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  التطورات االقتصادية واالجتماعيةالتطورات االقتصادية واالجتماعية

\ 
 
 

 

 نظرة عامة
 

وفي المقابل زادت   ،  2006خالل عام   آمجموعة   الرتفاع أسعار النفط على النمو في الدول العربية           اإليجابياألثر  استمر  

دول  خاصة في ال    ، وارتفاع الطلب المحلي    االنتعاش االقتصادي الضغوط التضخمية في معظم الدول العربية من جراء             

وتيرة وآان الرتفاع    .  في معظم الدول العربية       تبقى عند مستويات مقبولة     التضخمية  إال أن الضغوط      . المصدرة للنفط 

،  البينية   على الدول العربية المستوردة للنفط من خالل زيادة الصادرات                  إيجابيةالنمو في الدول المصدرة للنفط آثار             

 . لتلك الدول     نية وتدفقات العون اإلنمائي، رغم ارتفاع تكلفة الواردات                  وارتفاع عائدات السياحة واالستثمارات البي          

 بعدما تخطت التريليون    2006 تريليون دوالر عام     1.3وارتفعت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية إلى حوالي            

 . مواطن العربيوآان لهذه التطورات تأثيرات إيجابية على مستوى متوسط دخل ال. 2005دوالر ألول مرة عام 

 

ويبين الهيكل القطاعي للناتج والمساهمة في النمو استمرار ارتفاع األهمية النسبية لقطاع الصناعات اإلستخراجية من                        

حيث حصته في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية والنمو في القيمة المضافة لهذا القطاع بالمقارنة مع بقية القطاعات                

رى، ما زال االستهالك بشقيه العائلي والحكومي يستحوذ على أعلى حصة من بنود اإلنفاق،                           من ناحية أخ    . األخرى

. 2006وساهم نموه إلى جانب بنود اإلنفاق األخرى في زيادة الطلب المحلي بشكل ملحوظ في الدول العربية خالل عام                       

خرى، السيما صادرات السلع والخدمات      وحققت واردات السلع والخدمات أعلى معدل نمو بالمقارنة مع بنود اإلنفاق األ              

 .  مما  أدى إلى تراجع طفيف في مدى تغطية الصادرات للواردات من السلع والخدمات في الدول العربية

 

 أدنىوتعتبر نسب الفقر في الدول العربية من        .  يتضمن الفصل تقييم تأثير األداء االقتصادي على الفقر في الدول العربية           

مان األشبكات   يدعمه عوامل الدين و       بفضل نظام التكافل االجتماعي الذي            ، وذلك     العالم قمناط  مختلف  نسب بين  ال

 . الخارج والتوظيف الحكوميفي جتماعية، باإلضافة إلى تحويالت العاملين االحماية الو

 

ا آبيرا أمام الدول     ، ما زال ارتفاع معدل النمو السكاني يمثل تحدي           2006وفيما يتعلق بالتطورات االجتماعية خالل عام         

. العربية، خاصة لتأثيره المباشر على معدالت الفقر والبطالة والنفاذ إلى الخدمات االجتماعية ونوعية المرافق العامة                         

ورغم تراجع معدل النمو السكاني في عدد من الدول العربية، إال أن هذه المعدالت ما زالت تعد مرتفعة بالمقارنة مع                               

 . أقاليم العالم األخرى

 
 

 

 الفصل الثاني
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وفي مجال التعليم، وبالرغم من تراجع األمية في الدول العربية، ما زالت معدالت األمية مرتفعة ومترآزة بين اإلناث                          
البالغات، والتي يرتبط ارتفاعها عندهن بتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي لدى األطفال، أي بتدني نوعية رأس                        

عض الدول العربية في مجال محو األمية بين الشباب، وتقليص فجوة النوع               وتحققت إنجازات جيدة في ب     . المال البشري 
في . االجتماعي في التعليم، وتحسنت معدالت القيد في عدد آبير من الدول العربية رغم التفاوت بين مختلف هذه الدول                      

ة على حساب العلوم          المقابل، ما زال توزيع خريجي التعليم العالي متحيزا لصالح العلوم اإلنسانية واالجتماعي                                  
 . والتكنولوجيا، مما ينعكس سلبا على مستوى التوافق بين مؤهالت الخريجين والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل

 
وحققت الدول العربية تقدما جيدًا على مستوى المؤشرات الصحية حيث ارتفع معدل متوسط العمر المتوقع عند الوالدة،                     

ضع، وارتفع مدى التغطية السكانية من حيث الرعاية الصحية الوقائية والعالجية،               وتحسنت معدالت وفيات األطفال الر     
لكن هذه التطورات اإليجابية تخفي التباين الواضح في مستوى ونوعية الخدمات الصحية وخدمات                     . وتحسنت آفاءتها 

جال العمالة والقوى     وفي م  . المياه والصرف الصحي بين الدول العربية، وبين الريف والحضر داخل الدولة نفسها                         
العاملة، فإن معدل نمو القوى العاملة في الدول العربية هو األعلى في العالم، مما يضع ضغطا آبيرا على أسواق العمل                         
العربية، خاصة إذا ما أخذ في االعتبار تواضع متوسط سنوات التمدرس وعدم مالئمة مؤهالت الراغبين في العمل مع                        

 . متطلبات سوق العمل

 
 ورات االقتصاديةالتط

 
 أداء الناتج المحلي اإلجمالي 

 
 مليار  1,276 حوالي   2006بلغ في عام    باألسعار الجارية   تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية            

 ). 1(لشكل ، ا2005عام في  في المائة 22.6 في المائة بالمقارنة مع معدل نمو 16.9 بنحو بذلك معدل نمو دوالر، محققًا
 

الشكل (1) : الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية للدول العربية
2006-2000

).2/2(الملحق : المصدر 
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اهم      د س ية           في   وق دول العرب ي لل ناتج اإلجمال و ال نفط      استمرار تصاعد   نم ى مستويات قياسية في ضوء النمو          أسعار ال إل

 منتصف السنة، وقرار منظمة أوبك في أواخر خالل أسعار النفط    الطفيف في  تراجعالإال أن   . االقتصادي العالمي المرتفع  

ام     تسارع نمو عائدات النفط، وبالتالي       تسارع  في الحد من   أيضًا دول المنظمة، ساهما     تخفيض مستويات إنتاج    ب 2006ع

 .لدول العربية المصدرة للنفط الناتج المحلي اإلجمالي لنمو

 

ية باألسعار والدوالر الثابتين، فقد انخفض بشكل طفيف من                  دول العرب ي لل ي اإلجمال ناتج المحل و ال دل نم ا بالنسبة لمع أم

ة    6.3 ام     في المائ ى    2005 ع وقد ساهم التحسن الملحوظ الذي شهدته أسواق النفط العالمية    . 2006 في المائة عام      5.7 إل

