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    االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعيةالتطورات التطورات 

  
  

  

  
  نظرة عامة

 
 في المائة بالمقارنة 14حوالي  2007خالل عام باألسعار الجارية  الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية معدل نموبلغ 

 6.4لثابتة من وانخفض معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار ا  .2006عام في  في المائة 18.2مع 

، وذلك نتيجة الرتفاع الضغوط التضخمية في هذه الدول، وتراجع 2007 في المائة عام 5.6 إلى 2006في المائة عام 

 الغذائية السلعبارتفاع تكلفة استيراد النفط، و تأثرال عوامل منها بسبب تضافر عدةالنمو في عدد من الدول العربية 

  . ومستلزمات اإلنتاج

  

 في الناتج المحلي  النسبيةتهأهمي على لصناعات اإلستخراجية محافظة قطاع ا2007 لعام كل القطاعي للناتجيبين الهيو

االستهالك أن  هيكل اإلنفاق ين من ناحية أخرى، يب.في المائة 39.8بلغت حوالي  ةحصاإلجمالي في الدول العربية ب

وارتفعت حصة .  في المائة58.1 بنسبة بلغت د اإلنفاقبشقيه العائلي والحكومي مازال يستحوذ على أعلى حصة من بنو

 في 2007 االستثمار عام ساهم نمو نتيجة توسع البرامج االستثمارية في الدول العربية، و2007االستثمار في الناتج عام 

 من معدل نمو واردات السلع والخدمات معدل نمو أعلى سجلتو. الدولهذه زيادة الطلب المحلي بشكل ملحوظ في 

  تغطية الصادرات للواردات من السلع والخدمات فينسبة مما  أدى إلى تراجع طفيف في ،صادرات السلع والخدمات

   .الدول العربية آكل

  

 تجاوزت نسبة ية التباين الواضح بين هذه الدول، فقد الدول العرب بعضوتظهر التقديرات المتاحة عن مؤشرات الفقر في

  .  قل دخالول العربية األ في المائة في الد40الفقراء 

  

 في 2.39إلى  2006عام  في المائة 2.30من  اارتفاعمعدل النمو السكاني سجل  التطورات االجتماعية، جانبوفي 

 آما سجلت نسبة السكان في سن العمل ارتفاعا .الرئيسيةبالمقارنة مع أقاليم العالم ، ويعد األعلى 2007 عام المائة

في مرحلتي وفي مجال التعليم، تحسنت معدالت القيد في عدد آبير من الدول العربية . العربيةلحوظا في عدد من الدول م

 األمية في الدول العربيةومازالت معدالت . التعليم األساسي والثانوي، وتفاوتت بشكل آبير في مرحلة التعليم العالي

  
  

  
  الفصل الثاني
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فجوة النوع رغم التقدم المسجل في لبالغات، بين اإلناث ا في المائة، خاصة 30حيث يقدر متوسطها بحوالي ، مرتفعة

   .تحسن مؤشر دليل المساواة بين الجنسين في مختلف مستويات التعليماالجتماعي في التعليم، و

  

من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الخدمات الصحية نتج عنه ارتفاع في نسبة السكان الذين  الدول العربية تمكنت غالبيةو

. ع معدل متوسط العمر المتوقع عند الوالدة، وتحسن معدالت وفيات األطفال الرضعاارتفت، ويحصلون على هذه الخدما

  . آما تحسنت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة، والذين يتوفر لديهم صرف صحي مالئم

  

 المائة من إجمالي القوى  في55.8تشير البيانات المتاحة أن قطاع الخدمات يوظف حوالي في مجال العمالة والبطالة، و

 متوسط يقدرو . في المائة في قطاع الصناعة16.5 في المائة في قطاع الزراعة، و27.7حوالي العاملة العربية، مقابل 

، حيث  وهو األعلى بين مناطق وأقاليم العالم األخرى، في المائة14حوالي ب الدول العربية آمجموعةمعدل البطالة في 

 البطالة في الدول المتوفرة عن البيانات وتظهر.  مليون عاطل17 العمل في تلك الدول حوالي  عدد العاطلين عنبلغ

التي تشهد حالة من عدم   مثل موريتانيا، والسودان، واليمن، وفي الدولدخال األقل  الدولمعدالتها فيالعربية ارتفاع 

 ببعض الخصائص  العالمكل عن غيرها من مناطقتتميز الدول العربية آو. االستقرار، مثل العراق وفلسطين والصومال

 لدى اإلناث و بشكل عام البطالة بين المتعلمينوارتفاعأهمها ترآز البطالة في أوساط الشباب وطالبي العمل ألول مرة، 

     .بشكل خاص
  

  التطورات االقتصادية

  
  الناتج المحلي اإلجماليداء أ

  
، محققا بذلك 2007 في عام  مليار دوالر1472، بحوالي األسعار الجاريةبقدر الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية 

وقد ساهم في نمو الناتج المحلي . 2006 في المائة في عام 18.2بالمقارنة مع معدل نمو  في المائة 14معدل نمو بحوالي 

 ،عامالنفط خالل ادرات ال عائدات صزيادة أسعار النفط في األسواق الدولية وتواصل ارتفاع اإلجمالي للدول العربية

  ).1(الشكل 
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الناتج معدل النمو
 

  .)2/2(الملحق : المصدر            

  

 في المائة عام 6.4 إلى انخفاضه من تةوتشير تقديرات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية باألسعار الثاب

ارتفاع تكلفة  منها ،لعدة أسبابل العربية تراجع النمو في عدد من الدوويعزى ، 2007 في المائة عام 5.6 إلى 2006

عام في  وتيرة النمو في الدول العربية تباطؤويعد .  الغذائية ومستلزمات اإلنتاجالسلعاستيراد النفط، وتكلفة استيراد 

  . )2(، الشكل 2002عام  بدأ الذي االنتعاش بعد ،2004 لإلتجاه التنازلي التدريجي الذي بدأ منذ عام استمرارًا 2007
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تقديرات الناتج  وتقديرات معدي التقرير بناء على مصادر وطنية ودولية أخرى، وعلى أساس) 2/1(الملحق : المصدر

وتحويلها إلى تقديرات ) 2005عام ( وباألسعار الثابتة، وتجميعها بعد توحيد سنة األساس القطري بالعمالت الوطنية
  .الدوالر لسنة األساس قابلبالدوالر بتطبيق سعر صرف العمالت الوطنية م

ة  الشكل (1) : الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية للدول العربي
2007-2000

ة   الشكل (2) : معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربي
2007-2000
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 التباين 2007وتظهر تقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة وبالعمالت الوطنية في عام 

 دولة متاح عنها بيانات معدالت ة عشرتسع عربية من دولة ة عشريتحققت اثنفقد . لواضح في األداء بين مختلف الدولا

 في نفس العام بالمقارنة  النمو الحقيقي تفوق المعدالت المحققة خالل العام السابق، بينما انخفض2007عام نمو حقيقية 

تتكون المجموعة .   إلى ثالث مجموعات2007 عام نقسم الدول العربية وفق أدائهاوت. في باقي الدول مع السنة السابقة

 الدول التي حققت معدالت ، وهي عمان، قطر، ليبيا، ومصراإلمارات، البحرين، تونس، السودان، سورية، األولى من

جيبوتي، الجزائر، ، األردن دول وهي ستوتتكون المجموعة الثانية من .  في المائة6.0تتجاوز مرتفعة نمو حقيقي 

تكون أما المجموعة األخيرة، فت . في المائة6.0و 4.0، التي حققت معدالت نمو حقيقي تقع بين لبنان والعراق، الكويت

. واليمن، موريتانيا المغربالسعودية، وهذه الدول هي ،  في المائة4.0أقل من حقيقي من الدول التي حققت معدالت نمو 

 في المائة في 3.3أما بالنسبة للمجموعة الرابعة، فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في السعودية من 

وحافظ معدل النمو في اليمن على مستواه في العام السابق تقريبًا مع ميل . 2007ام  في المائة في ع3.5 إلى 2006عام 

  .)1(الجدول رقم  طفيف لالنخفاض، في حين انخفض ذلك المعدل بدرجة ملحوظة في آل من المغرب وموريتانيا

  

، فإن هذا جها النفطيانخفاض إنتا نتيجة 2006 عن مستواه في عام 2007في اإلمارات، ورغم تراجع معدل النمو عام 

 استمرارإلى النمو ظل مرتفعا بدفع من القطاع غير النفطي، وخاصة القطاع الخدمي وتحديدا قطاع السياحة، إضافة 

 معدل النمو عند مستوى مرتفع نسبيا إلى النمو المرتفع المحقق بقاءوفي البحرين، يعزى . ارتفاع معدل نمو االستثمار

خدمات اإلنتاجية، رغم تراجع معدل نمو قطاع اإلنتاج السلعي في الصناعات في قطاع الخدمات، وخاصة ال

وفي تونس يرجع ارتفاع معدل النمو أساسا إلى زيادة اإلنتاج الزراعي بشكل .  اإلستخراجية والتحويلية، وقطاع التشييد

هربائية والميكانيكية، وصناعة صناعة الكالملحوظ نتيجة للعوامل المناخية المالئمة، وتحسن أداء قطاع الصناعة خاصة 

   .النسيج والمالبس، مدفوعا بتحسن أداء الصادرات

  

 التي أصبحت أهم أما في السودان، فيرجع ارتفاع النمو إلى تحسن أداء قطاع الصادرات وخاصة الصادرات النفطية

حلي اإلجمالي مازالت تمثل ، رغم أن حصة قطاع الزراعة في الناتج المفي السنوات األخيرة مصدر للنمو في السودان

نتيجة ارتفاع معدالت نمو قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والخدمات  وتحسن أداء النمو في سورية. حصةر بأآ

وبقي معدل النمو مرتفعا في عمان، رغم انخفاضه بالمقارنة مع العام السابق، بفضل ارتفاع النمو المحقق . االجتماعية

 قطر أعلى معدل نمو في ظل النمو المرتفع لقطاعي النفط والغاز، وقطاعي التشييد وحققت .لتشييدفي قطاعي السياحة وا

أما في مصر، فيعزى ارتفاع . وساهم ارتفاع عائدات صادرات النفط في إبقاء النمو مرتفعا في ليبيا. والخدمات اإلنتاجية

ء الجيد في قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد، إضافة ، واألداارتفاع عائدات السياحة إلى 2007أداء النمو خالل عام 

  .إلى ارتفاع حجم االستثمار
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(نسبة مئوية )

200620072006200720062007
6.45.911.812.311.812.3األردن

9.47.423.316.623.316.6اإلمارات
6.56.617.616.817.616.8البحريـن  

5.46.39.48.99.310.5تونـس   
2.54.612.210.913.416.1الجزائـر 
4.85.27.28.57.28.5جيبوتي   

3.33.511.77.111.77.1السـعودية  
9.49.718.021.532.430.9الســودان 
5.16.714.619.318.522.1ســورية  
2.55.960.712.760.734.7العراق
7.26.715.512.915.512.9ُعمــان
10.314.233.712.533.712.5قطر

6.34.625.08.025.810.2الكويـت 
0.04.05.68.15.68.1لبنـــان  

5.26.821.710.021.713.9ليبيا   
6.97.114.718.419.919.2مصــر

8.02.210.14.610.912.3المغــرب
0.347.93.8-11.40.954.9موريتانيا    

3.23.117.211.913.810.8اليمــن 

المصدر  : استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام       2008، وتقديرات من المؤسسات المعدة للتقرير     . 

