
 .11-6 إلى عدد السكان من الفئة العمرية 6-1هو نسبة عدد الطلبة من مختلف الفئات العمرية المسجلين في الصفوف  )1(
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الفعلي عام 1996
المستهدف عام 2000

في المــائـة
شكـل (5) :  المؤشر  الفعلي  والمستهدف  لمعدل األمية

في  الدول  العربية
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وقد ارتفعت المعدالت خالل الفترة نفسها في الجزائر، والسعودية ومصر،  .والكويت حيث انخفضت المعدالت بنحو الربع   

 ).2/12 ملحق(في الثانية،   في المائة50وآان التحسن آبيرًا في موريتانيا وُعمان إذ تضاعفت في األولى وزادت بنسبة 

 

بقاء حتى الصف الخامس             أي نسبة الطلبة الذين يصلون إلى الصف الخامس بإعادة (وتظهر المؤشرات تحسن معدالت ال

ادة من مجموعة الطلبة الذي يلتحقون بالصف األول             ما 1998في الوطن العربي وتراوحت المعدالت في عام    ) أو دون إع

ن  ة    69 و 66 بي ا تحسنت معدالت الك       . في المائ  تحسنًا طفيفًا من    1998 و 1990 خالل الفترة    )2(فاءة في التعليم االبتدائي   آم

ى نحو              79نحو    ة في المتوسط إل ي ذلك أن الطلبة يحتاجون إلى نحو              71 في المائ ة، ويعن  سنة في المتوسط    8.5 في المائ

دًال من           ي ب يم االبتدائ ال التعل م التحصيل العلمي أن أهداف عمليات تقيي وأظهرت. 1998 سنوات بحسب بيانات عام   6إلآم

ى سبيل المثال، أوضحت النتائج أن تالميذ الصف                             بة، فعل ية من الطل ند نسبة عال يد ع تحقق بشكل ج م ت يم األساسية ل التعل

رابع االبتدائي الذين حققوا مستويات إتقان عالية ال يتجاوزون             في المائة في 10 في المائة في مهارات اللغة العربية و 12ال

ى انخفاض آفاءة العملية التعليمية                     25ات، و الرياضي  ا يشير إل ية مم ارات الحيات ة في المه آما أظهرت البيانات    . في المائ

ذه المرحلة بين اإلناث بالمقارنة مع الذآور، وفي المدن بالمقارنة مع القرى، وفي           اع مستوى التحصيل العلمي في ه ارتف

 .امالمدارس الخاصة بالمقارنة مع مدارس القطاع الع

 

في ليبيا، وتجاوزت     في المائة  100في الصومال إلى نحو      في المائة  5 وتراوحت معدالت القيد في المرحلة الثانوية ما بين       

 في 52  دولة عربية، ويالحظ ارتفاع متوسط معدل مجموعة الدول العربية والبالغ نحو           10في    في المائة  60معدالت القيد    

ة  دول        المائ دل ال ة مع مع نحو       ا بالمقارن در ب ية والمق دول الصناعية حوالي                50لنام دل في ال بلغ المع ة، وي  في  99 في المائ

ة  يقه في               .المائ توقع تحق دل الم ى أن المع ام    وتجدر اإلشارة إل أما معدالت القيد في مرحلة      . في المائة  70 يساوي   2010ع

ن   ت ع د تدن ي فق يم العال ة10التعل ي المائ ودان، وال   ف ي، والس ن جيبوت ل م ي آ ن، صومال، وُعف يا واليم ان، وموريتان م

ة في قطر ولبنان        25وتجاوزت نسبة       في المائة بالمقارنة مع معدلي الدول       13 ويبلغ متوسط الدول العربية نحو    .  في المائ

ية  ة9(النام ي المائ دول الصناعية ) ف ة60( وال ي المائ ر المؤشرات التحسن الم ). ف ي ضوتظه يد ف دالت الق ي مع طرد ف

ي الت   ي في جميع الدول العربية فيما عدا الصومال والعراق حيث انخفضت المعدالت،                مرحلت ثانوي والعال يم ال وأما على   عل

 ).2/12ملحق (، ةمستوى التعليم العالي فقد تحسنت معدالت القيد في جميع الدول باستثناء انخفاض طفيف في سوري

 

ية في تقليص الفجوة بين معدالت                    دول العرب يع ال د نجحت جم فيما عدا  1997-1980 قيد الذآور واإلناث خالل الفترة    وق

ي،                 يم االبتدائ يد الذآور واإلناث في مرحلة التعليم            وأيضًا   العراق حيث زادت الفجوة في مرحلة التعل ن ق زادت الفجوة بي

 ).2/12ملحق (فلسطين وموريتانيا، والعالي في الصومال، 

 

ي،  يم العال توى التعل ى مس يانات إل  وعل ير الب ية     تش ي التخصصات العلم بة ف يد الطل دالت ق ي مع بي ف اض النس ى االنخف

ي                           يم العال يز التعل يانات، ويتم نها ب ي توفرت ع دول الت انية في معظم ال ية واإلنس ة مع التخصصات االجتماع في بالمقارن

                                                           
 .هو متوسط المدة الزمنية التي يحتاجها الطالب إلآمال التعليم االبتدائي )2(
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ية حيث بلغت نحو               يد في التخصصات العلم اع معدالت الق ن واألردن بارتف ر والبحري في المائة من  40، 52، 60الجزائ

يد في هذه المرحلة على التوالي          ي الق وتنخفض معدالت القيد في التخصصات العلمية في هذه المرحلة في موريتانيا           . إجمال

ى التوالي       18 و 14، و 8وقطر والسعودية وبلغت نحو          ة عل آما يالحظ انخفاض المعدالت في المجاالت العلمية     .  في المائ

 . في آل من تونس والسعودية، والكويت، ومصر والمغرب1985ت عام  بالمقارنة مع معدال1996في عام 

 

يم            ى التعل اق عل بلغ متوسط اإلنف ية نحو       لوي دول العرب  في المائة من الناتج القومي اإلجمالي بينما يبلغ متوسط معدل            5.1ل

تقدمة نحو             دول الم دل ال ية ومع دول النام ن أهمية اإلنجازات الملحوظة    وعلى الرغم م  .  في المائة على التوالي    5.2 و 3.8ال

دل التسرب،  اع مع نها ارتف يها م ارة إل ة تجدر اإلش ة مشاآل هام إن ثم ي، ف ى مستوى الوطن العرب يم عل ي مجال التعل ف

ة بالفتيان، والترآيز على التوسع الكمي في التعليم وتدني نوعيته،                     دارس مقارن يات المسجالت في الم  وانخفاض نسبة الفت

 ).  2/13ملحق (

 