اء معدالت النمو في الدول العربية عند مستويات مرتفعة بالمقارنة مع معدالت              نفط، في بق ائدات صادرات ال اع ع وارتف

 ).2(، الشكل 2002 و2001النمو المسجلة خالل عامي 

 

 

 

 
 إلى أن   2006شير تقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة وبالعمالت الوطنية في عام                 وت

دول  ية ال نفط،  العرب درة لل م المص ي تض ي الت يج العرب راق و دول الخل ر  والع ودان، والجزائ يا والس ى  ليب افة إل  باإلض

ي بدأت بإنتاج وتصدير النفط خال         يا الت   سجلت أعلى معدالت النمو مستفيدة ببقاء أسعار النفط عند          ،2006ل عام   موريتان

رتفعة خالل معظم السنة          نمو      ،  مستويات م ام     وزادت معدالت ال ة مع عام      2006خالل ع  الدول  تلكفي   2005 بالمقارن

تثناء  ن  باس ر و    البحري ي تأثرت     والكويت  السعودية والجزائ رار    بعض الشيء     الت نظمة   بق بع األخير من أوبك خالل الرم

وتقديرات معدي التقرير بناء على مصادر وطنية ودولية أخرى، وبنيت منهجية إعداد هذه ) 2/1(الملحق  : المصدر 
التقديرات على تقديرات الناتج القطري بالعمالت الوطنية وباألسعار الثابتة، وتجمعيها بعد توحيد سنة 

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

الشكل (2) : معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربية 
2006-2000
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تاج    ص  بتخفيض حص   ،السنة  نفط  ها من إن  في آل من    2005 بالمقارنة مع عام     2006وارتفعت معدالت النمو في عام      .  ال

ففي مصر تعزى زيادة معدل النمو إلى ارتفاع الطلب المحلي، وزيادة عائدات السياحة وتدفقات       .  ومصر والمغرب  تونس

ي خاصة من دول الخليج ال           تثمار األجنب  ، تمكن 2005أما في المغرب، وبعد األداء المتواضع القتصاده عام        . عربياالس

و مرتفع نسبيا بفضل زيادة اإلنتاج الزراعي بشكل ملحوظ نتيجة للعوامل المناخية المالئمة، وتحسن          دل نم يق مع من تحق

ياحة  ائدات الس اع ع اع الصادرات وارتف ا بفضل ا .أداء قط دل نموه ع مع ن رف ت تونس م ا تمكن اع  آم يد لقط ألداء الج

ك رغم                        يورو، وذل نطقة ال تعاش النسبي القتصادات م تفاد من االن ذي اس تاج الزراعي نتيجة      الصادرات ال انخفاض اإلن

ية، و ير الموات ية غ ل المناخ بي ألتراجع الللعوام ية  النس ياحة بسبب الظروف الدول ية والس داء قطاع الصناعات التحويل

 ).1(ل رقم ، الجدوواإلقليمية غير المواتية

 

(نسبة مئوية)

200520062005200620052006
7.26.411.512.211.512.2األ ردن

8.210.225.623.425.623.4اإلمـا را ت
7.96.519.817.619.817.6البحريـــن
8.5-4.05.27.28.71.0تونــس

5.45.122.912.120.813.2الجزائـــر
3.23.26.87.26.87.2جيبوتي

6.14.326.010.626.010.6الســعودية
8.09.617.618.024.732.4الســــودان
4.55.018.022.514.222.2ســورية
1.52.534.926.034.926.0العراق
5.86.624.615.624.615.6ُعمـــان
6.17.133.824.233.824.2قطر

10.08.039.720.841.021.6الكويـــت
1.00.01.35.61.35.6لبنــان
5.68.135.024.434.024.4ليبيا

4.56.811.014.713.919.9مصــــر
2.48.14.510.94.511.8المغــرب
5.811.924.447.724.346.0موريتانيا
4.63.325.122.924.322.9اليمــن

المصدر: مصادر وطنية في استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 2007، وتقديرات من المؤسسات 
المعدة للتقرير.

 الدول  

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

2005 و 2006

باألسعار الثابتة
معدل نمو الناتج المحلي بالدوالرمعدل نمو الناتج المحلي بالعمالت الوطنية

باألسعار الجاريةباالسعار الجارية

 
 

. 2005وفي المقابل سجلت آل من األردن ولبنان واليمن، تراجعا في معدالت نموها بالمقارنة مع ما حققته خالل عام                          
 يعزى تراجع معدل النمو أساسا إلى تباطؤ أداء قطاع الصناعات التحويلية نتيجة النخفاض صادرات هذا                      ،ففي األردن 

وفي لبنان تراجع    . ناعات اإلستخراجية نتيجة انخفاض إنتاج الفوسفات والبوتاس         القطاع، وآذلك إلى تراجع قطاع الص        
 فيها خالل القصف اإلسرائيلي على أراضيه             ب رمالنمو وانكمش حجم االقتصاد نتيجة للظروف األمنية الصعبة التي              
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 في المائة    75يعتمد بنسبة    التطورات ألن اقتصاده       هوقد تأثر االقتصاد اللبناني بهذ       ). يوليو وأغسطس (منتصف العام    
 في تباطؤ     نفسه  خالل العام   ها ومن أهمها السياحة الذي ساهم تراجع         ،تقريبا على الدخل المتأتي من القطاعات الخدمية         

 . مثل قطاع العقار والبناء، المعتمدة عليه األخرىنمو عدد من القطاعات
 
الدخل باألسعار الجارية في الدول العربية من حوالي          نصيب الفرد من     ارتفع متوسط  : متوسط نصيب الفرد من الناتج     

.  في المائة  14.4، مسجال بذلك معدل نمو بلغ نحو         2006 دوالر عام    4142 إلى حوالي    2005 دوالر للفرد عام      3622
وحافظت قطر واإلمارات والكويت على       . ويعزى هذا االرتفاع إلى تحسن مستوى دخل الفرد في جميع الدول العربية                  

توسط نصيب الفرد من الدخل في الدول العربية، بينما آان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي لكل                      أعلى م 
 ).2(من موريتانيا وجيبوتي واليمن والسودان األدنى بين الدول العربية، الجدول رقم 

 

(دوالر)
2006*1995200020012002200320042005الدولة

16,64228,78427,02428,39332,77741,97653,34562,905قطر
17,75523,54621,95922,38224,93328,96432,53438,984االمارات
14,39716,92715,56216,13619,25222,47429,24033,391الكويت
9,96512,49312,10512,63514,12715,86918,52121,223البحرين
7,8559,2478,7548,7949,76111,09513,63914,725السعودية

6,4778,2698,0488,0089,30510,24412,28913,727عمان
6,3406,1305,1413,3893,9454,9716,4517,773ليبيا
3,1784,4304,4934,9025,1505,6295,6655,945لبنان

2,0072,5212,4162,3912,6203,0253,6224,142متوسط الدول العربية
1,5001,8011,7721,8102,1292,6313,1253,499الجزائر
2,0152,0322,0732,3662,7342,9452,8873,101تونس
1,5601,7421,8031,8801,9492,1312,3232,546االردن
1,2581,2911,2951,3661,6551,8441,8972,088المغرب
1,1711,1591,2101,2071,2361,3661,5311,828سورية
1,0721,5731,5061,2911,2051,1451,2791,505مصر 
3658717136824039101,1921,458العراق
1794214935536357719371,209السودان
334527523544578657788936اليمن

858813818820839863893929جيبوتي
463408405414453513623888موريتانيا

المصدر: الملحقان (2/2) و(7/2).
*  تم ترتيب الدول تنازليًا على أساس نصيب الفرد من الناتج في سنة 2006.