الجدول رقم  (1)

2006 و2007

معدل نمو الناتج المحلي بالدوالر    
باألسعار الجارية  الدول 

ة  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربي

باألسعار الجارية باألسعار الثابتة 
معدل نمو الناتج المحلي بالعمالت الوطنية     

  

  

 في إبقاء النمو عند مستويات مقبولة رغم تسجيل هذا النمو 2007في األردن ساهم قطاع الخدمات اإلنتاجية عام و

 بالمقارنة مع عام 2007لمسجل خالل عام نمو االوفي الجزائر تضاعف معدل . انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع العام السابق

وارتفع معدل النمو المحقق في .  وقطاع الخدمات نتيجة اإلرتفاع الملحوظ في نمو قطاع الصناعات التحويلية2006

 نتيجة ارتفاع عائدات صادرات النفطوتحسن النمو في العراق . الموانئجيبوتي نتيجة ارتفاع اإلستثمار خاصة في مجال 

 بشكل طفيف بالمقارنة مع عام 2007أما في الكويت فانخفض معدل النمو في عام . الخدمات الحكوميةونمو قطاع 

 في المائة من 90 أآثر من  منه التي تمثل عائداتهاهحجم صادرات وبالتالي ،إنتاجها من النفط نتيجة انخفاض، 2006

عرف ي ذ ال2006 في لبنان بالمقارنة مع عام 2007وارتفع معدل النمو في عام .  اإلجماليةإجمالي عائدات الصادرات

  .عليه االجتياح اإلسرائيلي نتيجة أمنية صعبة اظروفخالله 

  

 تحسنًا مدفوعًا باألداء الجيد للقطاعات غير النفطية 2007أما في السعودية فقد شهد أداء االقتصاد الكلي خالل عام 

 2007أما في المغرب فقد انخفض معدل النمو عام . مدتها السلطاتعاآسًا نجاح سياسة تنويع القاعدة اإلنتاجية التي اعت

جيد لقطاع الاألداء  وذلك رغم ،المالئمةغير لعوامل المناخية متأثرا بابشكل ملحوظ  اإلنتاج الزراعيأداء  نتيجة لتراجع

ريتانيا تراجعا هاما  في مو2007وسجل النمو عام . ، وقطاع التشييد والنسيجالكيماويات خاصة ،الصناعات التحويلية
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وخاصة النفط، علما بأن حصة هذا القطاع في الناتج أصبحت  نتيجة لألداء المتواضع لقطاع الصناعات اإلستخراجية،

    . آما يعزى إنخفاض النمو الطفيف في اليمن إلى انخفاض انتاج النفط الخام. ربعتفوق ال

  

  متوسط نصيب الفرد من الناتج

  

 بالمقارنة من الناتج اإلجمالي باألسعار الجارية تحسنا في مستوى دخل الفرد 2007 خالل عام شهدت آل الدول العربية

 دوالر للفرد 4,188 نصيب الفرد من الدخل باألسعار الجارية في الدول العربية من حوالي ارتفع متوسطو. 2006مع 

 15.9 مقارنة بمعدل  في المائة11.3و ، مسجال بذلك معدل نمو بلغ نح2007 دوالر عام 4,661 إلى حوالي 2006عام 

العراق آ 2007خالل عام وسجلت بعض الدول العربية نموا قياسيا في متوسط دخل الفرد لديها  .2006في المائة عام 

 في المائة بفضل الزيادة الهامة في عوائد 28وفي المائة  31،  حواليت على التوالي نمو بلغتمعدالب السودانو

في  20أعلى معدل نمو لمتوسط دخل الفرد قدر بحوالي  رابع ولثثامصر سورية وآل من حققت  و.الصادرات النفطية

   .)2(الجدول رقم على التوالي،  في المائة، 17والمائة 

  

(دوالر)
2007*19952000200120022003200420052006الدولة
166422878427024283933277741976533456773572376قطر

177552354621959223822493328964325343893442273االمارات
143971692715562161361927122472281823330133656الكويت
99651249312105126351412715869185212122324151البحرين
7855924787548794976111095136401487014708السعودية

6477826980488008930510253123251386415158عمان
634061305141364142275206684880718903ليبيا
317844304493490251505551553958126243لبنان

200925212416239626263029361441884660متوسط الدول العربية
150018021771180821292629312434833976الجزائر
201520322073236627312959289431323423تونس
156017421803188019492133230425182766االردن
365871713682403910114917922343العراق
125812911295136616551844189720722290المغرب
117111591210120712361366154417862136سورية
107215731506129112051145127915051759مصر 

17942149255363577193712091543السودان
858813818820839863893929977جيبوتي
618405412413451512622897909موريتانيا

336526522545579657766842901اليمن

*  تم ترتيب الدول تنازليا على أساس نصيب الفرد من الناتج في سنة        2007.
المصدر  : الملحقان  ( 2/2)  و( 8/2) .

الجدول رقم  (2)
متوسط نصيب الفرد من الناتج االجمالي     

1995و 2007-2000
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حافظت قطر ، حيث من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخلولم يطرأ أي تغيير يذآر على ترتيب الدول العربية 

موريتانيا واليمن على المراتب و وجيبوتي  السودانحافظت آل منو األولى، الثالثالمراتب واإلمارات والكويت على 

 بين عامي ثابتةلفرد بين الدول العربية لمتوسط دخل  أعلى إلى أدنى وبقيت نسبة .األربع األخيرة بين الدول العربية

متوسط  مرة 80  دوالر، وهو يمثل72,376، صاحبة أعلى دخل، ، حيث بلغ متوسط دخل الفرد في قطر2007 و2006

   . 2007 اليمن، صاحب أدنى دخل في الدول العربية عام  الفرد فيدخل

  

  األسعار

  

بتباين أداء الدول  من خالل معدل التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك، ةتفيد معدالت التضخم المقدر

في نصف الدول العربية تقريبا،  2006 عامالمقارنة مع  ب2007 عامخالل  ت هذه المعدالتارتفعالعربية حيث 

 في المائة 30بمعدل تجاوز العراق ، في 2007وسجلت أآبر معدالت التضخم خالل عام . وانخفضت في النصف اآلخر

 ، وعمان،اإلمارات في المائة في آل من 10وفاقت معدالت التضخم نسبة . هاشهدالتي يحالة عدم االستقرار نتيجة 

  تضخممعدالتوموريتانيا،  والكويت، وليبيا، ومصرالسودان، األردن، وجيبوتي، و سجلت آل منبينما ، واليمن ،وقطر

  .)3(الشكل أقل من ذلك، أما بقية الدول، فسجلت معدالت تضخم .  في المائة 9.5وفي المائة  5.0 بين تحورات
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  ).3(الجدول رقم : المصدر          

والمدخالت  الغذائية األساسية السلعمن زيادة الضغوط التضخمية ارتفاع أسعار الواردات  في ساهم بشكل آبيرفيما و

 األساسية بشكل واضح على الظروف المعيشية للمواطن العربي من المحيط السلع ارتفاع أسعار يؤشرالوسيطة، حيث 

خالل عام المصدرة للنفط لدول العربية زيادة حجم النشاط االقتصادي والطلب المحلي في اآذلك ساهمت و . إلى الخليج

ارتفاع معدالت نمو و في اإلنفاق الحكومي، للزيادة، نتيجة  في ارتفاع الضغوط التضخمية في معظم هذه الدول2007

وفي المقابل، فإن ارتفاع .  وأسعار األسهمالعقاراتالمجاميع النقدية واالئتمان الذي أدى بدوره إلى ارتفاع في أسعار 

الشكل (3) : معدل التضخم  في الدول العربية عام  2007 (% )
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آما ساهم تواصل .   الضغوط التضخمية، خاصة في الدول المستوردة الصافية للنفطحدةستيراد النفط زاد من تكلفة ا

يلعب فيها ضعف سعر صرف الدوالر أمام العمالت الرئيسية األخرى، في ارتفاع تكلفة االستيراد خاصة في الدول التي 

  . عمالتهاالدوالر دورا هاما في تحديد أسعار 

  

، والسودانتونس، و في آل من األردن، 2006 عن مستوياتها في عام 2007دالت التضخم في عام وتراجعت مع 

 معدالت التضخم تتراجع واليمن ففي تونس. المغرب، واليمن، ألسباب مختلفةوفلسطين، ولبنان، والعراق، وسورية، و

 2007خالل عام اعية من السلع األساسية المحاصيل الزر، نتيجة ارتفاع من السلع األساسيةرغم زيادة أسعار الواردات 

 العالميةلم يؤثر ارتفاع األسعار وفي المغرب . دية منضبطة سياسة نقإتباع، ونتيجة مناخية مواتيةاللعوامل ا  آانت حيث

عدم إقبال سعر صرف الدرهم مقابل العمالت األخرى، وللواردات بشكل آبير على األسعار المحلية نتيجة استقرار 

وفي األردن، لم يكن االرتفاع المسجل في أسعار . تخفيض مستوى الدعم المقدم لبعض السلع األساسية على الحكومة

مقابل العمالت األخرى نتيجة تثبيت قيمته مع الدوالر، آافيا لرفع معدل الواردات العالمية وتراجع قيمة الدينار األردني 

 رغم 2007وتراجع معدل التضخم في العراق نسبيا عام . 2006 فوق مستواه المسجل في عام 2007التضخم في عام 

بقائه عند مستوى مرتفع، نتيجة رفع قيمة الدينار العراقي أمام العمالت األخرى مسنودا في ذلك بسياسة نقدية منضبطة 

ع  نتيجة اتبا2006 عن مستواه في عام 2007وانخفض معدل التضخم في السودان عام . من خالل رفع أسعار الفائدة

وتراجع معدل .  ارتفاع الطلب المحليناجمة عنبطة لكبح التضخم، وذلك رغم وجود ضغوط تضخمية ضسياسة نقدية من

  .  )3(، الجدول رقم التضخم في سورية رغم ارتفاع تكلفة الواردات وتراجع المحاصيل الزراعية نتيجة للجفاف