يرة في نطاق التغطية التعليمية، إال أن المعدالت المرتفعة للنمو السكاني تمثل أحد التحديات في مواجهة                    و زيادة الكب رغم ال

ه مع االنخفاض                ذا يالحظ أن يم، ول ود التعل دد المطلق لألميين في ازدياد           المضطرد جه ية إال أن الع آما  . في معدالت األم

توقع، ونتيجة الرتفاع معدالت النم  و السكاني، أن يحتاج قطاع التعليم لزيادة الموارد المالية المخصصة له بنسبة أآبر من  ي

ات بعض الدول العربية                  تحمله موازن د ال ت ادة السكان وهو أمر ق ويواجه نشاط التعليم تحديات أخرى من أهمها . نسبة زي

ع نوعية التعليم بجميع مستوياته وتحسين نوعية مهارات القو               ى رف ى العاملة والعمل على مواءمتها مع متطلبات      الحاجة إل

 .سوق العمل، ورفع معدالت القيد في المناطق الريفية خاصة بين اإلناث

 
 العمالة

 
 التوزيع القطاعي للقوى العاملة

 

دول العربية بحوالي              ة في ال وى العامل ي الق در إجمال   في المائة من سكان الوطن العربي،35.9مليون مشتغل بنسبة    98 يق

راجع           و ى ت تاحة إل يانات الم فقد تراجعت . الخدماتقطاعات   العاملين في قطاعي الزراعة والصناعة لصالح        نسبة تشير الب

زراعة والصناعة إلى إجمالي القوى العاملة من         ن في قطاعي ال  19و 33 إلى 1985 في المائة عام 26 و42نسبة العاملي

ام        ة ع ي    1998في المائ ى التوال ن في قطاع           ويالحظ االختال    .عل  الدول العربية   فيما بين  الخدمات    اتف في نسبة العاملي

رادى و   ذ   تف تأثر ه الكويت ، و)في المائة 80(، واألردن )ي المائة 91(ر  بنسبة أآبر من القوى العاملة في قط      ات القطاع  هس

ة    79( ة    78(السعودية   ، و ) في المائ ، بينما تعمل معظم القوى     ) المائة في 74( وليبيا) في المائة  77(اإلمارات  و،  )في المائ

ة في السودان      بلغ             العامل يا، واليمن في القطاع الزراعي إذ ت بتهم  وموريتان ي المائة من إجمالي القوى  ف 53و 53 و63  نس

 ).2/14(العاملة في هذه الدول على التوالي، ملحق 
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نمو السنوي في قوة العمل باالرتفاع،         يز معدالت ال ًا تتم  نحو 1998 -1990و السنوي في الفترة وقد بلغ معدل النم وعموم

ة،    3 توقع أن تستمر معدالت النمو على مستواها المرتفع إلى             في المائ بسبب ارتفاع معدالت النمو السكاني  2025 عام وي

اع نسبة الفئات العمرية صغيرة السن        في  6.5 في األردن بنحو     1998 -1990ويقدر معدل النمو السنوي في الفترة       . وارتف

ة   و2 ينخفض المعدل في الصـومال وقطـر حيـث يبـلغ         وفي المقابل ،  ي المائة ف 4، والجزائر    في المائة  7 واإلمارات   ،المائ

ي        1.8 ى التوال ة عل ك يكون معدل النمو السنوي في آل من هذين القطرين األخيرين مشابهًا لمعدالت الدول            . في المائ وبذل

تراوح معدال        ية فت دول العرب ية ال ا بق ية، أم ن    النام ا بي ا م ى  2.5ته ة، ومن المقدر أن تستمر معدالت معظم   4.2 إل  في المائ

 .الدول العربية آأعلى معدالت نمو للقوى العاملة في العالم

 

دل مشارآة المرأة في النشاط االقتصادي حيث يتجاوز                  ي مع ن المؤشرات تدن  في المائة من إجمالي القوى العاملة  30وتبي

2ملحق ( وموريتانيا، وينخفض دون  هذا المعدل في بقية الدول التي توفرت عنها بيانات، في الكويت، والمغرب وتونس،    

/14.( 

 
 التوزيع المهني للقوى العاملة

 

يزة لهيكل التوزيع المهني للقوى العاملة              النقل معدات اإلنتاج وتشغيلمهن في في الوطن العربي ترآزها     من المالمح المم

ن في          تراوح نسبة العاملي  دولة توفرت عنها 12 من إجمالي القوى العاملة في في المائة  60 و 40 هذه المهن ما بين      حيث ت

بة إذ تتراوح ما بين               ن في وظائف الكت رتفع نسبة العاملي ك  ت يانات، آذل ولكن يوجد اتجاه النخفاض   في المائة،40 و20ب

بتين في الدول ذات القطاع الزراعي النشط آما في حالة اليمن               ن النس في نسبة    ومصر والتي تتميز باالرتفاع    ة وسوري هاتي

ن بمهن الزراعة من إجمالي القوى العاملة والتي تتراوح ما بين            تجاوزت نسب ، من جانب آخر . في المائة45و 24العاملي

ن في      ية       العاملي ية والفن أما . ةلدول الخليج العربي في مصر واألردن ولبنان ودول مجلس التعاون          في المائة  15المهن العلم

ن في وظائف المديرين فتبلغ نحو          في المائة أو أقل في معظم الدول فيما عدا لبنان والبحرين حيث تجاوزت              2 نسبة العاملي

ة    5 ثل أآثر من                       . في المائ دول إذ تم ذه ال ن ه يما بي اث ف تفاوت نسبة مشارآة اإلن من إجمالي العاملين في  في المائة  10وت

ن في مصر والعراق          ط،  وظائف المديري ية،                     فق ية والفن ن في المهن العلم ى نصف العاملي ن ثلث إل ا بي وتتراوح نسبة   وم

ا بين        في المائة في وظائف عمال اإلنتاج وتشغيل معدات   10الكتبة، وتتجاوز   في وظائف    في المائة    20 -15مشارآتهن م

 . ن وسوريةالنقل فقط في لبنان، ويمثلن أآثر من ثلث عدد العاملين في قطاع  الزراعة في اليم

  

ذه       و تنتج من ه  أن التوزيع المهني للقوى العاملة العربية يختلف حسب الجنس وفيما بين الدول، فبينما تترآز المؤشرات يس

يرة من القوى                             ترآز نسبة آب ية ت نقل والوظائف الكتاب تاج وال ال اإلن ة من الذآور في أعم وى العامل بر من الق النسبة األآ

اث في الم         ة من اإلن ية     العامل ية والفن  أن اإلناث إلى، مما يشير  خاصة في الدول غير النشطة في المجال الزراعي      هن العلم

بر   يجدن فرصًا أ     رجال في الوظائف المهنية التي تتطلب تعليمًا أعلى، بينما تمنع التقاليد والعادات أو ال تحفز       آ لمشارآة ال