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

1995 و2006-2000

 
 

يتانيا التي حققت معدل نمو بلغ         وسجلت بعض الدول العربية نموا قياسيا في متوسط دخل الفرد لديها على غرار مور                     
آما حقق السودان ثاني أعلى معدل نمو .  وذلك بفضل اآتشافات النفط والبدء بتصديره      2006 في المائة عام     42.5حوالي  

وحققت آل من اإلمارات وليبيا      .  في المائة  22.3 في المائة، ثم العراق بمعدل نمو           29لمتوسط دخل الفرد قدر بحوالي        
 .    في المائة، بفضل الزيادة الملحوظة في عوائد صادراتهما النفطية20وزت معدالت نمو تجا
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 األسعار

 
درة من خالل معدل التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك، ارتفاع                     معدل نمو  توضح معدالت التضخم، المق

لتضخم خالل عام ا معدالت أعلىجلت وس.  في عدد من الدول العربية2005 بالمقارنة مع عام   2006 خالل عام    راألسعا

اإلمارات و في المائة،    11.8، وقطر   12.4 في المائة، ومصر     15.1السودان  و في المائة،    18.4 في اليمن بمعدل       2006

 .)3(  رقمجدولال،  في المائة10.0

 

(نسب مئوية)
2000200120022003200420052006 الدول العربية 

0.71.81.81.63.43.56.3األردن
3.12.82.93.15.06.210.0اإلمـا را ت
0.51.72.32.62.1-1.2-0.7-البحريـن
3.62.04.5-0.02.02.62.8تونـس

0.34.21.42.63.61.62.5الجزائــر
2.92.41.52.13.13.13.6-جيبوتي

1.10.60.20.31.11.8-1.1-الســعودية
8.06.87.88.67.46.115.1الســــودان
0.63.01.04.84.17.410.0-ســورية
0.30.20.71.93.2-0.8-1.2-ُعمـان
1.71.50.22.36.88.811.8قطر

1.81.30.91.01.34.13.1الكويــت
0.00.01.81.33.00.05.6لبنـــان
2.22.03.5-2.1-9.5-9.2-2.9-ليبيا

2.32.53.05.517.33.112.4مصــــر
1.91.92.81.21.51.02.1المغــرب
6.87.75.34.610.412.16.5موريتانيا
4.611.912.210.812.511.418.4اليمــن

المصدر: النسب محسوبة من بيانات الدول الواردة في استبيان التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام 2007، ومصادر وطنية
ودولية أخرى.  

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

  2006 -2000

 
 
 

ية في معظم الدول     في ارتفاع الضغوط التضخم    2006ساهمت زيادة حجم النشاط االقتصادي والطلب المحلي خالل عام          

  زيادة اإلنفاق الحكومي االستثماري والجاري     في سياق ارتفع الطلب المحلي    ففي الدول العربية المصدرة للنفط،      . العربية

ارتفاع تكلفة استيراد    وفي المقابل، أدى      . ارتفع اإلنفاق الخاص    ، وآذلك والناجم عن ارتفاع عوائد الصادرات النفطية         

وآانت هذه  . ، نتيجة لزيادة األسعار المحلية للوقود ومشتقاته       الضغوط التضخمية  ربية إلى زيادة  في بعض الدول الع   النفط  

تخفيض الدعم المقدم    الزيادة في األسعار مدفوعة في آل من األردن، وتونس، والسودان، وسورية، ومصر، واليمن ب                      

 .بما فيها النفط ومشتقاتهلبعض السلع األساسية 
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 دول االتحاد   عملةوهي   ، أمام العمالت الرئيسية األخرى وخاصة اليورو       المستمر لدوالرآما ساهم ضعف سعر صرف ا     

 في ارتفاع تكلفة االستيراد خاصة في الدول             والشريك التجاري األول والمصدر الرئيسي للواردات العربية           ،األوروبي

الت التي يتحدد من خاللها سعر صرف         أو يشكل الدوالر عنصرا رئيسيا في سلة العم          التي تثبت عمالتها مقابل الدوالر     

 ، ارتفاع أسعار هذه السلع    المنتجات والخدمات في السوق المحلية  إلى            بعض   عرضآما ساهم تراجع      .عملتها الوطنية 

وتراجع عرض المنتجات والخدمات    مواتية في تونس،    المناخية غير   اللعوامل  ل الزراعية نتيجة    مثل تراجع عرض السلع   

 من خالل   الضغوط التضخمية وعملت دول الخليج العربية على تخفيف        . ن بسبب سوء الظروف األمنية    األساسية في لبنا  

 المحاصيل  إنتاج زيادة من الظروف المناخية المالئمة التي أدت ل         المغربواستفادت  . الحد من نمو السيولة في االقتصاد       

  .تيراد النفط، على الرغم من ارتفاع تكلفة اسسعارللحد من ارتفاع األالزراعية، 
 
 لهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجماليا

 

لصناعات لقطاع ا   يبين الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية استمرار ارتفاع األهمية النسبية                                       

في  40.0 إلى   2005 في المائة عام      38.5اإلستخراجية بالمقارنة مع بقية القطاعات حيث زادت حصته في الناتج من                 

معدل نمو القيمة المضافة لهذا القطاع خالل نفس الفترة نتيجة لتراجع أسعار النفط                تباطؤ  ، وذلك رغم    2006المائة عام   

ورغم تراجع   . نفسها ، وقرار أعضاء منظمة أوبك تخفيض مستوى اإلنتاج في أواخر السنة                   2006في منتصف عام      

لت معظم هذه القطاعات ارتفاعا في معدالت نموها بالمقارنة         حصص بقية القطاعات لفائدة الصناعات اإلستخراجية، سج      

 في المرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية في الناتج المحلي اإلجمالي للدول                       اتويأتي قطاع الخدم   . 2005مع عام    

 ).4(العربية،  متبوعا بقطاع الصناعات التحويلية، الجدول رقم 

 

(نسب مئوية)