(نسبة مئوية)
20002001200220032004200520062007 الدول العربية 

0.71.81.81.63.43.56.35.4األ ر  د   ن
3.12.82.93.15.06.29.314.0اإلمـــارات
0.51.72.32.62.23.4-1.2-0.7-البحريـــن
2.91.92.82.71.23.94.53.1تونــــــس
0.34.21.42.63.61.62.53.5الجزائــــر
2.92.41.52.13.13.13.55.0-جيبوتي

1.00.00.60.30.72.54.1-1.1-السـعودية
8.06.87.88.67.46.115.18.2الســودان
0.63.01.04.84.67.99.84.5-ســـورية
5.016.419.333.627.037.047.630.7العراق
0.30.20.71.93.210.9-0.8-1.2-ُعمـان
2.81.25.74.43.03.53.82.7فلسطين

1.71.50.22.36.88.811.813.8قطر
1.81.30.91.01.34.13.05.5الكويـت
0.00.01.81.33.00.05.64.1لبنـان
2.22.01.96.2-2.1-9.5-9.2-2.9-ليبيا

2.82.12.45.816.24.07.89.5مصـــر
1.91.92.81.21.51.03.32.1المغـرب
6.87.75.35.310.412.16.27.3موريتانيا
4.611.912.210.812.511.418.412.6اليمـــن

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

2007-2000

المصدر : النسب محسوبة من بيانات الدول الواردة في استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد 2008، 
  ومصادر وطنية ودولية أخرى.
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  لهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجماليا

  

 قدرتحيث  في الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية  النسبيةتهأهمي على اعات اإلستخراجيةلصنقطاع احافظ 

 لكن ،وحافظت بقية القطاعات آذلك على نفس حصصها في الناتج. في المائة 39.8 بحوالي 2007عام حصته في الناتج 

خاصة الزراعة ، 2006بالمقارنة مع عام  في معدالت نموها انخفاضات بعض قطاعات اإلنتاج السلعي سجلفي المقابل 

والصناعات اإلستخراجية، بينما سجل قطاع الصناعات التحويلية وبقية القطاعات اإلنتاجية األخرى تحسنا في معدالت 

ارتفاعا في  بشكل خاص، ،الحكوميةبشكل عام، والخدمات  ، الخدماتاتقطاعآما سجلت .  نفسهانموها خالل الفترة

  ). 4(، الجدول رقم 2006لمقارنة مع عام  باها نموتمعدال

  

(نسبة مئوية )

19952000200620072000-19952006-20052007-2006

50.456.462.361.89.620.513.1قطاعات اإلنتاج السلعي منها   : 
9.58.36.26.14.415.811.9الزراعة   

21.731.040.539.815.223.412.1الصناعات اإلستخراجية 
11.310.69.49.45.914.614.6الصناعات التحويلية 

7.96.56.26.510.816.618.9باقي قطاعات اإلنتاج  
45.940.937.037.44.816.115.2 اجمالي قطاعات الخدمات منها : 

15.112.210.110.12.810.213.3الخدمات الحكومية 
30.221.0-3.72.70.70.80.5صافي الضرائب غير المباشرة   : 

100.0100.0100.0100.07.218.614.0الناتج المحلي اإلجمالي  
المصدر  : الملحقان  ( 3/2)  و ( 4/2) ، وقاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد      .

*  معدل النمو السنوي للقيمة المضافة    .

معدل النمو السنوي باألسعار الجارية    * هيكل الناتج المحلي اإلجمالي   

الجدول رقم  (4)
ة  الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي للدول العربي

 1995و 2000 و 2007-2006  

  

  

 القطاع اإلستخراجي على بقية تواصل هيمنة 2007مختلف الدول العربية عام في لناتج لهيكل القطاعي ال ويبين

ويحتل قطاع الصناعات التحويلية أهمية .  من أصل تسع عشرة دولة متاح عنها بيانات دولة عشرةإحدىالقطاعات في 

 بحصة لهذا القطاع المغرب، ومصر األردن، تونس،وهي دول أربع المقارنة مع القطاعات األخرى في بعالية نسبية 

على أعلى حصة قطاع الزراعة والصيد والغابات وآان السودان الدولة العربية التي حصل فيها .  في المائة15تجاوزت 

كانت لقطاع  وسورية، ففي لبنان المحلي اإلجمالي أما أعلى مساهمة في الناتج.  في المائة28.3في الناتج قدرت بحوالي 

 أعلى حصة في  والتخزينقطاع النقل والمواصالت وسجل ، في المائة28 تجاوزت بحصة التجارة والمطاعم والفنادق

  .  في المائة24.4لي ا قدرت بحوالناتج في جيبوتي
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 قطاع خارجبالنسبة لمعظم الدول العربية  2007عام القطاعي  معدالت النمو ى أعلتم تحقيق ،2006على عكس عام و

وقطر، والكويت، والجزائر، مثل التأمين والتمويل والمصارف، آما في حالة األردن، ، الصناعات اإلستخراجية

سجل و. وقطاع التجارة والمطاعم، آما في البحرينومصر، وقطاع التشييد، آما في حالة اإلمارات، وعمان، غرب، موال

وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل .  واليمن،العراقفي القطاعي  أعلى معدل للنمو جتماعيةاالالخدمات قطاع 

.  وتونس أعلى معدل نمو في السودانالصناعات اإلستخراجيةبينما سجل قطاع ،  وموريتانياالسعوديةللنمو القطاعي في 

  .لقطاع النقل والمواصالت أعلى معدل نمو في سوريةآان و

  

  المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاقالناتج 

  

 58.1، حوالي 2007في عام المحلي اإلجمالي للدول العربية  الناتج فياالستهالك بشقيه العائلي والحكومي حصة  بلغت

 في المائة، 18.4 في المائة، بينما آانت حصة فجوة الموارد حوالي 23.5في المائة، وبلغت حصة االستثمار حوالي 

 .)4(الشكل 

  

  

اإلستهالك الحكومي
%17.3

االستثمار اإلجمالي
%23.5

فجوة الموارد
%18.4

اإلستهالك العائلي
%40.8

  

 ).2/5(الملحق : المصدر 
  

  

 2006 في المائة عام 57.5 ارتفعت من حصة بند اإلنفاق االستهالآي في الناتج المحلي اإلجمالي  أنت البياناظهرتو

زادت حصة آل من االستثمار و.  العائلي في الناتجاالستهالك نتيجة ارتفاع حصة 2007 في المائة عام 58.1إلى 

ابل انخفاض حصة فجوة الموارد نتيجة ارتفاع حصة الواردات في الناتج بنسبة أآبر من مق، والصادرات والواردات

    .)5(الجدول رقم حصة الصادرات، 

اق  2007 الشكل (4) : توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنف
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(نسبة مئوية)

19952000200620072000-19952006-20052007-2006
77.368.857.558.14.815.715.1اإلستهالك النهائي

57.049.640.240.84.313.315.6اإلستهالك العائلي 
20.319.217.317.36.121.813.9اإلستهالك الحكومي 
21.718.921.623.54.319.324.0االستثمار اإلجمالي

- - - 1.012.320.918.4فجوة الموارد
37.244.760.460.311.322.313.8صادرات السلع والخدمات  
36.232.439.541.94.920.320.9واردات السلع والخدمات  

100.0100.0100.0100.07.218.214.0الناتج 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 و2007-2006

  
  

 

الناتج المحلي اإلجمالي  أعلى حصص لالستهالك النهائي في سجل آل من لبنان وجيبوتي واألردن:  النهائيكاالستهال

وسجلت أعلى حصص االستهالك . ة معدالت ادخار محلي سالبنأسفر ع في المائة مما 100، بنسب فاقت 2007عام 

بنسبة  أعلى حصص االستهالك الحكومي آما سجل لبنان ، باإلضافة إلى السودانالعائلي في الناتج في نفس هذه الدول

معدل انخفض   فقدأما فيما يتعلق بتطور االستهالك النهائي ومكوناته،. في المائة 29.0نسبة  بالعراق و في المائة،31.3

 عام  في المائة15.1إلى حوالي  2006 عام  في المائة16.4 من حوالي  االستهالك النهائي في الدول العربية نمو

 أعلى  موريتانياوسجلت. معدل نمو االستهالك الحكوميمتوسط هذا االنخفاض أساسا إلى تراجع رجع يو. 2007

 29.5 و30.6بلغت  بمعدالت العراق والسودان بمتبوعًا المائة تقريبا،  في48.3معدل معدالت نمو االستهالك النهائي ب

 في المائة، 30 معدالت نمو لالستهالك العائلي تجاوزت دانسوالعراق، وال و،وسجلت موريتانيا.  على التواليفي المائة

في  30.3وفي المائة  46.8 قدرت بحوالي الستهالك الحكوميلأعلى معدالت نمو والعراق آذلك موريتانيا بينما سجلت 

   . على التواليالمائة

  

 الواضح في متوسط نصيب الفرد من االستهالك بشقيه العائلي التباين 2007 في عام  للفردوتظهر بيانات االستهالك

دوالرين في أقل من  وقطر دوالر في 73والحكومي، حيث تراوح متوسط نصيب الفرد من االستهالك في اليوم بين 

  . دوالر باليوم7متوسط اإلستهالك النهائي للفرد في الدول العربية آكل حوالي وبلغ . اليمن

  

 الدول العربية من حيث متوسط االستهالك العائلي اليومي  بين أعلى ترتيب2007 عام  اإلماراتتتصدرفي حين و

 الحكومي للفرد باليوم  الدول العربية من حيث االستهالك بين أعلى ترتيبتتبوأقطر فإن   دوالر، 51للفرد بحوالي 

 ).5 (الشكل دوالر للفرد، 29بحوالي 
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  ).2/8(و ) 2/5(الملحقان : المصدر                     

 

  23.5 حوالي 2007بلغت نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية خالل عام :  اإلجمالياالستثمار

موريتانيا وقطر أعلى ترتيب بين الدول ل ، آان2006وعلى غرار عام . 2006عام ي ف في المائة 21.6في المائة مقابل 

في المائة على  37.0وفي المائة  52.2بلغت بنسب من حيث حصص االستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي العربية 

موريتانيا إلى ستثمار في  االل ارتفاع معدرجعوي.   في المائة33 تجاوزت بنسبالمغرب و الجزائر بالتوالي، متبوعتين

والنمو المطرد عدد من المشاريع في قطاع الغاز المسال تنفيذ إلى ، وفي قطر توسع االستثمار في قطاع استكشاف النفط

، وفي  قطاع البناء والتشييد، وفي الجزائر إلى ارتفاع االستثمارات فيالبناء السكني والصناعي والعقاراتقطاع في 

أعلى   موريتانياوسجلت . االستثمارات األجنبية المباشرة اإلقراض االستثماري وفي حجمحجمفي زيادة الالمغرب إلى 