 . خاصة في الدول ذات القطاع الزراعي المحدودخرى األالمهنيةفئات الاللتحاق بعلى االرواتب المنخفضة اإلناث 
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 البطالة
 

 التي تعتبر دوًال    لدول الخليج العربية  بما فيها دول مجلس التعاون       تمثل البطالة إحدى التحديات الرئيسية في الدول العربية،       

دة      ة الواف تقبلة للعمال بطالة السافرة في الوطن العربي          .مس دل ال تجاوز مع ويبلغ   من إجمالي القوى العاملة،     في المائة  20 وي

ة    8 نحو   في المائة في 18 في المائة في األردن، و   15 ولبنان، و  سورية في آل من     في المائة  9ونحو  ،   في مصر    في المائ

 . في المائة في آل من الجزائر وفلسطين واليمن20المغرب، ويتجاوز 

 

د         اع مع ا ارتف دة من أهمه ى عوامل عدي بطالة إل ية وعدم تمكن      وتعزى ظاهرة ال دول العرب يع ال و السكان في جم الت نم

تالءم مع العرض المتمثل في األعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق                             ية ت ق فرص عمل آاف ية من خل االقتصادات العرب

نمو  دالت ال تثمارات ومع ية وضعف االس اعدة اإلنتاج ة الق ل بسبب محدودي يص . العم اه نحو تقل ك االتج ى ذل ويضاف إل

ي    الت اع الخاص ف ن القط دم تمك رامج اإلصالح االقتصادي والخصخصة، وع يق ب يجة تطب ام، نت اع الع ي القط وظيف ف

ل، وعدم موا                           ى سوق العم ن إل ير من الداخلي تيعاب جزء آب ية للخصخصة، من اس ة مخرجات التعليم    ءالمرحلة االنتقال م

 .لمتطلبات سوق العمل

 

ة عن العمل في الدول             ئات العاطل  40العربية بارتفاع نسبة الشباب فيها، إذ تقدر نسبتهم في بعض الدول بنحو    وتتصف الف

يا بسبب ضعف التعليم الجامعي، وآذلك زيادة العاطلين عن العمل في              ة الشهادات العل ن حمل بطالة بي ادة ال ة، وزي في المائ

زايد ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن ودخول المرأة إلى                      ناطق الحضرية بسبب ت وزاد من حدة تأثير    . سوق العمل الم

اع األسعار بسبب التضخم وإلغاء الدعم على السلع والخدمات وتقليص اإلنفاق العام                      ر ارتف ى ظاهرة الفق بطالة عل ة ال حال

ثل الصحة والتعليم واإلسكان الشعبي، مع ضعف نظم الضمان االجتماعي والتأمين                     ية األساسية م ى الخدمات االجتماع عل

 .  البطالةالصحي وإعانات

 

بطالة من خالل تدريب العاطلين وإعادة تأهيلهم للعمل،                              د الماضي لمعالجة مشكلة ال ية خالل العق دول العرب د سعت ال وق

نى األساسية والخدمات في المناطق                 ر الب الزم للمشاريع الصغيرة وتوف تمويل ال دم ال ية تق رامج وصناديق اجتماع يذ ب وتنف

ك   ت آذل ية، وعمل يرة والنائ تثمار     الفق رص االس ن ف زيد م ا ي ي بم ي واألجنب تثمار المحل م لالس ناخ المالئ اد الم ى إيج عل

م تتمكن من تحسين أداء االقتصادات العربية بما يعمل على تخفيف حدة                          . والتشغيل  ا ل ي بذلت فإنه ود الت ية الجه ومع أهم

 .البطالة بشكل جوهري

 



ملحق  (1/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية
(1999 - 1995 , 1990 ,1985 )

198519901995199619971998

      5,180.0      4,945.8      4,711.0      4,560.8      2,668.3      2,020.2        األ ر د  ن
      173,954.0      185,071.0      176,184.0      157,144.0      123,541.0      99,416.0        اإلمــــارات
      2,325.2      2,387.3      2,294.3      2,199.4      1,703.0      1,509.8        البحريـــــن
      22,701.3      20,900.7      19,066.2      17,051.8      10,815.7      7,018.3        تونــــــــس
      2,781,600.0      2,762,400.0      2,564,700.0      1,966,600.0      554,518.3      288,113.3        الجزائــــــر
      91,198.0      88,900.0      86,215.0      87,241.0      75,435.0      59,637.9        جيبوتـــــي
      480,773.0      548,620.0      529,250.0      478,652.0      391,993.0      313,941.0        الســـعودية
      25,080,912.6      16,770,272.5      10,330,678.8      5,522,838.2      100,863.2      12,766.0        الســـــودان
      790,444.0      745,569.0      690,857.0      570,975.0      268,328.0      83,225.0        ســــــورية
      1,391,775.0      904,573.6      560,802.0      329,883.9      23,296.8      15,369.3        العـــــــراق
      5,445.3      6,089.5      5,874.3      5,307.2      4,493.0      3,590.6        ُعمـــــــــان
      37,330.0      41,124.0      32,976.0      29,622.0      26,792.0      22,398.0        قطـــــــــــر
      7,718.1      9,106.6      9,302.6      7,925.3      5,327.7      6,449.9        الكويــــــت
      24,509,000.0      22,880,000.0      20,417,000.0      18,028,000.0      1,973,000.0      35,600.0        لبنــــــــــان
      11,985.9      12,888.0      11,445.2      9,794.1      9,285.0      8,050.2        ليبيـــــــــــا
      280,220.0      256,250.0      228,285.0      205,010.0      96,075.0      37,451.0        مصـــــــــر
      341,386.0      318,346.0      319,340.0      281,702.0      212,854.9      129,506.9        المغــــــرب
      184,847.0      162,906.0      149,818.0      136,839.0      84,615.0      55,098.0        موريتانــيــا
      814,242.0      856,712.0      702,112.0      488,509.0      122,095.0      39,119.0        اليمــــــــــن

*  تقديرات أولية .
المصدر:  بيانات وطنية وتقديرات أولية متفق عليها من الجهات المعدة للتقرير .