19952000200520062000-19952005-20042006-2005
50.456.460.761.99.629.519.2قطاعات اإلنتاج السلعي منها:

9.58.36.46.24.44.913.4الزراعة
21.731.038.540.015.243.621.7الصناعات اإلستخراجية

11.310.69.79.55.913.715.1الصناعات التحويلية
7.96.56.26.110.812.616.5باقي قطاعات اإلنتاج

45.940.937.736.64.812.613.6 اجمالي قطاعات الخدمات منها:
15.112.211.010.42.87.09.9الخدمات الحكومية

6.5-3.72.71.61.40.77.9صافي الضرائب غير المباشرة
100.0100.0100.0100.07.222.616.9الناتج المحلي اإلجمالي

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

معدل النمو السنوي باألسعار الجارية*هيكل الناتج المحلي اإلجمالي

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

2006 1995 و2000 و2005 -
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 دون تغيير    2006 لمختلف الدول العربية، خالل عام             المحلي اإلجمالي   تج القطاعات في النا      مساهمة  حصص وبقيت

.  دولة  عشرة اثنيعلى بقية القطاعات في        االستخراجي  زال يهيمن القطاع        حيث ما   ،2005 بالمقارنة مع عام        تقريبًا

صادر الدخل مثل    الدول متنوعة م   ويحتل قطاع الصناعات التحويلية أهمية نسبية بالمقارنة مع القطاعات األخرى في                    

بينما يعتبر قطاع الزراعة والصيد والغابات من أهم القطاعات من حيث حصته في                  ،  المغرب، ومصر  األردن، تونس، 

ويحصل قطاع الخدمات الحكومية متبوعا بالصناعات اإلستخراجية على أعلى                .  في السودان     المحلي اإلجمالي    الناتج

أما في لبنان، فإن أعلى مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي آانت لقطاع            . ياموريتانحصة في الناتج المحلي اإلجمالي في       

 .التجارة والمطاعم والفنادق، بينما حاز قطاع النقل والمواصالت على أعلى حصة في الناتج في جيبوتي

 

ة مع القطاعات    في قطاع الصناعات اإلستخراجية بالمقارن     2006في عام   الجارية    باألسعار  معدالت النمو  ىوتحققت أعل 

لنمو القطاعي في     لمين والمصارف أعلى معدالت         أوسجل قطاع التمويل والت      .  عشرة دولة عربية      إحدىاألخرى في     

وحقق قطاع الصناعات   . الخدمات الحكومية أعلى معدل للنمو في موريتانيا وقطر          ، بينما سجل قطاع       والمغرب األردن

. فضل زيادة إنتاج المنتجات الصناعية المرتبطة بالنفط، آالغاز المسال           التحويلية أعلى معدل للنمو القطاعي في عمان ب          

 .، متبوعا بقطاعي اإلسكان والتشييد2006آان قطاع الزراعة أهم مساهم في نمو االقتصاد اليمني خالل عام و
 

 الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

 

نود اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بحصة بلغت في عام                  االستهالك بشقيه العائلي والحكومي أهم بند من ب              يمثل

 في المائة، بينما آانت حصة فجوة الموارد حوالي          21.2 في المائة، وبلغت حصة االستثمار حوالي         59.3 حوالي   2006

 ).3( في المائة، الشكل 19.7

 

   

االستهالك العائلي
%42.1

فجوة الموارد
%19.7

االستثمار اإلجمالي
%21.0

االستهالك الحكومي
%17.1

الشكل (3) : توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق 2006

 
).2/5(الملحق: المصدر 
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، 2006-1995المحلي اإلجمالي خالل الفترة          ويبين تطور األهمية النسبية ومعدالت نمو بنود اإلنفاق على الناتج                         

انخفاض األهمية النسبية لالستهالك النهائي مقابل ارتفاع األهمية النسبية لصادرات السلع والخدمات المواآب الرتفاع                     

بينما نمت الواردات من السلع والخدمات بوتيرة أقل من نمو الصادرات خالل تلك الفترة، فقد                           . قيمة صادرات النفط   

وبينما حقق االستثمار اإلجمالي    .  فجوة الموارد نموًا آبيرًا أدى إلى ارتفاع أهميتها النسبية في الناتج بشكل ملحوظ               حققت

 في المائة سنويًا في المتوسط، تسارع النمو خالل                 5.4نموًا خالل النصف الثاني من العقد الماضي، بمعدل حوالي                   

 ).5(، الجدول رقم 2006 في المائة عام 15.6نحو النصف األول من العقد الحالي، حيث بلغ معدله 

 

(نسب مئوية)

2006-2005 2005-2004 2000-1995 2006 2005 2000 1995
16.8 12.8 4.5 59.3 59.3 67.9 77.2  االستهالك النهائي
16.1 12.3 4.1 42.1 42.4 49.1 56.9     االستهالك العائلي
18.4 14.0 5.6 17.1 16.9 18.8 20.3     االستهالك الحكومي
15.6 19.0 5.4 21.0 21.2 20.0 21.8  االستثمار اإلجمالي
   -  - - 19.7 19.4 12.1 1.0  فجوة الموارد

18.9 35.1 11.3 59.9 58.9 44.8 37.2     صادرات السلع والخدمات
19.0 23.4 5.1 40.2 39.5 32.7 36.2      واردات السلع والخدمات
16.9 21.8 7.2 100.0 100.0 100.0 100.0  الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر : الملحقان (5/2) و(6/2).

المعدل السنوي للنمو األهمية النسبية لبنود اإلنفاق

(5) الجدول رقم
الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

1995 و2000 و2006-2005

 
 

 

 في المائة عامي   59.3بقيت حصة االستهالك النهائي في الناتج المحلي اإلجمالي على حالها بنسبة               : ستهالك النهائي الا

ي  إلى حوال  2005 في المائة عام      12.8لكن في المقابل زاد معدل نموه خالل نفس الفترة من حوالي                 .  2006 و 2005

وترجع هذه الزيادة في معدل نمو االستهالك أساسا إلى ارتفاع االستهالك العائلي حيث بلغ                . 2006 في المائة عام     16.8

، وإلى ارتفاع معدل نمو     2005 في المائة عام     12.3  بالمقارنة مع حوالي      2006 في المائة عام     16.1معدل نموه حوالي    

 .2006 في المائة عام 18.4 إلى حوالي 2005ة عام  في المائ14.0االستهالك الحكومي من حوالي 

 

 الواضح في متوسط نصيب الفرد من االستهالك بشقيه العائلي والحكومي، حيث يتراوح متوسط نصيب                      نويبرز التباي 

وبلغ متوسط االستهالك النهائي     .  دوالر في موريتانيا    1.5 دوالر في اإلمارات، و     64الفرد من االستهالك في اليوم بين         