 في المائة، متبوعة بكل من الجزائر 63.4بمعدل بلغ  2007عام   باألسعار الجاريةاالستثمارقيمة نمو في معدالت 

 . )6(، الشكل  لكل منهما في المائة35مصر بمعدالت تجاوزت و

 

 

 

 

 

الشكل (5) : متوسط نصيب الفرد من االستهالك في عام  2007
(دوالر في اليوم )
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معدل اإلدخار  معدل اإلستثمار معدل نمو االستثمار

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

  
 

 2007 عام المحلي أعلى معدالت االدخار آل من قطر، وليبيا، والجزائر، والكويت، والبحرين، والسعودية، وسجلت

 قيمة سالبة نتيجة الرتفاع آل من جيبوتي ولبنانفي محلي الدخار اإلمعدالت وفي المقابل آانت .  في المائة50تجاوزت 

 دول عربية عجزا في اإلدخار المحلي لمقابلة ثمانوسجلت . الناتج المحلي اإلجماليقيمة االستهالك النهائي عن 

  .  عوامل االنتاجاألخذ باالعتبارحاجياتها من االستثمارات، مما أدى إلى عجز مقابل في الميزان الجاري دون 

 

 2007عام  قيمة الصادرات العربية من السلع والخدمات بلغت: مات وفجوة المواردصادرات وواردات السلع والخد

 في 13.8 بلغ مسجلة بذلك معدل نمو ،2006 مليار دوالر في عام 779.6حوالي مقابل  مليار دوالر 887.4حوالي 

، 2007يار دوالر عام  مل616.8 إلى حوالي 2006 مليار دوالر عام 509.9ارتفعت قيمة الواردات من حوالي و. المائة

انتعاش النمو االقتصادي في وترجع الزيادة الكبيرة المسجلة في قيمة الواردات إلى .  في المائة20.9أي بمعدل زيادة 

 خالل عام ارتفاع تكلفة استيراد المواد الغذائية ومستلزمات اإلنتاج الماضية وإلى السنوات األربعالدول العربية خالل 

تراجعت نسبة تغطية حيث ،  انعكاس سلبي على الموازين التجارية والجارية للدول العربيةلتطورلهذا اوآان . 2007

 من هذا التاسعالفصل ويبين . 2007 في المائة عام 144 إلى 2006 في المائة عام 153الصادرات للواردات من حوالي 

   . بيةفي الدول العرتفاصيل أآثر عن وضع الموازين التجارية والجارية التقرير

 

 

ة  2007 الشكل (6) : االستثمار واإلدخار المحلي في الدول العربي
(نسب مئوية)
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  الفقر في الدول العربية

  

تحديد مستوى أدنى للمعيشة يعتبر من ال يحصل عليه من ضمن الفقراء ويسمى هذا المستوى يتطلب تعريف الفقر 

ويهدف .    أساس مفهوم الدخل أو على أساس اإلنفاق االستهالآيىيقدر خط الفقر عل".  خط الفقر"األدنى من المعيشة 

ومن . التعرف على األفراد الذين ال يستطيعون مقابلة احتياجاتهم األساسية آما يلخصها هذا الخطتحديد خط الفقر إلى 

   . في المجتمع) أو األسر(عدد الفقراء إلى إجمالي السكان نسبة قياس  أهم وأآثر مؤشرات الفقر استخداما

  

 ة الفقراء حيث أن نسب،ح بين هذه الدولالفقر في الدول العربية التباين الواضمؤشرات تظهر التقديرات المتاحة عن 

 في المائة في الدول األقل دخال مثل اليمن، وموريتانيا، وفلسطين، والصومال، والسودان وجيبوتي 40آانت تفوق 

 10 في المائة في األردن، والبحرين، وسورية، ومصر والمغرب، وأقل من 20وفي المائة  10وجزر القمر، وتقع بين 

  .)2/7(ملحق النس، والجزائر ولبنان، المائة في توفي 

  
إلى تناقص نسب الفقر في غالبية الدول، وإن آانت ال تزال عند وتشير تطورات مستويات الفقر في الدول العربية 

 قد ا في عدد من الدول العربية مثل تونس والمغرب، فإن مستوياته الفقرفي حين انخفضت نسبف.  مستويات مرتفعة
ويظهر من البيانات المتوفرة أن .  الل تسعينات القرن الماضي في دول مثل جيبوتي واليمنزادت بشكل ملحوظ خ

مرتفعة ليس فقط في الدول األقل نموا، بل أيضا في الدول التي تعيش ظروفا داخلية صعبة مثل ظلت معدالت الفقر 
، وفق التعريف ا، ارتفاع نسبة الفقر، وآذلك العراق حيث تفيد بعض التقديرات المتوفرة رغم تباينهالصومال وفلسطين
  .  في المائة40 و15 بين حيث تراوحت الدولي لخط الفقر،

  
يرتبط تطور نسب الفقر بشكل وثيق بمعدالت النمو المحققة وبتطور هيكل توزيع الدخل، : النمو وتوزيع الدخلو الفقر

 أمام تشعب العالقة الوظيفية بين ةفقر خاص ال حدةاإلقالل منهدف أن النمو االقتصادي وحده غير آاف لتحقيق حيث 
فارتفاع معدالت النمو ال يؤدي حتما إلى تحسن في وضع الفقراء، خاصة إذا تصاحب هذا . النمو، والفقر، وتوزيع الدخل

لذلك ترآزت جهود الدول والمؤسسات المالية الدولية حول جعل . صالح الفقراءالثروة في غير  توزيع مع إعادةالنمو 
  ).1(للفقراء، اإلطار رقم " مناصرا"و النم

  
، وفي حالة موريتانيا في 2000-1995 و1990-1985 في حالة تونس في الفترتين هأنوتشير البيانات المتاحة إلى 

، ترجم النمو اإليجابي في متوسط إنفاق الفرد إلى تحسن في توزيع الدخل وتراجع في مستويات 1996-1993الفترة 
 والجزائر 1997-1992لحاالت التي آان فيها نمو متوسط إنفاق الفرد سالبا مثل األردن في الفترة وفي بعض ا )1(الفقر

، فإن األثر السلبي لتراجع النمو آان وقعه على الفقراء أقل من 1998-1992، واليمن في الفترة 1995-1988في الفترة 
ولم يكن النمو مناصرا للفقراء في آل . في هذه الحاالتوهذا يعني أن النمو آان مناصرا للفقراء  .على غير الفقراء وقعه

، ومصر في 1995-1990، وتونس في الفترة 1999-1991، والمغرب في الفترة 2003-1997من األردن في الفترة 

                                                 
 قيمة هذه المعامل تتراوحعلما بأن حالة توزيع الدخل تقاس بمعامل جيني الذي آلما زادت قيمته زادت درجة عدم العدالة وبالعكس، بحيث    )1(

  .)حالة عدم العدالة القصوى% (100والواحد الصحيح أو ) حالة العدالة الكاملة(ر بين الصف
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، وذلك ألن النمو 2000-1996 و1993-1987، وموريتانيا في الفترتين 2000-1995 و1995-1991الفترتين 
وآان النمو المسجل في  . غير الفقراءلصالحنفاق الفرد تزامن مع تراجع في حالة توزيع الدخل اإليجابي في متوسط إ
 محايدا حيث لم يؤثر تقريبا على توزيع الدخل، بينما تراجعت حالة توزيع الدخل 1991-1985المغرب خالل الفترة 
  ).6(الجدول رقم ، 1999-1991خالل الفترة  وزادت مستويات الفقر

  
  )1(رقم اإلطار 

  النمو المناصر للفقراء
        

راء    "النمو المناصر للفقراء"تعددت تعريفات ومقاييس    ى الفق صادي عل ر األداء االقت سم  . ، وبالتالي معايير تقييم أث وينق
ك     ف. إلى تعريفين األول مطلق والثاني نسبي" النمو المناصر للفقراء "تعريف   ى البن ذي ينسب إل في التعريف المطلق ال

اب              الد ر ايج ه أث ان ل راء إذا آ ة أي من       يولي، يتسم النمو االقتصادي بأنه مناصر للفق ر، بدالل ى معدالت الفق ق عل  مطل
سم                    . مقاييس الفقر المعتمدة   اآواني، فيت ى رأسهم آ احثين عل ى مجموعة من الب ذي ينسب إل سبي ال أما في التعريف الن

ذا             النمو االقتصادي بأنه مناصر للفقراء إذا ارتفع دخل ا         راء، وه ر الفق لفقراء آيف ما عرفوا، بمعدل أآبر من دخل غي
و    . يعني أن النمو لكي يكون مناصرا للفقراء يجب أن يؤثر ايجابيا على توزيع الدخل لفائدة الفقراء               ة النم وحتى في حال

ر    السالب، فإن هذا النمو، وفقا للتعريف النسبي، يعتبر مناصرا للفقراء إذا انخفض دخل الفقراء بنس        بة أقل من دخل غي
  .الفقراء

  
دخل،                       ع ال ر لتوزي ا أآب سبي وزن وفيما يعطي التعريف المطلق أهمية أآبر للفقر منها لتوزيع الدخل، يعطي التعريف الن

راء        دة الفق دخل لفائ ع ال . حيث لكي يكون النمو مناصرا للفقراء، يجب أن يصاحب تراجع معدالت الفقر تحسن في توزي
ة                   ويتميز التعريف النس   ستبعد الحال ة، وهو تعريف ي ر عدال و أآث بي عن التعريف المطلق بأنه يشترط في أن يكون النم

وتسمى هذه الحالة بالنمو االنكماشي  . التي تنمو فيها حصة الفقراء من الدخل أو اإلنفاق أقل من نمو حصة غير الفقراء       
Trickle down growth .تينات   وتعبر هذه الحالة عن التفكير الذي آان سائد سينات وس ا في نظريات التنمية في خم

د أن                  ة بع ة الثاني راء في المرتب أتي الفق م ي و أوال ث ار النم ون ثم ذين يجن م ال القرن الماضي الذي يفترض أن األثرياء ه
ه                       نخفض في ذي ت راء في نفس الوقت ال ينفق األثرياء هذه الثمار، مما يعني أن دخل األغنياء سينمو أآثر من دخل الفق

اع في نسب                  .  الفقر نسب ى ارتف ود إل ة يمكن أن يق وانتقد هذا التفكير على أساس أن النمو حتى ولو آان بمعدالت عالي
ئ   "وتسمى هذه . الفقر، إذا تزامن النمو مع تراجع آبير في عدالة توزيع الدخل و المب ة النم  Immiserizing - سالحال

growth" .  
  