*



ملحق  (2/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(1999 - 1995 , 1990 ,1985 )

(مليون دوالر)

1985199019951996199719981999

        621,757        587,600        606,176        583,314        533,629        477,119        374,735مجموع الدول العربية

        7,465        7,306        6,976        6,645        6,508        4,020        5,121        األ ر د  ن
        52,134        47,366        50,394        47,993        42,807        33,653        27,081        اإلمــــارات
        6,621        6,184        6,349        6,102        5,849        4,529        4,015        البحريـــــن
        20,782        20,013        18,970        19,563        18,050        12,581        8,282        تونــــــــس
        47,858        47,350        47,870        46,838        41,192        61,905        57,304        الجزائــــــر
        526        513        500        485        491        424        336        جيبوتـــــي
        139,206        128,377        146,494        141,322        127,811        104,671        86,674        الســـعودية
        11,564        12,575        10,638        8,288        9,550        22,412        5,541        الســـــودان
        16,820        16,043        16,613        17,592        16,617        13,896        16,985        ســــــورية
        81,916        79,530        78,856        78,064        78,055        74,933        49,435        العـــــــراق
        15,634        14,162        15,837        15,278        13,803        11,685        9,338        ُعمـــــــــان
        12,197        10,255        11,298        9,059        8,138        7,360        6,153        قطـــــــــــر
        29,676        25,323        30,020        31,068        26,554        18,293        21,440        الكويــــــت
        16,491        16,168        14,865        12,997        11,122        2,811        2,168        لبنــــــــــان
        31,056        31,205        33,765        31,512        27,698        32,809        27,187        ليبيـــــــــــا
        88,964        82,710        75,617        67,301        60,457        35,489        28,775        مصـــــــــر
        35,136        35,546        33,415        36,638        32,986        25,826        12,870        المغــــــرب
        938        981        1,073        1,092        1,054        1,050        715        موريتانــيــا
        6,772        5,992        6,627        5,477        4,885        8,771        5,313        اليمــــــــــن

*  تقديرات أولية .
المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .

**



ملحق (3/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(1999)

قطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
الخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
االجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  45  132,354  30,632  85,585  16,137  168,663  44,976  50,641  73,046  312,528  8,721  38,071  70,634  115,915  79,187مجموع الدول العربية

  71  1,586  214  1,372...   3,029  1,208  1,093  728  1,756  182  276  882  256  160        األ ر  د  ن

  59  11,773  1,346  5,684  4,744  12,790  2,152  3,763  6,875  27,297  1,093  4,444  6,537  13,442  1,781        اإلمــــارات

  00  2,306  470  1,192  643  1,616  575  510  532  2,479  161  269  792  1,198  59        البحريـــــن

  00  4,057  642  2,727  688  5,520  762  1,662  3,096  8,523  429  929  3,783  711  2,671        تونــــــــس

  16  6,053  0  6,053...   10,777  2,210  3,255  5,312  27,585...   4,746  4,292  13,502  5,045        الجزائــــــر

  57  134  15  119...   250  61  113  75  73  27  29  13  1  4        جيبوتـــــي

  43  32,319  2,128  27,904  2,288  25,068  5,910  9,130  10,029  79,256  247  12,940  13,316  43,555  9,197        الســـعودية

  64  1,867  1,755  112...   4,298  704  2,776  818  5,399  27  84  855  113  4,320        الســـــودان

  20  1,715  386  1,328...   5,980  719  2,131  3,131  9,125  161  562  1,910  2,464  4,029        ســــــورية

  94  16,252  1,126  12,246  2,880  34,307  5,750  9,053  19,505  40,034  250  2,834  6,268  3,859  26,822        العـــــــراق

  25  4,207  1,600  1,762  844  3,472  203  1,160  2,108  7,747  177  417  671  6,075  408        ُعمـــــــــان

  05  2,198 -41  2,239...   2,687  1,269  536  882  7,220  176  599  893  5,481  71        قطـــــــــــر

  97  7,483  7,483  0...   6,547  2,761  1,662  2,124  15,367 -141  754  3,615  11,022  117        الكويــــــت

  91  5,749  1,109  3,469  1,172  6,281  1,027  506  4,749  4,460  881  793  1,498...   1,288        لبنــــــــــان

  56  7,828  956  5,770  1,103  8,082  1,035  2,773  4,274  15,146  585  1,604  2,052  7,542  3,362        ليبيـــــــــــا

  85  15,155  6,984  6,578  1,593  27,345  18,563  7,740  1,042  40,784  1,343  4,903  16,252  3,760  14,526        مصـــــــــر

  36  10,498  4,349  6,149...   9,038...   1,975  7,062  15,600  3,071  1,587  6,217  696  4,028        المغــــــرب

  39  98...   98...   283  51  68  164  457...   51  83  113  210        موريتانــيــا

  88  1,075  109  783  183  1,293  18  735  541  4,219  52  251  703  2,126  1,088        اليمــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .



ملحق (4/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(1998)

(مليون دوالر)
الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
اإلجماليغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  587,600   8,383  579,217  128,465  29,055  83,456  15,955  165,087  43,053  48,190  73,843  285,665  8,600  37,628  67,404  90,661  81,372مجموع الدول العربية

  7,306   1,089  6,217  1,537  207  1,330...   2,940  1,171  994  775  1,740  169  272  860  239  200        األ ر  د  ن

  47,366   220  47,147  11,508  1,296  5,449  4,764  12,305  2,047  3,634  6,624  23,333  1,046  4,463  6,115  9,987  1,722        اإلمــــارات

  6,184   227  5,956  2,254  465  1,153  635  1,641  558  501  582  2,062  168  236  765  835  57        البحريـــــن

  20,013   2,603  17,410  3,956  586  2,694  676  5,283  757  1,560  2,966  8,171  409  903  3,652  713  2,494        تونــــــــس

  47,350   3,852  43,498  6,368...   6,368...   11,272  2,141  3,437  5,694  25,857...   5,097  4,601  10,893  5,267        الجزائــــــر

  513   64  449  127  15  112...   252  60  118  74  70  24  29  12  1  4        جيبوتـــــي

  128,377   2,674  125,704  31,212  2,198  26,778  2,236  24,621  5,766  8,916  9,939  69,871  238  12,674  12,699  35,207  9,052        الســـعودية

  12,575...   12,575  1,598  1,180  418...   4,505  1,275  1,297  1,933  6,472  42  72  1,445  24  4,889        الســـــودان

  16,043...   16,043  1,584  330  1,254...   5,500  608  1,804  3,088  8,960  161  598  1,517  1,969  4,715        ســــــورية

  79,530    -8,510  88,040  15,938  1,109  11,998  2,830  33,806  5,631  8,908  19,268  38,297  246  2,801  6,216  2,539  26,495        العـــــــراق

  14,162   160  14,002  4,098  1,518  1,746  834  3,739  196  1,230  2,313  6,164  176  523  660  4,402  404        ُعمـــــــــان

  10,255   92  10,163  2,177 -50  2,227...   2,619  1,238  513  869  5,366  168  748  807  3,573  70        قطـــــــــــر

  25,323   276  25,047  7,179  7,179  0...   6,265  2,643  1,516  2,106  11,603 -77  779  3,006  7,779  116        الكويــــــت

  16,168...   16,168  5,637  1,091  3,401  1,145  6,159  1,007  496  4,656  4,372  864  777  1,469...   1,262        لبنــــــــــان