 . دوالر باليوم7لفرد في الدول العربية آمجموعة حوالي ل
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 دوالر،  54وتتصدر اإلمارات أعلى ترتيب في الدول العربية من حيث متوسط االستهالك العائلي اليومي للفرد بحوالي                    
. مارات دوالر للفرد، ثم الكويت والبحرين بقيمة أقل من نصف مستوى استهالك الفرد في اإل                  33متبوعة بقطر بحوالي     

 دوالر باليوم، تليها الكويت بحوالي       21وتتبوأ قطر المرتبة األولى من حيث نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي بحوالي                 
وتعكس مستويات نصيب الفرد من االستهالك بشقيه العائلي والحكومي،              .  دوالر 11 دوالر، ثم اإلمارات بحوالي         12

 ). 4(بشكل آبير مستويات متوسط دخل الفرد، الشكل 
 

 ).2/7(و) 2/5(الملحقان : المصدر         

 

، 2006 في المائة عام     15.6سجلت قيمة االستثمار باألسعار الجارية للدول العربية ارتفاعًا بمعدل          : االستثمار اإلجمالي   

 في المائة عام    20.8  في المائة مقابل       21.0وبلغت نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام نفسه حوالي              

 في المائة على التوالي،      29.6 و 35.5وتبوأت موريتانيا والجزائر أعلى ترتيب بين الدول العربية بنسب تعادل              . 2005

ويعزى ارتفاع معدالت االستثمار في هذه الدول بالمقارنة مع بقية الدول                 .  في المائة   27.6متبوعتين بموريتانيا بنسبة      

ثمار الحكومي خاصة في قطاع البناء والتشييد باإلضافة إلى زيادة االستثمار في القطاع غير                     العربية إلى ارتفاع االست    

الشكل (4) : متوسط نصيب الفرد من االستهالك في عام 2006
(دوالر في اليوم)
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النفطي في الجزائر، وإلى االستثمارات المرتبطة بعدد من المشاريع قيد اإلنجاز خاصة في قطاع الغاز المسال وآذلك                         

. مار في قطاع استكشاف النفط في موريتانيا          لمقابلة احتياجات قطاع البناء السكني والصناعي في قطر، وتوسع االستث               

وآانت نسبة االستثمار إلى الناتج أعلى من المتوسط العربي في آل من األردن واإلمارات وتونس ولبنان والمغرب، أما                    

 . في بقية الدول العربية، فكانت دون المتوسط

 

 في المائة، متبوعًا على التوالي بكل من             41.1وسجل العراق أعلى معدالت نمو في االستثمار اإلجمالي بلغت نسبته                   

وبصفة عامة، يعكس التطور اإليجابي في قيمة االستثمار حالة االنتعاش االقتصادي             . اإلمارات والبحرين ومصر وقطر   

 . التي تمر بها معظم الدول العربية مدفوعة باألداء الجيد لالقتصاد العالمي وارتفاع عائدات الصادرات النفطية

 

ول العربية المصدرة للنفط أعلى معدالت اإلدخار نتيجة الرتفاع مستوى الدخل فيها، بينما سجل آل من                                سجلت الد  

األردن وجيبوتي ولبنان معدالت إدخار محلي سالبة نتيجة الرتفاع مستوى االستهالك النهائي عن الناتج المحلي                                     

رب، وموريتانيا، والعراق وتونس من تغطية         واستطاعت هذه الدول باإلضافة إلى السودان، ومصر، والمغ            . اإلجمالي

  ).5(جزء من تمويل استثماراتها من خالل الموارد الخارجية، الشكل 

 
 

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

 مسجلة بذلك معدل نمو بحوالي          2006يار دوالر في عام         مل 764.7 إلى حوالي      2005 مليار دوالر في عام          643.2

الشكل (5) : االستثمار واإلدخار المحلي في الدول العربية 2006
(نسب مئوية)

 ).2/6(و) 2/5(النسب محسوبة من بيانات الملحقين : المصدر 
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 512.7 إلى حوالي    2005 مليار دوالر عام     431.0وبشكل موازي ارتفعت قيمة الواردات من حوالي         .  في المائة  18.9

ونتيجة لهذا التطور، بقيت نسبة تغطية الصادرات         .  في المائة   19.0، أي بمعدل زيادة بحوالي        2006مليار دوالر عام     

أما في الدول العربية فرادى،         . 2006 و  2005 عامي     149.2لواردات في الدول العربية آكل على حالها بحوالي                  ل

 .فتباينت نسب تغطية الصادرات للواردات في آل دولة حسب األوضاع والتطورات الخاصة بها

 

  االقتصادي والفقر في الدول العربيةالنمو

 
الفرد في المجتمع، فإن فقر الدخل يعتبر أحد العوامل المحددة آلفاقه وخياراته             اراتفت التنمية على أنها توسيع خي     ّرإذا عُ 

السيما مقدرته على الحصول على حاجاته األساسية من غذاء، ولباس، ومأوى، ورعاية صحية وتعليم، وغيرها من                             

ين هما النمو االقتصادي     ويتوقف تخفيف الفقر على عنصرين رئيسي       . إلنسان آريم ل  لعيشالالزمة  الحاجات الضرورية   

فكلما زاد متوسط معدل النمو االقتصادي مع ثبات األشياء األخرى على حالها، أو آلما تحسن توزيع                          . وتوزيع الدخل 

 .انخفضت مستويات الفقرآلما الدخل وأصبح أآثر عدالة، مع ثبات األشياء األخرى على حالها، 

 

الم من ثمار النمو االقتصادي الشغل الشاغل للمجتمع الدولي منذ تسعينات          أآبر لفقراء الع   تحقيق استفادة أصبح هدف   ولقد  
، أخذت الدول المانحة على عاتقها مهمة مراجعة          1995ومنذ انعقاد مؤتمر قمة التنمية االجتماعية عام           . القرن الماضي 

والتوجهات الالزمة لتفعيل    سياسات العون اإلنمائي السائدة بهدف الخروج برؤية  واضحة حول اإلستراتيجية المالئمة                   
.  وعادلة، والقضاء على الفقر المدقع والعوز في مختلف بقاع العالم              مستدامةدور العون اإلنمائي في اتجاه تحقيق تنمية           

، والتي تم تضمينها    "األهداف اإلنمائية لأللفية   "ـ إدراج ثمانية أهداف، أصبحت تعرف ب        عنوتمخضت هذه المجهودات     
وتم تضمين التقليل من فقر الدخل      .  2000 األلفية الذي نظمته األمم المتحدة بمقرها في سبتمبر عام            في إطار مؤتمر قمة   

في الهدف األول من أهداف األلفية، والمتمثل في تخفيض نسبة السكان الذين ال يتجاوز دخلهم اليومي دوالرا واحدا مع                        
  .1990، إلى نصف النسبة التي آانت سائدة عام 2015حلول عام 