ا         اسبي اختالف ويترتب عن اختالف التعريفين المطلق والن      ي يجب إتباعه صادية الت سياسات االقت .  آبيرا على مستوى ال
ود        80فالبنك الدولي مثال، الذي وجدت دراساته أن دخل الفقراء في أآثر من          ع عق ا في المتوسط خالل األرب ة نم  دول

رى       التي سبقت بداية األلفية الثالثة بنفس معدل النمو العام، ال يجد ضرورة في إتباع سياسات نم                  راء وي و مناصرة للفق
ة منضبطة                    اع سياسات مالي ة وإتب ادي معدالت التضخم المرتفع ا أنصار   .  أن المهم هو تعظيم معدالت النمو مع تف أم

دخل       ع ال ولي       .  التعريف النسبي، فيرون أهمية التدخل على مستوى سياسات توزي ه ي سبي أن ى التعريف الن ويعاب عل
  . ب النموأهمية آبيرة لتوزيع الدخل على حسا

  
و                  وفي الحقيقة يجب الموازنة بين السياسات التي تعظم النمو والسياسات التي تعيد توزيع الدخل لفائدة الفقراء، ألن النم

ر خاصة وأن دراسات            دة  وحده غير آاف لتخفيف الفق ع                  عدي سياسات توزي شكل أسرع ل ستجيب ب ر ي د بينت أن الفق  ق
ذي  لكن هذ . الدخل أآثر منها لسياسات النمو     ا ال يعني الترآيز على عدالة توزيع الدخل على حساب النمو االقتصادي ال

  .يظل المحدد الرئيسي للفقر في المدى البعيد
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متوسط اإلنفاق للفرد الفترةالدولة
(دوالر بالشهر)

نسبة السكان تحت خط 
الفقر (% )

معامل جيني 
( %)

1987-1986268.80.036.1
1992211.30.643.4
1997183.90.436.4

2003-2002211.60.138.9
1985189.61.743.4
1990204.01.340.2
1995207.81.041.7
2000246.00.340.8
1988168.81.840.1
1995160.91.135.3

1991-199088.64.032.0
199585.83.832.6

2000-199991.33.234.4
1985-1984153.82.039.2
1991-1990211.70.139.2
1999-1998176.80.639.5

198746.946.743.9
199354.549.450.1

1996-199560.528.637.3
200068.025.939.0
1992151.03.439.5
199886.59.433.4

٭  بناء على المكافئ الشرائي للدوالر لعام        1993.
المصدر  : البنك الدولي، شبكة مراقبة الفقر في العالم     .

الجدول رقم  (6) 

اليمن

األردن

موريتانيا

تونس 

مصر

الجزائر

المغرب

تطور مؤشرات الفقر واإلنفاق وتوزيع الدخل في الدول العربية
(وفق خط الفقر الدولي - دوالر واحد باليوم)*

  

  النمو االقتصادي والتشغيل

  

 وتقدر.  من خلق فرص عمل مرتفعة نسبة لمعدالت النمو المحققةخالل العقد والنصف األخير تمكنت الدول العربية

آل زيادة ، مما يعني أن 0.9حوالي ب 2003 و1999في الدول العربية للفترة الممتدة ما بين العامين مرونة التشغيل 

 ويعتبر هذا الرقم قياسيا .)2( في المائة0.9 بمعدل في المتوسط إلى زيادة في التشغيل ت في المائة من النمو أّد1بمعدل 

، مسة أضعاف معدل مرونة التشغيل في منطقة شرق آسياحيث يمثل ثالثة أضعاف معدل مرونة التشغيل في العالم، وخ

 ويبقى هذا المستوى الكبير لخلق الوظائف الجديدة غير .بفضل االرتفاع الكبير في حجم التشغيل في القطاع العامذلك و

قادرة  محدودة وغير في التشغيل حصة القطاع الخاص آاف لمواجهة النمو الهائل في قوة العمل العربية، خاصة مع بقاء

  . سوق العملعلى التعويض عن طاقة القطاع العام المتقّلصة في احتواء الداخلين الجدد إلى 

                                                 
آتاب الندوة حول  في الفصل السادس، والتشغيل في القطاع الخاص العربي االنتقال من المدرسة إلى العمل وسياسات سوق العمل النشطة   )2(

) نوفمبر( تشرين الثاني 20-19، الكويت في الدول العربية اع الخاصنحو تفعيل دور القط:  والتشغيلخارجيةاالستثمار والتجارة ال
  .2007، صندوق النقد العربي وواالجتماعي الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي، 2006
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وتفيد التقديرات األولية أن النمو االقتصادي المطرد المسجل في الدول العربية خالل السنوات األخيرة قد ترافق مع 

 نوعية  إنتاجية العمل مما يطرح بشدة قضيةانخفاض معدالت البطالة في عدد من الدول، لكن أيضا مع تراجع في

سيتطلب تطوير القدرة على تهيئة مواطن شغل آافية والئقة في المستقبل تنفيذ و .)3( وقابلية استدامتهاالوظائف المستحدثة

دعم النمو المدر لمواطن الشغل، وتفعيل دور القطاع الخاص في برامج إصالح اقتصادية واجتماعية تهدف إلى 

، باإلضافة إلى اتخاذ ، وتحسين بيئة األعمالتنشيط التجارة الخارجية واالستثمارتنويع االقتصاد، و من خالل التوظيف

 من خالل برامج تشغيل فع آفاءة أسواق العملرالتدابير المالئمة لتحفيز الطلب على العمل وتحسين نوعية العرض و

 .)4(مالئمة

 

 التطورات االجتماعية

  
 تقدمًا باتجاه تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة، وبشكل خاص في 2005 – 2000حققت الدول العربية خالل الفترة 

مجاالت مكافحة الفقر، وتعميم التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية، إال أن التفاوت بين هذه الدول 

بشأن ما تم انجازه من ) االسكوا(األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ويشير تقرير لجنة  .ال يزال آبيرًا

، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي جاءت في مقدمة 2005األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة في دولها األعضاء للعام 

 يليها دول المشرق والمغرب العربي، في حين بقيت الدول العربية في التقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة،

ورغم التطورات االيجابية التي طرأت على المؤشرات . الدول العربية األقل نموًا بعيدة عن تحقيق معظم تلك األهداف

بية تواجه الحيوية للسكان، ومعدالت القيد اإلجمالي للتعليم، وتعليم اإلناث، والرعاية الصحية، إال أن غالبية الدول العر

تحديات رئيسية تتمثل في ارتفاع معدالت النمو السكاني، والحاجة إلى إصالح التعليم وزيادة طاقته االستيعابية لمقابلة 

 .الطلب المتنامي عليه وبشكل خاص في الدول العربية األقل نموًا، إضافة إلى زيادة مشارآة اإلناث في سوق العمل

  

، بلغ متوسط دليل التنمية البشرية للدول 2005ذي أعده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للعام وفقًا لدليل التنمية البشرية ال

 ودول جنوب ،0.691ستوى الدول النامية البالغ ، وهو يزيد عن نظيريه على م)تنمية بشرية متوسطة (0.699العربية 

 وقد ساهمت في .0.916قتصادي والتنمية البالغ  إال أنه يقل آثيرًا عن مثيله في منظمة التعاون اال0.611آسيا البالغ 

ارتفاع هذا المتوسط سبع دول عربية آانت ضمن مستوى التنمية البشرية المرتفعة على مستوى العالم، وهي، على 

التوالي، الكويت، وقطر، واإلمارات، والبحرين، وليبيا، وعمان، والسعودية، في حين حققت الدول العربية األخرى، 

 .ية متوسطة، باستثناء العراق والصومال اللتان لم تتوفر بيانات بشأنهماتنمية بشر

 

  
                                                 

)3(   Nabli, M. et al. (2007), Job Creation in a High Growth Environment: the MENA Region, Middle East 
and North Africa Working Paper Series No. 49, the World Bank 

  .2007فصل المحور في التقرير االقتصادي العربي الموحد،    )4(
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  السكان

  
 مليون نسمة، بزيادة بلغت 326 بحوالي 2007  يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام :النمو السكاني

مرتفع نسبيًا أحد التحديات الرئيسية ويعتبر معدل النمو السكاني ال. 2006عام في  مليون نسمة عما آان عليه 7.6حوالي 

مية من حيث الحجم والهيكل التي تواجه غالبية الدول العربية، ويحد من قدرتها للوصول إلى ترآيبة سكانية مواتية للتن

، إال انه 2006 -1995 وعلى الرغم من االنخفاض الذي سجله متوسط هذا المعدل للدول العربية خالل الفترة .العمري

. 2006 في المائة في عام 2.3 في المائة بعد أن آان حوالي 2.4 إذ بلغ حوالي 2007ًا إلى االرتفاع في عام عاد مجدد

ويفوق هذا المعدل مثيله في جميع أقاليم العالم الرئيسية، ويقارب معدل النمو السكاني في أفريقيا جنوب الصحراء البالغ 

 زيادة الضغوط االقتصادية الداخلية، وارتفاع الطلب على الخدمات ويسهم النمو السكاني المرتفع في.  في المائة2.3

العامة، مما يشكل عبئًا متزيدًا على تنمية االقتصادات العربية وينعكس سلبًا على قدراتها التنافسية في ظل التحوالت 

 في 9لغ حوالي  حيث ب2007وقد سجلت الكويت أعلى معدل نمو سكاني خالل عام. االقتصادية التي يشهدها العالم

 . في المائة5.3 فقطر بنحو  في المائة6.4 بحوالي عمان في المائة، ثم 7.4 اإلمارات بمعدل بلغ حوالي تلتهاالمائة، 

وتعتبر هذه  .  في المائة في آل من اليمن وعمان وليبيا وجيبوتي والعراق3.6و في المائة  3.0ويتراوح المعدل بين 

 النظر في سياسات استخدام العمالة األجنبية، وسياسات الهجرة بشكل عام، باإلضافة المعدالت مرتفعة وتقتضي إعادة

 ).2/8(، الملحق ارتفاع الزيادة الطبيعية للسكانإلى تفعيل السياسات واألدوات االجتماعية الهادفة إلى الحد من 

  

سكاني بفعل سياساتها الخاصة من جانب آخر، تمكنت بعض الدول العربية من الوصول إلى معدالت مقبولة للنمو ال

 في المائة وهي 2.6 في المائة و 2.0ويتراوح معدل النمو السكاني في هذه الدول بين . بتنظيم األسرة وسياسات الهجرة

 إلى فيهامصر، سورية، األردن، موريتانيا، السعودية، السودان والبحرين، ونجحت تونس في تخفيض معدل نمو السكان 

تحسن االيجابي الذي طرأ على مؤشرات الخدمات االجتماعية، خاصة خدمات الشكل عام، ساهم وب.  في المائة1.1

الرعاية الصحية، في ارتفاع معدالت النمو السكاني في الدول العربية ذات معدالت النمو المرتفعة، مما يتطلب تفعيل 

 . السكانيمعدالت النموالسياسات االجتماعية الخاصة بتنظيم األسرة للحد من ارتفاع 

  