  31,205...   31,205  8,930  992  6,718  1,221  8,564  1,159  3,057  4,349  13,711  663  1,399  2,272  5,617  3,759        ليبيـــــــــــا

  82,710   5,313  77,397  13,983  6,450  6,099  1,434  24,893  16,725  7,233  934  38,521  1,319  4,298  14,403  4,960  13,541        مصـــــــــر

  35,546...   35,546  9,290  4,372  4,918...   8,976...   2,093  6,883  17,280  2,926  1,608  6,091  751  5,903        المغــــــرب

  981   104  877  104...   104...   286  52  68  166  487...   52  82  139  214        موريتانــيــا

  5,992   218  5,774  983  116  689  178  1,462  20  817  624  3,329  58  297  732  1,033  1,210        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (5/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية

(1999)
(مليون دوالر)

الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك

اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

من الخارج

     626,332     4,575     621,757     9,215     194,281     203,496     134,438     478,104     160,883     317,221مجموع الدول العربية

     7,453      -12     7,465      -1,475     5,008     3,533     1,678     7,262     1,986     5,276        األ ر  د  ن
     52,536     402     52,134     1,581     34,301     35,881     15,033     35,521     9,599     25,922        اإلمــــارات
     6,078      -542     6,621     598     4,302     4,901     978     5,044     1,378     3,666        البحريـــــن
     19,914      -868     20,782      -597     9,320     8,723     5,778     15,601     3,251     12,351        تونــــــــس
     45,998      -1,860     47,858     2,063     11,155     13,219     13,147     32,648     8,126     24,523        الجزائــــــر
     584     57     526      -93     318     225     117     502     168     334        جيبوتـــــي
     136,015      -3,192     139,206     15,314     40,628     55,942     28,273     95,619     41,450     54,169        الســـعودية
     11,583     19     11,564      -812     1,750     938     1,931     10,445     539     9,905        الســـــودان
     16,582      -238     16,820     55     5,366     5,421     3,159     13,607     1,912     11,694        ســــــورية
     81,916     0     81,916     1,789     1,207     2,996     13,667     66,460     50,701     15,758        العـــــــراق
     14,976      -658     15,634     1,875     5,360     7,235     2,466     11,293     3,728     7,565        ُعمـــــــــان
     12,197     0     12,197     3,725     3,569     7,294     2,613     5,859     3,245     2,614        قطـــــــــــر
     34,857     5,181     29,676     2,967     10,963     13,930     3,731     22,978     8,098     14,880        الكويــــــت
     16,491     0     16,491      -6,300     16,656     10,356     4,800     17,992     5,079     12,913        لبنــــــــــان
     31,539     483     31,056      -471     7,664     7,193     5,774     25,753     4,952     20,802        ليبيـــــــــــا
     94,024     5,059     88,964      -7,446     21,689     14,244     21,454     74,956     8,946     66,009        مصـــــــــر
     36,376     1,240     35,136      -2,951     11,489     8,538     8,292     29,795     6,606     23,190        المغــــــرب
     1,071     133     938      -59     488     429     135     862     117     745        موريتانــيــا
     6,143      -629     6,772      -549     3,047     2,498     1,414     5,907     1,003     4,904        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (6/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية

(1998)
(مليون دوالر)

الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

من الخارج

     591,549     3,949     587,600      -13,453     189,316     175,863     132,987     468,067     158,505     309,562مجموع الدول العربية

     7,298      -8     7,306      -1,542     5,090     3,548     1,719     7,129     1,925     5,204        األ ر  د  ن
     47,748     381     47,366      -1,036     32,908     31,873     14,841     33,561     9,092     24,469        اإلمــــارات
     5,934      -250     6,184      -223     4,218     3,995     1,592     4,815     1,284     3,531        البحريـــــن
     19,143      -871     20,013      -642     9,139     8,497     5,496     15,159     3,161     11,998        تونــــــــس
     45,243      -2,107     47,350      -286     11,114     10,828     13,112     34,523     8,571     25,953        الجزائــــــر
     570     57     513      -101     324     223     119     495     149     346        جيبوتـــــي
     125,211      -3,167     128,377     6,172     39,434     45,605     27,352     94,853     41,830     53,024        الســـعودية
     12,595     20     12,575      -1,656     2,402     746     2,213     12,018     540     11,478        الســـــودان
     15,422      -621     16,043      -59     4,957     4,898     3,297     12,805     1,797     11,008        ســــــورية
     79,530     0     79,530     1,089     897     1,985     13,662     64,780     49,459     15,321        العـــــــراق
     12,664      -1,498     14,162      -993     6,520     5,527     3,405     11,750     3,645     8,105        ُعمـــــــــان
     10,255     0     10,255     1,142     4,098     5,240     3,279     5,835     3,239     2,596        قطـــــــــــر
     31,189     5,866     25,323      -837     12,215     11,378     4,110     22,050     7,912     14,137        الكويــــــت
     16,168     0     16,168      -6,177     16,330     10,153     4,706     17,639     4,979     12,660        لبنــــــــــان
     31,691     485     31,205      -506     7,615     7,109     5,803     25,909     5,076     20,832        ليبيـــــــــــا
     87,465     4,755     82,710      -5,336     19,274     13,937     18,388     69,658     8,353     61,305        مصـــــــــر
     36,761     1,215     35,546      -1,541     9,675     8,133     8,039     29,048     6,456     22,593        المغــــــرب
     1,036     55     981      -54     518     464     131     904     121     783        موريتانــيــا
     5,628      -364     5,992      -866     2,589     1,723     1,722     5,136     916     4,220        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (7/2)  :  عدد السكان في الوطن العربي(1)

( 1999 - 1995 , 1990 , 1985 )
(ألف نسمة)

1985199019951996199719981999
معدل النمو 
1999/98

(%)

  2.37        273028        266710        260468        254298        248480        219425        190689مجموع الدول العربية
  3.03        4900        4756        4600        4444        4291        3468        2700األ ر د ن
  5.84        2938        2776        2624        2479        2411        1773        1379اإلمــــارات
  3.54        665        642        620        599        578        503        420البحريـــــن
  1.18        9443        9333        9215        9089        8958        8099        7261تونــــــــس
  1.39        29308        28907        28494        28098        27794        25334        21850الجزائــــــر
  1.87        625        613        602        591        580        520        430جيبوتـــــي
  3.24        21334        20665        20001        19345        18802        15712        12795الســـعودية
  2.81        30325        29495        28701        27928        27175        23436        20244الســـــودان
  3.29        16110        15597        15100        14619        14186        12116        10267ســــــورية
  1.00        9501        9407        9314        9222        9130        8680        7870الصومـــال
  2.30        22296        21795        21305        20826        20358        18080        15580العـــــــراق
  1.66        2325        2287        2255        2214        2131        1625        1416ُعمـــــــــان
……………………فلســـــطين
  3.31        557        539        522        505        489        418        356قطـــــــــــر
 -0.70        2255        2271        2209        2094        1959        2141        1697الكويــــــت
  3.69        3527        3401        3290        3163        3041        2550        2670لبنــــــــــان
  2.52        5301        5171        5044        4920        4799        4229        3734ليبيـــــــــــا 
  2.15        62013        60706        59449        58232        57023        51414        45130مصـــــــــر
  2.00        29360        28783        28219        27665        27123        24487        21840المغــــــرب
  3.01        2568        2493        2420        2350        2283        1980        1770موريتانــيــا
  3.54        17677        17072        16484        15915        15369        12860        11280اليمــــــــــن

 * تقديرات أولية .