 
 اليوم في  في للفرد أمريكي واحد  دوالرتقدر نسبة الذين يعيشون تحت مستوى           : )1(مؤشرات الفقر في الدول العربية      

 بين لفقرلنسب   أدنى تعتبروهي   ،2002 عام في السكان من المائة في 2.4 بحوالي أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة
، استقرارا نسبيا باعتبار خط الفقر        2002 و 1990عامي   بينمنطقة  وسجلت معدالت الفقر في ال      . العالم مناطق مختلف

ويعزى تدني معدالت الفقر في الدول        .  باعتبار خط الفقر دوالرين للفرد باليوم        طفيًفادوالر واحد للفرد باليوم، وتراجعا        
ملين اقتصاديين هامين هما      اإلسالمية التي تقوم على التعاون والتكافل االجتماعي، وإلى عا                العربية إلى القيم العربية     

ن ساهما في التخفيف من وطأة أثر تقلبات األداء االقتصادي على            اذلتحويالت العاملين بالخارج والتوظيف الحكومي، وال     
 ).6(رقم الجدول ، )2( وإلى ارتفاع مستوى الدخل في دول الخليجالطبقات الفقيرة في المجتمع

                                                 
 .للمزيد من التحليل حول الفقر الريفي في الدول العربية" القطاع الزراعي"أنظر الفصل الثالث   (1)
تدى االقتصاد العالمي                 (2) ي، من الم العرب ية الع ر تنافس ايج     2003-2002تقري ر، عدم عدالة التوزيع، والنمو في  "، )2003(،  وآدمس وب الفق

 .2048-2027. ، ص)2(31، التنمية العالمية "2000-1980الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بعض دول 
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19902002199020021990200219902002
29.614.969.940.74722141116748شرق آسيا والمحيط الهادي

0.53.64.916.12102376أوروبا ووسط آسيا
11.39.528.422.64942125119أمريكا اآلتينية والكاريبي

2.32.421.419.8655161الشرق األوسط وشمال إفريقيا
41.331.385.577.84624379581091جنوب آسيا

44.646.47574.9227303382516إفريقيا جنوب الصحراء
27.921.160.849.91218101126542611العالم

الجدول رقم (6)
الفقر في أهم أقاليم العالم

المصدر: البنك الدولي 2006، تعزيز مكاسب تقليص الفقر والتنمية البشرية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

دوالرين باليومدوالرين باليوم دوالر للفرد باليومالمنطقة
عدد الفقراء (بالمليون)نسبة الفقراء (%) 

دوالر للفرد باليوم

 
 

الدول العربية التي تتوفر عنها بيانات في شبكة مراقبة الفقر لدى البنك                       تبين أهم مؤشرات الفقر بالنسبة لبعض             
الدولي، وهي شبكة تخول تقدير ومقارنة مستويات الفقر في مختلف أقاليم العالم، علما بأن هذه المؤشرات قد قدرت                      

مولة شهدت باستثناء    ن معدالت الفقر في الدول العربية المش           ، إ بناء على خط الفقر الدولي دوالر للفرد في اليوم               
خرى، تحسنت مؤشرات توزيع الدخل في      أمن ناحية   . اليمن، انخفاضا أو استقرارا بين أول مسح وآخر مسح متوفر          

هي تونس، والجزائر، وموريتانيا، واليمن، وتراجعت بشكل طفيف في آل من األردن، ومصر،                   عربية  أربع دول    
 .)7(، الجدول رقم والمغرب

معامل جينيحدة الفقرفجوة الفقرنسبة الفقرمتوسط الدخل (دوالر)السنةالدولة
1986268.800.000.000.0036.06
1992211.300.550.120.0543.36
1997183.890.360.100.0636.42
2003211.600.140.020.0138.87
1985189.631.670.340.1343.43
1990204.001.260.330.1740.24
1995207.821.020.190.0741.66
2000245.980.320.070.0340.81
1988168.791.750.640.4940.14
1995157.931.160.240.0935.33
199188.633.970.530.1332.00
199590.402.580.310.0732.60
200091.673.090.430.1134.42
1984153.802.040.700.5039.19
1990211.720.140.030.0139.20
1998176.760.560.080.0239.46
198746.9346.6720.7712.2943.94
199354.5349.3717.838.5850.05
199660.5328.609.094.1137.29
200067.9825.947.572.9639.04
1992151.023.381.070.6539.45
199886.469.422.100.7833.44

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

(7) الجدول رقم
معدالت الفقر وتوزيع الدخل في الدول العربية وفق خط الفقر الدولي

(دوالر واحد باليوم)*

اليمن

األردن

تونس

الجزائر

مصر

المغرب

موريتانيا
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ر وتوزيع اإلنفاق االستهالآي عادة من مسوحات ميزانية األسرة، وهي بحوث تقام بشكل دوري                       تستقى مؤشرات الفق   

وتفيد تقديرات معدالت الفقر المستندة إلى خطوط الفقر القطرية           .  مرة آل خمس سنوات تقريبا، نظرا لتكلفتها المرتفعة         

ها بيانات، طابعا ريفيا حيث أن معدالت الفقر في             في الدول العربية، أن الفقر يأخذ في أغلب الدول العربية المتوفر عن                

آما أن الريف يحتضن أغلب عدد الفقراء في هذه الدول           . األوساط الريفية أعلى من معدالت الفقر في األوساط الحضرية         

ي خاصة في الدول العربية محدودة الدخل مثل موريتانيا واليمن حيث يأوي الريف أآثر من ثالثة أرباع عدد الفقراء ف                          

 .)8(رقم الجدول ، هذين البلدين

 

فجوة الفقرنسبة الفقرفجوة الفقرنسبة الفقرفجوة الفقرنسبة الفقر

200314.23.312.92.918.74.7األردن

20004.20.81.60.38.31.7تونس

غ م14.7غ م10.3غ م200012.1الجزائر

200411.42.18.71.614.22.7سورية*

200016.739.21.722.13.9مصر

غ م22.0غ م7.9غ م200314.2المغرب

200446.715.328.97.659.020.6موريتانيا

199841.813.230.88.245.014.7اليمن

* باستخدام خط فقر يساوي 1458 ليرة سورية شهريا.  
المصدر: شبكة مراقبة الفقر لدى البنك الدولي، ومصادر قطرية متنوعة.  