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

 في المائة من إجمالي عدد السكان في الدول العربية، في حين بلغت نسبة الفئة 61 حوالي 2005بلغت في عام )  سنة65

 تحقيق ارتفاع مطرد 2005-1990وتبين اإلحصاءات المتوفرة للفترة .  في المائة35.2فأقل حوالي )  سنة15(العمرية 

 60 مستوى 2005وتجاوزت هذه النسبة في عام . في نسبة السكان في سن النشاط االقتصادي في جميع الدول العربية

 في 76 في المائة، وقطر 77 في المائة، واإلمارات حوالي 78في المائة في إحدى عشر دولة عربية هي الكويت حوالي 

، وليبيا  لكل منهما في المائة67 في المائة، والجزائر وعمان حوالي 68 في المائة، وتونس حوالي 70المائة، والبحرين 

 . في المائة63، ومصر حوالي  لكل منهما في المائة64 في المائة، والمغرب ولبنان حوالي 66حوالي 
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انخفاضًا ملحوظًا في جميع الدول العربية خالل نفس الفترة، إال أنها )  سنة فأقل15(في حين سجلت نسبة الفئة العمرية 

 في المائة في آل من اليمن وموريتانيا وفلسطين والصومال وجيبوتي، وتتراوح 40إذ تتجاوز . ال تزال مرتفعة نسبيًا

 معدالت اإلعالة، وزيادة  زيادةلى هذه النسبة إارتفاع ويؤدي استمرار .  في المائة في تسع دول عربية40 - 30بين 

 .الحاجة للتوسع في برامج تنشئة ورعاية الشباب

 

 في 55 حوالي 2006 بلغت نسبة السكان الحضر إلجمالي عدد السكان في الدول العربية عام :سكان الحضر والريف

ستثناء مصر، سجلت ارتفاعًا  إلى أن جميع الدول العربية، با2006 – 1980وتشير البيانات المتاحة للفترة . المائة

 في المائة من إجمالي عدد السكان في ليبيا ولبنان والسعودية وجيبوتي والبحرين، 85ملحوظًا في هذه النسبة تجاوزت 

ويبين ذلك استمرار الهجرة  الداخلية من الريف إلى المدن مما يؤدي .  في المائة في قطر والكويت100في حين بلغت 

ى الخدمات العامة في المدن، واالآتظاظ السكاني، وارتفاع معدالت الفقر، وتفاقم مشاآل الخدمات إلى تزايد الضغط عل

ولعل ابرز انعكاسات هذه المشكلة يظهر في تنامي اإلسكان العشوائي حول المدن، وبمستويات . الصحية والتعليمية

 ).2/9(متدنية لنوعية الحياة فيها، الملحق 

  

 التعليم 

  
 في المائة في تسع دول 100 نسبة 2005 تجاوز معدل القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم األساسي عام :سيالتعليم األسا

عربية هي سورية وتونس وليبيا ولبنان والمغرب ومصر وقطر والجزائر والبحرين، في حين تراوح هذا المعدل بين 

 60(، والسودان ) في المائة40( باستثناء جيبوتي  في المائة في الدول العربية األخرى98 في المائة وحوالي 83حوالي 

 دولة عربية اثنتي عشرة في 2005 – 1990وقد سجل معدل القيد اإلجمالي ارتفاعًا ملحوظًا خالل الفترة ). في المائة

معدل وذلك في إطار جهودها لنشر وتعميم التعليم األساسي آهدف رئيسي من األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة، إال أن 

تبين اإلحصاءات المتوفرة أن إذ . القيد الصافي يعطي صورة أوضح لمستوى االلتحاق بالتعليم في هذه المرحلة التعليمية

، وتجاوزت في تسع دول 2005 – 1990 عشرة دولة عربية سجلت ارتفاعًا في معدالت القيد الصافي خالل الفترة أربع

 هذا يلبنان وقطر وسورية والجزائر والبحرين واألردن، في حين بق في المائة وهي تونس ومصر وليبيا و90منها 

 في 72.2(، وموريتانيا ) في المائة46(، والسودان ) في المائة33.3( منخفضة في آل من جيبوتي عند مستوياتالمعدل 

 األساسية للتعليم في  ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الطاقة االستيعابية للبنية.) في المائة75.3(، واليمن )المائة

وبصفة عامة فإن معظم الدول العربية عملت جاهدة على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في االلتحاق . هذه الدول

 ).2/10(، الملحق 2015لتحقيق هذا الهدف بحلول عام بمرحلة التعليم األساسي، وذلك 

  

   دولة عربية في الفترةة عشررحلة التعليم الثانوي في خمسفي م ارتفعت معدالت القيد اإلجمالي :التعليم الثانوي

. ، في حين سجلت هذه المعدالت انخفاضًا في أربع دول عربية هي اإلمارات والبحرين والعراق واليمن2005 – 1990

 83 حوالي 2005 عربية تخطت فيها معدالت القيد اإلجمالي في عام ة دولاإلحدى عشرةإال أن البحرين ال تزال ضمن 
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وتتفاوت الدول العربية تفاوتًا آبيرًا في معدالت القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي، إذ . في المائة في هذه المرحلة

، بينما بقيت هذه المعدالت 2005 في المائة في عام 80تمكنت خمس دول عربية فقط من تحقيق معدالت قيد تفوق 

 في 66.2 في المائة في موريتانيا وحوالي 15.4بين حوالي ما حت بمستويات منخفضة في عشر دول عربية، وتراو

ويعود ذلك إلى انخفاض الطاقة االستيعابية في التعليم الثانوي، وارتفاع نسب التسرب في التعليم . المائة في الجزائر

حتياجات سوق العمل، األساسي، مما يشير إلى وجود حاجة ماسة للتوسع في البنية األساسية للتعليم الثانوي، وربطه با

  .وإجراء إصالحات جوهرية في نظامي التعليم األساسي والثانوي

  

 58  تتفاوت معدالت القيد في التعليم العالي تفاوتًا ملحوظًا بين الدول العربية ويصل أعالها إلى حوالي :التعليم العالي

 في المائة جيبوتي، 2.3وياتها الدنيا إلى حوالي  في المائة في لبنان، بينما تصل مست50.7في المائة في ليبيا، وحوالي 

 وقطر، تقدمًا ملحوظًا في االلتحاق ةوسجلت جميع الدول العربية، باستثناء سوري.  في المائة في موريتانيا3.2وحوالي 

تزال  ال 2005إال أن معدالت القيد في هذه المرحلة التعليمية في عام . 2005 – 1990بالتعليم العالي خالل الفترة 

 في المائة في ست دول 20و في المائة 10منخفضة بالمقارنة بالمستويات العالمية، إذ تراوحت هذه المعدالت بين 

وقد ساهم .  في المائة39 في المائة، واألردن حوالي 35عربية، بينما بلغت في آل من البحرين واإلمارات حوالي 

اإلمارات وقطر والكويت في زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم التوسع في التعليم العالي الخاص في مصر واألردن و

العالي، بينما أدت محدودية البنية األساسية للتعليم العالي الرسمي وانخفاض مساهمة القطاع الخاص في التعليم العالي 

 ةبوتي والسودان وسوري في المائة في جي10 نسبة معدالت القيد اإلجمالية في هذه المرحلة التعليمية لتبقى دون يإلى تدن

 .وموريتانيا واليمن

  

تتفاوت الدول العربية في نسبة إنفاقها على التعليم من الدخل القومي اإلجمالي، وتظهر البيانات :  اإلنفاق على التعليم

ي عما آان عليه ف 2005 -1996المتوفرة انخفاض نسبة اإلنفاق على التعليم من الدخل القومي اإلجمالي خالل الفترة 

 إال أن غالبية الدول العربية سجلت خالل هذه الفترة مستويات مرتفعة في نسبة اإلنفاق ،في ست دول عربية 1990عام 

بلغت هذه النسبة في و.  في المائة في جيبوتي7.1 في المائة في سورية وحوالي 3.5 بين حوالي  ماعلى التعليم تتراوح

، وفي ) في المائة5.7(، واليمن ) في المائة6.8(، والمغرب )ي المائة ف6.7(، وفي السعودية ) في المائة7.0(تونس 

آما سجلت نسبة اإلنفاق على التعليم من اإلنفاق .  في المائة5.1المقابل يبلغ متوسط هذه النسبة في الدول المتقدمة حوالي 

نس والمغرب، وتراوحت بين  في المائة في السعودية واإلمارات وجيبوتي وتو27العام مستويات مرتفعة فاقت حوالي 

 في المائة في باقي الدول العربية األخرى، باستثناء الصومال، التي انخفضت فيها هذه النسبة 24و في المائة 8حوالي 

 بسبب األحداث الداخلية التي 2005عام في  في المائة 2 إلى حوالي 1981 في المائة في عام 8.7بشكل آبير من حوالي 

 ).2/11(لحق تشهدها البالد، الم

  

 في المائة، وهي بذلك تفوق 29.7في الدول العربية بحوالي ) سنة فما فوق15(  تقدر نسبة اُألمية بين البالغين :اُألميـة 

 في 48.8(، وأفريقيا جنوب الصحراء ) في المائة52.6(مثيالتها  في جميع أقاليم العالم باستثناء إقليمي جنوب آسيا 
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وقد أسهمت .  في المائة14.8بحوالي )  سنة24 – 15(مية بين الذآور الشباب في الفئة العمرية وتقدر نسبة اًأل). المائة

إذ . 2000عام في برامج محو األمية وخطط التوسع في نشر التعليم في خفض ملحوظ لهاتين النسبتين عما آانتا عليه 

، وانخفضت 2005 في المائة عام 29.7 إلى حوالي 2000خالل العام  في المائة 38.8انخفضت األولى من حوالي 

 .2005عام في  في المائة 14.8 في المائة إلى حوالي 20.5الثانية من حوالي 

  

 في 57 في موريتانيا حوالي 2005ويصل معدل األمية في عدد من الدول العربية إلى مستويات مرتفعة بلغت في عام 

، في حين حققت الدول العربية األخرى  لكل منهما في المائة47 في المائة، والمغرب حوالي 59المائة، والعراق حوالي 

 في المائة في 6انخفض هذا المعدل إلى حوالي حيث ، 2005 – 1990انخفاضًا ملحوظًا في معدل األمية خالل الفترة 

 قد في مصر جهود محو األميةأن وتجدر اإلشارة إلى .  األردن في في المائة7.9و في المائة في فلسطين، 7.2والكويت، 

وتشير . 2006عام في  في المائة 25إلى حوالي  1990 في المائة عام 53أسهمت في تخفيض معدل األمية من حوالي 

 في المائة من األميين في العالم العربي يتوزعون في خمس دول عربية هي مصر 70البيانات المتاحة إلى أن حوالي 

 ).أ-2/12(، الملحق والسودان والجزائر والمغرب واليمن

  