(1)  تقديرات منتصف العام بالنسبة لبعض الدول.

المصدر : مصادر وطنية ودولية مختلفة .

*



ملحق (8/2) : المساحة والكثافة السكانية وسكان الحضر والريف 

(نسب مئوية)1.0           
النسبة المئوية للسكانسكان الحضر والريفالكثافة المساحة
في مجموعات عمرية معينة (%)آنسبة مئوية من اإلجمالي (%)السكانية( آم2 )

196019801998197519901997( فرد / آم2 )

ريفحضرريفحضرريفحضر19991999

أقل من 
أآثر 15 - 1565

من 65
أقل من 

أآثر 15 - 1565
من 65

أقل من 
أآثر 15 - 1565

من 65

5543576040732747.250.02.844.353.02.740.856.42.8    89,342        األ ر د  ن
2228.469.42.230.867.71.528.169.92.0*78*3540607129    83,600        اإلمــــارات
43.054.82.231.865.82.431.166.12.8…………9408218    707        البحريـــــن
6136645149643643.852.73.537.758.34.032.861.65.6    155,566        تونــــــــس
1230704357594147.648.24.242.054.43.637.958.43.7    2,381,741        الجزائــــــر
43.454.62.043.054.32.740.656.23.2…………275050    23,200        جيبوتـــــي
930706634851544.352.73.040.856.72.541.755.52.8    2,250,000        الســـعودية
1210902080346644.452.92.743.653.52.940.256.73.1    2,505,805        الســـــودان
4948.547.83.747.849.52.743.054.03.0*51*8737634753    185,180        ســــــورية
45.451.63.047.050.22.847.749.82.5…………151783    637,657        الصومـــال
5143576535692946.650.92.544.252.92.941.455.63.0    435,052        العـــــــراق
84963169811944.452.92.746.451.22.444.652.82.6    309,500        ُعمـــــــــان
47.049.53.5……………………………………        فلســـــطين
33.364.91.828.770.50.825.573.11.4…………497228    11,427        قطـــــــــــر
1277228901097344.654.01.436.662.21.235.063.21.8    17,818        الكويــــــت
33740607426891141.153.95.034.860.05.233.261.25.6    10,452        لبنــــــــــان
323776931871346.151.72.245.951.72.440.057.03.0    1,775,500        ليبيـــــــــــا
6238624456455540.055.84.239.756.34.036.559.14.4    1,002,000        مصـــــــــر
4129714159544647.149.23.739.257.13.734.161.64.3    710,850        المغــــــرب
4543.253.73.144.352.53.244.052.93.1*55*26942773    1,030,700        موريتانــيــا
7450.946.52.648.848.72.549.147.83.1*26*329911981    555,000        اليمــــــــــن

 * البيانات لعام 1999 .
المصادر : 1) مصادر وطنية  .

           2)  مؤشرات التنمية الدولية  2000,  القرص الضوئي 1999 ، البنك الدولي  . 



ملحق ( 9/2 ) : اإلتجاهات في اإلحصاءات الحيوية للسكان ( المواليد ، الوفيات ، العمر المتوقع ، الخصوبة )

معدل وفيات األطفالمعدل وفيات الرضعمعدل وفيات األمهاتمعدل الوفيات الخاممعدل الخصوبةالعمر المتوقعمعدل المواليد
1000اإلجمالي عند الوالدةلكل 1000 100000ل(لكل دون سن الخامسةل(لكل 1000ل(لكل
 مولود حي) مولود حي)من السكان)(بالسنوات) من السكان

198019981980199819801998198019981998 - 901980199819801998

   31.0…   4127.0           41   4.0...   4.1   6.8     71…     31…        األ ر د  ن

   10.0…   559.0           3   2.0   5.0   3.4   5.4     75     68     18     30        اإلمــــارات

…………………   2.9………     22…        البحريـــــن

   32.0   100.0   6927.5           70   5.6   9.0   2.2   5.2     72     62     18     35        تونــــــــس

   40.0   139.0   9835.0…   6.0   12.0   3.5   6.7     71     59     26     42        الجزائــــــر

……………………………...…        جيبوتـــــي

   26.0   2185.0*65…4*   9.0   5.7   7.3     72     61 32*     43        الســـعودية

   105.0   145.0   9469.0…   11.0   17.0   4.6   6.5     55     48     33     45        الســـــودان

   32.0   73.0   5628.0…   5.0   9.0   3.9   7.4     69     62     29     46        ســــــورية

……......……......……………        الصومـــال

   125.0   95.0   80103.0…   10.0   9.0   4.6   6.4     59     62     32     41        العـــــــراق

   24.5   86.0   18.56418.0   3.7   13.3   4.8   10.1     72     58     29     50        ُعمـــــــــان

   26.0...   24.0……   5.0…   5.9…     71…     42…        فلســـــطين

…………………...……………        قطـــــــــــر

   13.0   35.0   2712.0           5   2.0   4.0   2.8   5.3     77     71     23     37        الكويــــــت

   30.0   12.0   4827.0           100   6.0   9.0   2.4   4.0     70     65     21     30        لبنــــــــــان

   27.0   80.0   7023.0           75   4.0   12.0   3.7   7.3     70     60     29     46        ليبيـــــــــــا

   59.0   175.0   12049.0           170   7.0   13.0   3.2   5.1     67     56     24     39        مصـــــــــر

   61.0   152.0   9949.0           230   7.0   12.0   3.0   5.4     67     58     25     38        المغــــــرب

   140.0   175.0   120105.0…14*   6.319.0*   6.3     54     47 43*     43        موريتانــيــا

   96.0   72.0198.0*141           11351*   6.519.0*   7.9     56     49 39*     53        اليمــــــــــن

* البيانات لعام 1999 .
المصادر : 1) مصادر وطنية.

            2) مؤشرات التنمية الدولية ،البنك الدولي , 2000 .        