السنة

الجدول رقم (8)
مؤشرات الفقر في الدول العربية حسب خطوط الفقر القطرية

(آخر بيانات متوفرة)

الدولة
ريفحضراإلجمالي

 
 
 

 وبالمقارنة مع أقاليم العالم األخرى، فإن الدول العربية حافظت على مستويات منخفضة للفقر بفضل نظام                  ،وبصفة عامة 

في جتماعية، باإلضافة إلى تحويالت العاملين       االحماية  المان و األشبكات  يدعمه عوامل الدين و    التكافل االجتماعي الذي     

 في السابق في التخفيف من حدة الفقر حتى في                إيجابيًاارج والتوظيف الحكومي، إال أن هذه العوامل وإن ساهمت                الخ

ويستوجب تحدي التخفيف من الفقر على المدى البعيد        . وقت أزمات النمو، فهي ال تعتبر حلوال جذرية للقضاء على الفقر           

 وتوفير مناخ مالئم لألعمال وبيئة مؤسساتية مساندة لالستثمار              تنويع مصادر الدخل،   تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في         

 ومناصرا للفقراء من خالل توسيع القدرات البشرية في مجال المعرفة                      مًااالمولد لمواطن الشغل، وجعل النمو مستد          

 .والتعليم، ومن خالل تمكين الفقراء من امتالك األصول اإلنتاجية وتحسين فرصهم للحصول على عمل
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 طورات االجتماعيةالت
 

 السكان

 
 مليون نسمة بمعدل    318بحوالي   2006يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام            : حجم السكان ومعدل نموه   

  ،)3( سنة الماضيةاإلثنتي عشرة  في المائة، وعلى الرغم من تراجع متوسط معدل النمو السكاني خالل   2.2نمو مرتفع بلغ    

ويشكل النمو   . )4( إفريقيا جنوب الصحراء      باستثناءال زال األعلى بين األقاليم الرئيسية في العالم                 إال أن هذا المعدل         

السكاني العالي عبئًا على اقتصادات معظم الدول العربية ومعوقًا لجهودها اإلنمائية، ومساهمًا في زيادة معدالت البطالة                    

 ويبلغ مليون نسمة    71  العربية حيث يرتفع في مصر إلى حوالي       ويتفاوت حجم السكان بشكل آبير فيما بين الدول       . والفقر

أقل من مليون    البحرين وجيبوتي وقطر      آل من   سكان ويبلغ عدد  في آل من الجزائر والسودان،       حوالي نصف ذلك تقريباً   

 . )2/7(نسمة، الملحق 

 

فيما (دول مجلس التعاون الخليجي       وتختلف الدول العربية في معدالت نمو سكانها، وتعتبر معدالت النمو السكاني في                    

واليمن األعلى مقارنة بالدول العربية األخرى بسبب النمو السريع للعمالة الوافدة، وتحسن الرعاية                             ) عدا اإلمارات  

 أحد أسباب زيادة معدل        يشكل  معدل الخصوبة في آل من اليمن وجيبوتي والعراق وموريتانيا             ارتفاعآما أن    . الصحية

بلغ نحو  الذي   و ،االنخفاض الشديد في معدالت نمو السكان في لبنان، وتونس، والجزائر          بينما يالحظ    ،هاالنمو السكاني في  

 . في المائة، والراجع الى انخفاض معدالت الخصوبة1

 

 في  82 سكان قطر والكويت يعيشون في المدن، وتتجاوز نسبة سكان الحضر                معظميالحظ أن   : سكان الحضر والريف  

 اإلمارات، والبحرين، وجيبوتي، والسعودية، ولبنان، وليبيا، وتنخفض النسبة بشكل آبير               األردن، هي دول   6المائة في   

 في  66 في المائة في الواليات المتحدة، و        80، ويقارن ذلك بنحو      ) في المائة  26(واليمن  )  في المائة  36(في الصومال   

من الريف إلى المدن فيما بين الدول العربية خالل              ويختلف حجم الهجرة      .  في المائة في ترآيا       69، و إيرانالمائة في    

، فبينما تراجعت نسبة سكان الريف إلى إجمالي السكان في األردن وجيبوتي واإلمارات والسعودية               2005–1970الفترة  

والبحرين ولبنان وليبيا وموريتانيا وعمان، حافظت مصر على نفس نسبة سكان الريف فيها وآان معدل النزوح محدودًا                   

ويعزى ذلك لإلمكانيات الزراعية المتوفرة      .في السودان وسوريا والصومال والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس          

في تلك الدول، وآذلك إلى االآتظاظ السكاني، وتزايد صعوبة المعيشة في المدن، وتناقص فرص العمل المناسبة فيها،                        

 ). 2/8(ة والتعليمية والسكنية المناسبة، الملحق وارتفاع معدالت الفقر وتفاقم مشاآل الخدمات الصحي
                                                 

غ   (3) ية نحو                بل دول العرب نمو السكاني في ال دل ال ترة        2.6  متوسط مع ة في الف ى      1995-1985  في المائ راجع إل الفترة   في المائة في   2.3وت
1995-2006. 

 في المائة في 1.4 في المائة في العالم، و1.6، نحو 2004-1975العالم خالل الفترة    الرئيسية في بلغت معدالت النمو السكاني في األقاليم           (4)
فيك، و       يا والباس ي، و             1.9شرق آس ية والكاريب ريكا الالتين ة في أم  في المائة في وسط وشرق     0.3 في المائة في جنوب آسيا و      2.1 في المائ
 . في المائة2.5ورة نفسها فإن معدل النمو السكاني للدول العربية بلغ نحو ومقارنة بالفترة المذآ. أوروبا والدولة المتحولة
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يتسم التوزيع العمري للسكان في الدول العربية باتساع شريحة السكان األصغر عمرًا والمتمثلة     : التوزيع العمري للسكان  

، 2004في عام   في المتوسط،    في المائة من إجمالي السكان         35.8نحو  ب تقدرالتي  )  سنة 15أقل من   (في الفئة العمرية     

ويختلف أداء هذا المؤشر فيما بين الدول العربية إذ تجاوزت               . على الرغم من تراجع معدل الخصوبة على مر السنين             

 دون  انخفضت في المائة من إجمالي السكان في جيبوتي والصومال وفلسطين وموريتانيا واليمن بينما               40نسبة هذه الفئة    

، وهم السكان الناشطون اقتصاديا،       ) سنة 65-15( الفئة العمرية     وتقدر.  في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي           30

ويؤدي صغر حجم فئة       . )5(أآثر من نصف عدد سكان الدول العربية وهي دون معدالت األقاليم األخرى في العالم                          ب

ادة الطلب على    ويشير آبر حجم الفئات األصغر سنًا إلى زي             .  ارتفاع معدالت اإلعالة      إلى اقتصاديًاالسكان الناشطين     

 . التعليم والتدريب والتشغيل في الدول العربية

 

 التعليم

 
 في  14.7و)  سنة فأعلى  15( في المائة من السكان البالغين         30.1يبلغ المتوسط العام العربي لمعدل األمية نحو          : األمية

للسكان البالغين والشباب   الي   في المائة على التو     12.6  و  21.1، مقابل   2004في عام   )  سنة 24-15(المائة من الشباب     

وتشير البيانات إلى تراجع بطيء في المعدل العربي لألمية بما ال يتماشى مع متطلبات التنمية                             . )6( الدول النامية    في