تجاوز معدل القيد الصافي لإلناث في مرحلة حيث  حققت غالبية الدول العربية تقدمًا ملحوظًا في تعليم اإلناث، ولقد

 في مصر، وتونس، ولبنان، وقطر، وسورية، والجزائر، والبحرين واألردن، 2005 في المائة عام 90التعليم األساسي 

 في المائة في الكويت، 86و في المائة في اإلمارات 70بين حوالي ما ألخرى تراوح هذا المعدل في الدول العربية او

 في المائة على 63.2و في المائة 42و في المائة 29.8باستثناء جيبوتي والسودان واليمن حيث بلغ هذا المعدل حوالي 

 باستثناء غالبية الدول العربية منخفضًا في ي إال أن معدل القيد الصافي لإلناث في مرحلة التعليم الثانوي بق.التوالي

 دون هذا المستوى في بقية الدول العربية آما بقي . في المائة89  تجاوز هذا المعدلحيث ،فلسطين والبحرين وقطر

 .) في المائة21(واليمن ، ) في المائة18(، وجيبوتي ) في المائة14( أدنى مستوى له في موريتانيا حيث بلغاألخرى، 

  

 في المائة من إجمالي عدد اإلناث في الدول 40.6حوالي )  سنة فما فوق15(ة بين اإلناث البالغات تبلغ نسبة األميو

ويصل معدل األمية .  في المائة20.5حوالي )  سنة24 – 15(العربية، بينما تبلغ نسبة األمية لإلناث في الفئة العمرية 

ية هي اليمن والعراق وموريتانيا، في حين يتراوح هذا  في المائة في ثالث دول عرب60لإلناث البالغات مستويات تفوق 

 . في المائة في المغرب58.5و في المائة في الكويت 7.7 بين حوالي  ماالمعدل في الدول العربية األخرى

  

يشير دليل المساواة بين الجنسين في التعليم إلى تحقيق تقدم ملموس في تعليم اإلناث في مرحلتي التعليم األساسي و

ورغم وجود ميل طفيف لصالح الذآور، فقد سجل الدليل مستويات مرتفعة لمعدالت القيد اإلجمالي لإلناث . انويوالث

 في غالبية الدول العربية في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي، في حين يشير الدليل إلى 1.01و 0.89 بين  ماتراوحت

 1.09 دولة عربية، ويتراوح فيها معدل القيد من حوالي ةنى عشرميل واضح لإلناث في االلتحاق بالتعليم العالي في أث

 بين الجنسين، فإن دليل المساواة في التعليم  ورغم التقدم الذي تم انجازه في المساواة. في قطر3.38في ليبيا إلى حوالي 
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بين ما  تتراوح  حيثربيةبين الجنسين في معدل األمية يشير إلى معدالت مرتفعة لألمية عند اإلناث في جميع الدول الع

 في المائة، 0.7ى حوالي باستثناء اإلمارات التي انخفض فيها هذا المعدل إلوذلك  في ليبيا، 3.9و في موريتانيا 1.4

  ). ب -2/2(الملحق

 

 الصحـة

  
 المحلي تتفاوت الدول العربية تفاوتًا آبيرًا في نسبة إنفاقها على الخدمات الصحية من الناتج:  اإلنفاق على الصحة

وسجلت هذه النسبة .  في المائة في فلسطين12.8و في المائة في الكويت 2.1بين ما اإلجمالي، وتتراوح هذه النسبة 

في  5.3(، والعراق )في المائة 5.1(، والمغرب ) في المائة5.0(مستويات مرتفعة في تسع دول عربية هي  اليمن 

، ولبنان )في المائة 9.8(، واألردن )في المائة 6.3(، وجيبوتي )المائةفي  6.1(ومصر ) في المائة 5.6(، وتونس )المائة

، )في المائة 5.4(وترآيا ) في المائة 3.6(وتفوق هذه النسب مثيالتها في الدول النامية مثل إيران ). في المائة 11.6(

 بين  ما من إجمالي اإلنفاق العامفي حين تتراوح نسبة اإلنفاق على الخدمات الصحية. وتقارب مثيالتها في الدول المتقدمة

  مستويات مرتفعة2004سجلت هذه النسبة في عام قد و.  في المائة في تونس11.6و في المائة في العراق 3.4حوالي 

 والبحرين  وتونس مصر ولبنان والسودان والسعودية وجيبوتي والجزائر آل من في المائة في7.2 تجاوزت حيث

 ).2/13(، الملحق واإلمارات واألردن

  

  تمكنت غالبية الدول العربية من تحقيق تقدم ملحوظ في التوسع في الخدمات الصحية، وبلغت نسبة :الرعاية الصحية

 في المائة في أربع دول عربية هي اإلمارات 100 حوالي 2004السكان الذين يحصلون على خدمات صحية في عام 

في المائة في عشر دول عربية هي مصر، والجزائر، والسعودية،  90تزيد هذه النسبة عن ووالبحرين وقطر والكويت، 

 في المائة في السودان 70تقل عن في حين واألردن، وعمان، وليبيا، ولبنان، وتونس، والعراق، وسوريا على التوالي، 

ول المناطق وتشير البيانات المتاحة إلى حص.  في المائة50وموريتانيا وتصل إلى أدنى مستوى لها في اليمن بحوالي 

الحضرية على نسبة أآبر من الخدمات الصحية قاربت التغطية الكاملة في اثنى عشر دولة عربية وبفارق ملحوظ بينها 

 آادر –أطباء ( إلى عدم آفاية الكوادر الطبية 2005 – 1997آما تشير البيانات المتاحة للفترة . وبين المناطق الريفية

 إذ يتراوح عدد األطباء لكل مائة ألف نسمة في أربعة عشر دولة عربية بين لعربيةلعدد السكان في الدول ا) ضالتمري

 طبيبًا في لبنان، في حين يتراوح عدد الممرضات لكل مائة ألف نسمة بين 325 طبيب في تونس وحوالي 100حوالي 

ن وجيبوتي والصومال وتعاني آل من اليمن وموريتانيا والسودا.  ممرضة في قطر494 ممرضة في لبنان وحوالي 118

 طبيبًا 51من ندرة اآبر في الكوادر الطبية، إذ ينخفض عدد األطباء وعدد الممرضات لكل مائة ألف نسمة إلى أقل من 

 ألف 1.1 ممرضة، آما تعاني هذه الدول من ارتفاع عدد السكان مقابل آل سرير، إذ يبلغ هذا العدد حوالي 72وحوالي 

 ألف شخص في موريتانيا، في حين يتراوح هذا العدد في الدول العربية 1.7الي شخص في المغرب، ويصل إلى حو

 . شخص770 – 210ى بين األخر
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 هذا وسجل.  عامًا67.5  بلغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في الدول العربية حوالي :العمر المتوقع عند الوالدة

 مثيله في البلدان النامية والبالغ الدول المتقدمة، حيث ارتفع عنفي  2006 – 1995 مطردًا خالل الفترة المتوسط ارتفاعًا

وقد سجل عدد من الدول العربية معدالت مرتفعة للعمر المتوقع عند الوالدة تقارب نظيراتها في الدول .  عامًا66حوالي 

لبحرين وعمان وقطر  عامًا، وا76 عامًا، والكويت 78 حوالي اإلمارات في 2006 بلغ هذا المعدل عام إذ. المتقدمة

 72 ولبنان وفلسطين والسعودية واألردن والجزائر ومصر حوالي ، عامًا74 عامًا، وتونس وليبيا  حوالي 75حوالي 

تقدم خدمات الرعاية الصحية، وارتفاع اإلنفاق على  تحسن مستوى المعيشة و هذا المعدل إلى ارتفاعويعزى. عامًا

 الوالدة، إذ تصل في السودان دنموًا ال تزال تشهد معدالت منخفضة للعمر المتوقع عنإال أن الدول العربية األقل . الصحة

 ).2/14(، الملحق  عامًا47 عامًا، والصومال 54وتي  عامًا، وجيب58

  

 عما 2006  انخفض معدل وفيات األطفال الرضع لكل ألف مولود حي في غالبية الدول العربية في عام :وفيات األطفال

، وهو يقل آثيرًا عن مستواه في حالة وفاة 46وبلغ هذا المعدل لجميع الدول العربية حوالي . 2000 عام آان عليه في

 لكل ألف من جانب آخر، انخفض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة. حالة وفاة 57الدول النامية والبالغ حوالي 

 حيث ،ل العربية باستثناء مصر وقطر والسعودية في جميع الدو2000 عما آان عليه في عام 2006 في عام مولود حي

 21 إلى حوالي حالة وفاة 13.7، ومن حوالي حالة وفاة 35 إلى حوالي حالة وفاة 33.8ارتفع هذا المعدل من حوالي 

 على التوالي، وموريتانيا التي بقى فيها هذا المعدل بمستواه حالة وفاة 25 إلى حوالي حالة وفاة 22.6 من وحالة وفاة

ويشير االنخفاض المطرد في معدل وفيات األطفال الرضع واألطفال  .حالة وفاة 125 والبالغ حوالي 2000لمرتفع عام ا

دون سن الخامسة إلى أن غالبية الدول العربية حققت تقدمًا ملموسًا في تخفيض هذين المعدلين وفق الهدف المعلن في 

  ).8(، الشكل 2015 – 1990لفترة منظمة اليونيسيف بتخفيضهما بنسبة الثلثين خالل ا
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ام  2015 لمعدل وفيات األطفال  الشكل (8) : المؤشر الفعلي والمستهدف في ع
دون سن الخامسة في الدول العربية 

 .منظمة اليونيسيف: المصدر 
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 في المائة من إجمالي عدد 86  بلغت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة حوالي :المياه والصرف الصحي

 في المائة وعلى 79، وتفوق هذه النسبة مثيلتها في الدول النامية البالغة حوالي 2004السكان في الدول العربية في عام 

ويعزى هذا التقدم إلى التوسع في مشاريع تحلية المياه وحفر اآلبار، .  في المائة83وى العالمي البالغة حوالي المست

ويالحظ أن الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على المياه اآلمنة للشرب ال . وتوسيع نطاق شبكات توزيع المياه

 هذه  في المائة، بينما تبلغ94ياه آمنة للشرب في المدن حوالي تزال آبيرة، إذ تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على م

، من توفير مياه 2004تمكنت أربع دول عربية، وفقًا للبيانات المتاحة للعام وقد  . في المائة76 في الريف حوالي النسبة

 في المائة وحوالي 70آمنة للشرب لجميع السكان وهي الكويت ولبنان واإلمارات وقطر، بينما تراوحت هذه النسبة بين 

 في المائة في السودان وليبيا وعمان وجيبوتي والعراق والمغرب والجزائر وتونس وسورية وفلسطين والسعودية 98