(لكل 1000 مولود حي)



ملحق (10/2) :  المؤشرات الصحية في الدول العربية 

عددعددنسبة اإلنفاق على الصحة
 الممرضات األطباء من الناتج المحلي اإلجمالي (%)

خدمات صحيةصرف صحي مالئممياه شرب آمنة
1998 - 901998 - 901998 - 901998 - 90

901998 - 901998 - 1998إجماليالريفالحضرإجماليالريفالحضرإجماليالريفالحضراجماليخاصعام 
   556     224     170   97   95   98   52   27   65   94   83   97   7.9   4.2   3.7        األ ر د  ن
   621     218     78   98......   95......   98......   4.5   0.4   4.5        اإلمــــارات
   351     289…   100......   100......   100......   3.6...…        البحريـــــن
   588     283     70.........   80   52   96   98   95   100   5.9   2.9   3.0        تونــــــــس
   476…     80   98   95   100   91   80   99   78   64   91   4.6   1.3   3.3        الجزائــــــر
………………………………......…        جيبوتـــــي
   435     348     170   97   88   100   86   30   100   95   74   100……   2.3        الســـعودية
   909     70     10   70......   22   4   79   60   41   84...   1.9…        الســـــودان
   832     189     134   90   84   96   83   82   84   85   78   92......…        ســــــورية
………………   12   2   6   31   28…......…        الصومـــال
   667     64     60   93   78   97   70   37   85   78   44   92......…        العـــــــراق
   455     290     130   96   94   100   78......   82............   2.1        ُعمـــــــــان
   833…     50...........................   8.6   3.7   4.9        فلســـــطين
…………...............…......…...…        قطـــــــــــر
   357     468     190   100............   100.........   3.3   0.4   2.9        الكويــــــت
   370     122     280   95   85   98   63   8   81   94   88   96   10.0   7.0   3.0        لبنــــــــــان
   233     366     130   95   85   100   98   94   99   97   97   97......…        ليبيـــــــــــا
   500     222     210   99   99   100   32......   79......   3.8   2.0   1.8        مصـــــــــر
   1,000     94     50   70   50   100   41   18   69   55   18   94   4.0   2.7   1.3        المغــــــرب
   1,429     61     12   61......   33......   19......……   2.1        موريتانــيــا
   1,607     29     21   38   32   81   24   17   47   61   55   88   5.1   3.0   2.1        اليمــــــــــن

* البيانات لعام 1999 .
المصادر : 1) مصادر وطنية.

              2) مؤشرات التنمية الدولية،  البنك الدولي , 2000 ، وأعداد سابقة .        
              3) تقرير موارد العالم 1999-98 .

لكل سرير

عدد السكان

لكل 100,000 نسمة

النسبة المئوية للسكان الذين يحصلون على

*

*

**

*

*
*



ملحق ( 11/2 ) : مؤشرات التعليم في الدول العربية

عدد
بين اإلناثبين الذآوربين اإلناثبين الذآورسنوات 

(%)(%)(%)(%)التعليم اإللزامي

19801997198019971980199719801997

1073685341**21 25*918466.017.032        األ ر د  ن
75826378  12****1610…   10.5***     17.5***63342        اإلمــــارات
…………     18*****20……10.422.0……9        البحريـــــن
23831004074*2420*9426921.042.039        تونــــــــس
9467624.046.03527251782964369        الجزائــــــر
…………40341828…………6        جيبوتـــــي
336717.036.01813131349603759…        الســـعودية
…………8498132.057.034292126        الســـــودان
6286613.042.02823181590954842        ســــــورية
……………21…33…………8        الصومـــال
311997756643    20****6537836.057.028        العـــــــراق
1743682067*269*498422.043.023…        عمـــــــــان
…………………………………        فلســـــطين
…………     10****10  9****15……………        قطـــــــــــر
1185658163*1311*8263917.022.019        الكويــــــت
……76……11…17379.021.018…        لبنــــــــــان
10010083100…12……9297010.035.0        ليبيـــــــــــا
72954375 17*23 24*…9477535.058.0        مصـــــــــر
28221762773638…6588540.066.0        المغــــــرب
……57…      26****6597948.069.0415031        موريتانــيــا
…………21…30…9629534.077.0        اليمــــــــــن

***** البيانات لعام 1995 .**** البيانات لعام 1996 .*** البيانات لعام 1999 .** البيانات لعام 1994 .* البيانات لعام 1998 .
المصاد ر:    1) مصادر وطنية. 

               2)  آتاب اإلحصاء السنوي , اليونسكو , 2000 ، وأعداد سابقة.
               3) مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي  ، 2000.

1998 1980

معدل األمية
بين الكبار (15 سنة فما فوق)

الثانوياألولي

معدل الكفاءة العمرية
صافي القيد آنسبة مئوية من القيد اإلجمالي

المرحلة األولى

معدل نصيب المدرس
من التالميذ

المرحلة الثانوية 



ملحق ( 12/2 ) : معدالت القيد في مراحل التعليم  األولي والثانوي والعالي

جملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآور

82.081.281.669.871.570.661.756.159.156.258.557.413.812.913.418.117.619.0        األ ر د  ن

89.588.388.990.787.489.155.348.652.177.082.279.52.44.63.14.920.711.9        اإلمــــارات

19.3* 94.35.34.75.015.523.3*105.669.958.164.090.798.1*110.897.5104.2104.9106.2        البحريـــــن

116.986.8102.1121.6114.2118.033.520.227.065.762.964.36.72.94.815.012.513.7        تونــــــــس

107.780.794.5113.2101.6107.539.825.933.064.861.763.38.53.15.915.811.013.4        الجزائــــــر

46.627.336.944.532.638.615.48.712.016.711.614.20.00.00.00.30.20.3        جيبوتـــــي

73.648.561.377.074.976.035.722.929.564.756.960.89.04.67.117.415.316.3        الســـعودية

58.740.949.957.548.451.019.911.916.021.219.121.02.50.91.74.63.23.9        الســـــودان

111.087.799.6105.795.7100.856.935.146.444.939.942.523.410.116.917.612.615.1        ســــــورية

2.3* 5.11.10.40.83.61.1* 8.412.94.68.76.63.5* 27.515.421.511.15.8        الصومـــال

119.1107.4113.490.777.185.075.637.757.049.831.942.011.65.68.713.38.510.9        العـــــــراق

8.87.18.0…66.635.050.978.173.876.017.45.711.668.265.566.90.00.0        ُعمـــــــــان

24.0* 5.18.86.829.217.9………………………………        فلســـــطين

26.6* 77.76.417.110.413.640.9* 87.064.968.066.478.676.9* 106.8102.3104.687.786.4        قطـــــــــــر

104.699.6102.177.876.677.284.175.980.164.065.664.88.514.911.314.62419.3        الكويــــــت

115.9106.8111.4113.1108.3110.761.257.059.177.584.581.040.620.630.127.426.927.1        لبنــــــــــان

20.0* 99.711.34.07.820.319.7* 112.088.562.675.9102.996.4* 128.6120.5124.6111.9112.1        ليبيـــــــــــا

84.461.073.1107.594.3101.161.338.850.583.073.378.321.310.616.127.117.822.6        مصـــــــــر

102.362.983.097.374.286.032.319.726.044.333.739.19.02.75.912.99.311.1        المغــــــرب

47.525.836.688.278.679.017.54.410.921.711.016.42.50.31.46.61.33.9        موريتانــيــا

7.01.14.2………53.214.334.4………99.939.970.2………        اليمــــــــــن

* البيانات لعام 1996 .
المصاد ر:   1)  مصادر وطنية . 