بصفة  فقد استطاعت معظم الدول العربية . في المائة في موريتانيا، والصومال، واليمن70واألردن ومصر، وبقيت دون 

رب آمنة إلى النصف بين  نسبة السكان الذين ال تتوافر لهم مياه شوالمتمثل في تخفيض تحقيق المؤشرات المستهدفة عامة

 .2015و 1990عامي 

  

  من جانب آخر، سجلت نسبة السكان الذين يتوفر لديهم صرف صحي مالئم ارتفاعًا ملحوظًا خالل الفترة

من بينها قطر والكويت اللتان بلغت  في المائة في عشر دول عربية 90 إذ تجاوزت هذه النسبة حوالي ،2004 –1990

  في المائة في اليمن وموريتانيا36ية تقل عن إال أن هذه النسبة بقيت في مستويات متدن.  في المائة100فيهما حوالي 

 في توفير خدمات والحضر إلى وجود فجوة آبيرة بين الريف للفترة نفسهاوتشير البيانات المتاحة . والصومال والسودان

وعلى مستوى التقدم نحو . صحي المالئمة في معظم الدول العربية خصوصًا في الدول العربية األقل نموًاالصرف ال

 العالمي الذي يرمي إلى تخفيض نسبة السكان الذين ال تتوافر لهم خدمات صرف صحي مالئم إلى اإلنمائيتحقيق الهدف 

 بعض الدول العربية تجاوزت النسبة المستهدفة قبل ، يالحظ من البيانات المتوفرة أن2015 و 1990النصف بين عامي 

 .الموعد المحدد، في حين أن البعض اآلخر حقق تقدمًا متفاوتًا

  

 التشغيل والبطالة

  
 في 38 مليون عامل، يمثلون حوالي 122، حوالي 2006عام في بلغ إجمالي عدد القوى العاملة العربية : القوى العاملة

 قدره، وبمعدل نمو سنوي 1995عام في  في المائة 35ن في الدول العربية مقارنة بنسبة المائة من إجمالي عدد السكا

 سكان الوطن العربي ال إجماليوعلى الرغم من ذلك فإن نسبة العمالة من ). 2006 -1995( في المائة خالل الفترة 3.2

إلى اتساع قاعدة الهرم السكاني في الوطن ويعود ذلك . في العالماألخرى األقاليم الرئيسية مع تزال منخفضة بالمقارنة 

، خفاض مشارآة المرأة في سوق العمل سنة، وان15العربي نتيجة عدد من العوامل أهمها ارتفاع عدد السكان دون سن 

  ).2/15(الملحق 
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، 2006 – 1995 الفترةسجلت معظم الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة القوى العاملة لمجموع السكان خالل وقد 

 في 55.6ارتفعت في اإلمارات من حوالي حيث مستوى العربي في بعض هذه الدول، وفاقت هذه النسبة مثيلتها على ال

 في المائة، وموريتانيا من 61.5 في المائة إلى حوالي 55.9 في المائة، والكويت من حوالي 66.8المائة إلى حوالي 

 في المائة، 49.2 في المائة إلى حوالي 45.5مائة، والبحرين من حوالي  في ال53.6 في المائة إلى حوالي 45.5حوالي 

  44.1 في المائة إلى حوالي 36.2 في المائة، وعمان من حوالي 47.9 في المائة إلى حوالي 34.9والصومال من حوالي 

 في 41.9 إلى حوالي  في المائة59.3في حين شهدت هذه النسبة انخفاضًا في آل من قطر وليبيا من حوالي . في المائة

 . في المائة على التوالي29.9 في  المائة إلى حوالي 31.4المائة، ومن حوالي 

  

 في المائة من إجمالي قوة العمل 56 مليون عامل يشكلون حوالي 70ويبين التوزيع الجغرافي للعمالة العربية أن حوالي 

 مليون 29.1 في مصر حوالي 2006عام في قوى العاملة إذ يبلغ إجمالي عدد ال. العربية يترآزون في أربع دول عربية

  . مليون عامل12.7 مليون عامل، والجزائر حوالي 13.6 مليون عامل، والمغرب حوالي 14.3عامل، والسودان حوالي 

  

 1980عام في  في المائة 26من القوى العاملة العربية من حوالي )  سنة فما فوق15(ارتفعت نسبة النساء العامالت آما 

 إال أنها ال تزال األدنى بالمقارنة مع األقاليم الرئيسية في العالم، وال تزال فجوة ،2006 في المائة عام 31.2إلى حوالي 

ويعود ذلك .  ذآور10 إناث لكل 4 ال تتجاوز وحيث في العالم األدنىالنوع االجتماعي في المشارآة في سوق العمل هي 

اع معدالت اإلنجاب، وضعف السياسات الهادفة لتقليص فجوة النوع االجتماعي  في إلى أسباب ثقافية واجتماعية، وارتف

 48.6وباستثناء جيبوتي وموريتانيا والصومال التي بلغت نسبة اإلناث إلى قوة العمل في آل منها حوالي . سوق العمل

النسبة في بقية الدول العربية  في المائة على التوالي، فإن هذه 46.3 في المائة، وحوالي 46.6في المائة، وحوالي 

من جانب آخر، سجلت إحدى عشر دولة ). المغرب (38وحوالي ) فلسطين واإلمارات( في المائة 14تتراوح بين حوالي 

 في المائة في البحرين والجزائر 5 سنة في سوق العمل، فتراوحت بين 14 – 5عربية نسب مرتفعة لألطفال بين سن 

 .  في المائة49سطين، وبلغت أعلى مستوى لها في الصومال بحوالي  في المائة في فل17وحوالي 

  

 في المائة من إجمالي العمالة العربية يترآزون في قطاع 55.8 إلى أن حوالي 2006تشير البيانات المتاحة لعام 

وتشير . ) في المائة16.5(والصناعة )  في المائة27.7(الخدمات، وتتوزع باقي نسبة العمالة في قطاعي الزراعة 

 إلى أن نسبة العمالة العربية في قطاعي الزراعة والصناعة سجلت تراجعًا 2006 – 1995البيانات المتاحة للفترة 

 1995 في المائة عام 33.6ملحوظًا ومطردًا خالل السنوات العشر الماضية، إذ انخفضت في قطاع الزراعة من حوالي 

 1995 في المائة عام 19.1انخفضت في قطاع الصناعة من حوالي ، في حين 2006في المائة عام  27.7إلى حوالي 

. ، بينما ارتفعت بشكل مطرد في قطاع الخدمات ليصبح المشغل األآبر للعمالة2006 في المائة عام 16.5إلى حوالي 

والصناعة، ويعزى ذلك إلى عدد من العوامل أهمها التطور في تقنيات اإلنتاج، ومحدودية االستثمار في قطاعي الزراعة 

 .والتوسع في قطاع الخدمات
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 البطالة أآبر تحدي للتنمية في الدول العربية في المستقبل المنظور، حيث يقدر متوسط معدل تقلصيعتبر  :البطالة

ويقدر عدد .  في المائة وهو األعلى بين مناطق وأقاليم العالم األخرى14البطالة في تلك الدول آمجموعة بحوالي 

وال تقتصر أهمية البطالة وخطورتها في ارتفاع حجمها .  مليون عاطل17لعمل في الدول العربية بحوالي العاطلين عن ا

 حيث تشمل المتعلمين من الشباب والباحثين عن عمل ألول مرة، وما ينطوي خصائصهاومعدالتها فحسب بل أيضًا في 

ات المتوفرة عن البطالة في الدول العربية ارتفاع تبين البيانو. عليه ذلك من تبعات على األمن واالستقرار االجتماعي

معدالتها في الدول األقل دخال مثل موريتانيا، والسودان، واليمن، وفي الدول التي تشهد حالة من عدم االستقرار، مثل 

  . )7(رقم  جدولال، مجلس التعاون الخليجيوسجلت أدنى معدالت البطالة في دول . العراق وفلسطين والصومال

  

معدل البطالة  ( %) السنة  الدولة
200432.5موريتانيا  

200428.1العراق 
200623.6فلسطين  

200417.5ليبيا  
200417.0السودان  
200416.3الصومال 

200516.3اليمن  
200614.3تونس  
200713.1األردن 

200612.3الجزائر  
20068.2سورية  
200410.8لبنان  
200610.6مصر 

20069.7المغرب 
20049.5جيبوتي  

7.1 ( 2004) *عمان 
6.9 ( 2005) *السعودية  

5.5( 2007) *الكويت  
3.1 ( 2004) *البحرين  
3.0 ( 2004) *اإلمارات 

2.3 ( 2004) *قطر

*  مواطنون فقط .
ة.  منظمة العمل العربية، ومصادر دولية وقطرية متفرق المصدر:

الجدول رقم  (7)  
معدالت البطالة في الدول العربية      (أحدث بيانات متوفرة  )

  
  

 النمو االقتصادي، وتراجع  معدالتويعزى ارتفاع معدالت البطالة في معظم الدول العربية إلى عدة عوامل أهمها تذبذب

قدرة القطاع العام على توفير فرص عمل آافية، وانخفاض طاقة التشغيل في القطاع الخاص بسبب تواضع بيئة األعمال 

ات المالية والعينية المقدمة للعاملين في القطاع العام، وعدم توافق في عدد من الدول العربية، وصعوبة مضاهاة الميز

وباإلضافة إلى هذه العوامل، فإن ارتفاع . مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص

ديموغرافية  معدالت البطالة، رغم الجهود المبذولة في الدول العربية لتخفيض مستوياتها، راجع إلى الضغوطات ال

ارتفاع معدالت الخصوبة ومعدالت النمو السكاني المسجلة خالل العقود الماضية الكبيرة على أسواق العمل، حيث أدى 
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 الماضية، وهو  العشرسنواتال في المائة سنويا خالل 3.2إلى زيادة قياسية في معدالت نمو القوى العاملة قدرت بحوالي 

   .مختلف مناطق العالم األخرىمعدل يفوق المعدالت المسجلة في 

  

 في المائة من سكان الدول العربية، ويقدر 60 مليون بما يمثل أآثر من 204ويقدر عدد السكان في سن العمل بحوالي 

ورغم تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل في عدد من الدول العربية، إال أن .  مليون122حجم قوة العمل بحوالي 

 في المائة، والذي يقيس درجة الضغط الديموغرافي على 61في القوى العاملة البالغ حاليا قرابة متوسط معدل المشارآة 

ويقدر متوسط معدل مشارآة . سوق العمل، في ازدياد نتيجة الرتفاع معدالت نمو القوى العاملة، خاصة بين اإلناث

 في المائة، بينما يبلغ متوسط معدل 85ي البالغ  في المائة، وهو بذلك يفوق المعدل العالم88البالغين من الذآور حوالي 

 .  في المائة في بقية دول العالم70 في المائة مقابل 59مشارآة اإلناث حوالي 
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