             2)  آتاب اإلحصاء السنوي , اليونسكو , 2000 ، وأعداد سابقة.
             3) مؤشرات التنمية الدولية ،البنك الدولي , 2000  .        

المرحلة العليا
19801997 19801997

المرحلة الثانويةالمرحلة األولى
19801997



ملحق ( 13/2 ) : اإلنفاق العام على التعليم
آنسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالي ، وآنسبة مئوية من اإلنفاق العام اإلجمالي

19801985199019971980198519901997

19.8*     17.1     15.8     14.4      6.8      8.9      6.8      6.6        األ ر د  ن
16.4**     14.6     10.4…      1.8      1.7      1.7      1.3        اإلمــــارات
     12.0     12.0     10.4     9.4      3.4      3.8      4.1      2.9        البحريـــــن
     19.9     13.5     14.1     16.4      7.7      6.2      5.8      5.4        تونــــــــس
     16.4     21.1     20.7     24.3      5.1      5.5      8.5      7.8        الجزائــــــر
…     10.5     7.5……………        جيبوتـــــي
     22.8     17.8     11.8     8.7  8.5***      6.0      6.7      4.1        الســـعودية
………     9.1      0.9……      4.3        الســـــودان
13.6*     17.3     11.8     8.1  7.2***      4.3      6.1      4.6        ســــــورية
……     8.14.1****……      0.5   1.1****        الصومـــال
……     6.5………      4.0      3.0        العـــــــراق
     16.4     11.1…     4.1      4.5      3.5      4.0      2.1        عمـــــــــان
……………        فلســـــطين
………     7.2      3.4      3.4      4.1      2.6        قطـــــــــــر
     14.0     3.4     11.4     8.1      5.0      3.5      4.5      2.4        الكويــــــت
     8.2…     16.8     13.2      2.5………        لبنــــــــــان
……     19.8………      7.1      3.4        ليبيـــــــــــا
    14.9*****……  9.4****      4.8      3.8      6.3      5.7        مصـــــــــر
     24.9     26.1     22.9     18.5      5.0      5.5      6.3      6.1        المغــــــرب
19.1**………      5.1………        موريتانــيــا
…………      7.0………        اليمــــــــــن

***** البيانات لعام 1995 .**** البيانات لعام 1981 .*** البيانات لعام 1998 .** البيانات لعام 1999 .* البيانات لعام 1996 .
المصادر : 1) مصادر وطنية.

               2)  آتاب اإلحصاء السنوي , اليونسكو , 2000 ، وأعداد سابقة.
            3) مؤشرات التنمية الدولية ،البنك الدولي , 2000  .        

نسبة االنفاق العام على التعليمنسبة االنفاق العام على التعليم
من اإلنفاق العام اإلجمالي (%) من الناتج القومي اإلجمالي (%)



ملحق ( 14/2 ) : العمالة في الدول العربية

نسبة األطفال 
بين 10-14 سنة

(%)

199519981990-851998-901980199819801998198519951998198519951998198519951998
33.935.95.83.041.934.732.725.820.419.332.344.948.0مجموع الدول العربية

27.128.86.06.514.723.3407.713.012.09.29.78.583.177.379.5        األ ر د  ن
77.3*14.773.776.1*8.022.817.8*6.95.114.1003.56.1**57.56.2*55.4        اإلمــــارات
2.21.61.137.631.330.260.167.168.7…………43.141.74.12.6        البحريـــــن
37.439.04.33.128.931.26029.126.525.237.730.329.033.243.245.8        تونــــــــس
30.432.76.64.221.426.47127.725.424.830.523.021.141.851.654.1        الجزائــــــر
……………………………………………        جيبوتـــــي
32.132.26.12.67.614.85043.914.011.412.311.010.443.875.078.2        الســـعودية
34.233.95.12.726.929.0332865.965.462.914.210.49.919.924.227.2        الســـــودان
29.729.16.53.523.526.514427.528.624.646.129.928.926.441.546.5        ســــــورية
……22.5……72.54.5…73.0…………38.842.20.62.0        الصومـــال
26.227.31.73.217.319.011324.512.811.123.524.522.852.062.866.1        العـــــــراق
28.229.35.13.86.215.76045.040.337.69.612.611.845.547.150.6        ُعمـــــــــان
……………………………………………        فلســـــطين
90.490.8…7.67.6…2.01.6……………1.8…62.058.8        قطـــــــــــر
2.713.131.2001.91.81.926.019.618.872.178.679.3-53.755.16.0        الكويــــــت
32.832.20.74.022.629.05011.35.24.342.737.535.346.057.360.4        لبنــــــــــان
31.432.46.13.418.622.19015.68.06.727.321.219.857.270.873.5        ليبيـــــــــــا
39.840.77.52.926.529.7181037.231.929.519.021.721.843.846.448.7        مصـــــــــر
37.438.16.42.533.534.721341.140.337.728.222.121.330.737.641.0        المغــــــرب
2.445.043.8302367.054.153.46.65.25.026.340.741.6**29.11.7*29.7        موريتانــيــا
23.124.38.72.332.528.0261958.655.752.617.411.010.024.033.337.4        اليمــــــــــن

  ** البيانات للفترة ( 1990 -  1999 ) . * البيانات لعام 1999 . -  بيانات القوة العاملة لعام 1998 تقديرية. 
 المصادر :   1) الملحقان (3/3) و (4/4) ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ، أعداد متفرقة .

               2)  مصادر وطنية .    
               3)  مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي ، 2000 ،وأعداد سابقة . 

               4) الكتاب السنوي لالنتاج ،العدد 52 ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  1998  .         

الخدماتالصناعةالزراعة

النسبة المئوية للقوة العاملة

من مجموع القوة العاملة (%) من مجموع السكان

القوة العاملة
( معدل النمو السنوي )

( % )

حصة النساء من القوة العاملةالقوة العاملة
( البالغة 15 سنة وأآثر ) آنسبة مئوية
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