العربية، ويقدر هذا التراجع بنحو نقطة مئوية سنويًا على مدى العشر سنوات الماضية، مما يشير إلى أن الدول العربية                         

ويالحظ ترآز األمية بين    . ى نحو ثالثة عقود للقضاء على األمية إذا استمرت سرعة التقدم على ما هي عليه                 قد تحتاج إل  

 في المائة من إجمالي الفئتين على التوالي    19.6 في المائة و     40.3اإلناث البالغات والشابات والالتي يقدر معدليهما بنحو        

 .2004في عام 

 
 اإلنجازات إلى نجاح بعض الدول العربية في مكافحة األمية، ومن أبرز                   2006-2004وتشير البيانات المتاحة للفترة       

آما أن   . واألردن في المائة في الكويت        1 دون    إلىالعربية انعدام األمية بين الشباب الذآور في ليبيا وانخفاض نسبتها                

 15فلسطين وقطر واألردن، والى دون        في المائة في الكويت و      10نسبة األمية بين السكان البالغين قد وصلت إلى دون            

وما زال نحو نصف السكان أميين في المغرب وموريتانيا واليمن وأآثر من                 . في المائة في اإلمارات والبحرين ولبنان       

وآذلك يعاني عدد آبير من الشباب في هذه الدول من األمية  خاصة في المغرب                          . ثلثهم أميين في السودان وجيبوتي       

 . ن، على الرغم من تراجع المعدالت المضطرد خالل العقود الخمسة الماضيةوموريتانيا واليم

 

                                                 
 في المائة في أمريكا الالتينية 63.7 في المائة في شرق آسيا والباسفيك، 68.9 في المائة في العالم، 64.2، 2004بلغت هذه النسبة في عام   (5)

 .ئة في وسط وشرق أوروبا والدول المتحولة في الما68.7 في المائة في جنوب آسيا، و61.6والكاريبي، 
 في 39.1 في المائة، ودول جنوب آسيا 9.8 في المائة، ودول أمريكا الالتينية والكاريبي 9.3دول شرق آسيا والباسفيك  بلغ هذا المعدل في   (6)

تحولة              دول الم ا وال ة، ودول وسط وشرق أوروب ة  0.8المائ ية    .  في المائ دل األم بلغ مع ن وي في هذه األقاليم على )  سنة24-15(باب  الشبي
 .2004 في المائة عام 0.4 في المائة، 22.9 في المائة، 3.3 في المائة، 2.2التوالي 
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 ، إلى أن الدول التي أحرزت على       2004-1990وتشير البيانات المتوفرة عن محو األمية في الدول العربية خالل الفترة              

ن نصيب اإلناث أآثر من الذآور عدا مهذا التقدم   التقدم األآبر في محو األمية بين البالغين والشباب خالل تلك الفترة آان             

إيجابية، ، مما يشير إلى تقلص مضطرد لفجوة النوع االجتماعي في األمية في تلك الدول، وهي ظاهرة                  )7(حالة اإلمارات 

 .)2/9(الملحق 

 

ك على الرغم   ويعتبر المتوسط العربي لفجوة النوع االجتماعي في القرائية هو األآبر بين األقاليم الرئيسية في العالم، ذل                   

 0.94 للبالغين و       0.85ويبلغ المتوسط العربي لدليل المساواة في القرائية نحو                 . من تقلصه في جميع الدول العربية          

 ، وتشير بيانات الدول فرادى إلى تفاوت آبير فيما بينها في حجم فجوة النوع االجتماعي، وتتسع                            2004للشباب عام    

 في  اإلناثن والمغرب وآانت لصالح الذآور، وتوجد أآبر فجوات لصالح                  الفجوة وتصل ألعلى مستوى لها في اليم           

 . اإلمارات

 

ويتبين من أداء هذه المؤشرات مجتمعة حاجة العديد من الدول العربية إلى معالجة فجوة النوع االجتماعي في التعليم،                           

.  األميات ثلثي إجمالي األميين        ففي هذه الدول يساوي معدل أمية اإلناث ضعف معدل أمية الذآور، أي تمثل اإلناث                          

وتجدر اإلشارة إلى أن الدول التي التزمت سياسيا وماليا برفع مستوى تعليم سكانها، مثل األردن وتونس وليبيا وعمان                         

 . آبيرة في خفض معدالت األمية وتضييق فجوة النوع االجتماعي في التعليمإنجازاتحققت 

 

 القيد في مراحل التعليم

 
 في المائة، وهو    77 نحو   2001بلغ معدل القيد الصافي في التعليم األساسي في الدول العربية في عام               : سيالتعليم األسا 

 ،وفي الدول العربية فرادى     .   في المائة   84 في المائة والمتوسط العالمي البالغ           82أقل من معدل الدول النامية البالغ           

 في األردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وسورية         2004 في المائة في عام       90تجاوزت معدالت قيد الجنسين     

وفلسطين وقطر ولبنان ومصر، أي شارفت هذه الدول على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة بشمولية التعليم                            

عض  في ب   2015ولكن ال زالت الفجوة واسعة بين معدالت القيد الحالية والمستهدفة لعام                  . 2015األساسي بحلول عام     

ثلثي الذآور وحوالي ثلث اإلناث في        ووصلت هذه المعدالت أدناها في جيبوتي والسودان حيث بلغت نحو           ،الدول العربية 

أما معدالت القيد اإلجمالي في نفس         . 2004 في المائة من اإلناث في السودان في عام                42جيبوتي، ونصف الذآور و     

لبحرين، وتونس، والجزائر والسعودية وسوريا وقطر ولبنان وليبيا         في المائة في ا    100المرحلة فقد شارفت أو تجاوزت      

ومصر والمغرب، وسجلت معظم الدول معدالت أعلى بين الذآور مقارنة باإلناث، ويالحظ الظاهرة الجديدة المتمثلة في                  

 . لقيد الذآور في األردن والكويتاإلناثتجاوز قيد 

 

                                                 
  .يالحظ تجاوز معدل أمية الذآور لمعدل االناث في االمارات  (7)
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، إال أن    2004-1990 تصاعديًا في معظم الدول العربية خالل الفترة                أخذت معدالت القيد الصافي واإلجمالي اتجاهاً         

 واإلمارات والبحرين، وتراجعت معدالت القيد الصافي للذآور في       األردنمعدالت القيد الصافي للجنسين قد تراجعت في        

ات الفترة، ويشير   وآانت درجات التحسن أآبر لصالح اإلناث في معظم الدول العربية خالل ذ           . تونس والجزائر وجيبوتي  

 إلى أن معظم الدول توشك على          اإلشارةوتجدر  . هذا إلى أن الفجوة بين الجنسين في تناقص في هذه المرحلة التعليمية                 

تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في االلتحاق بمرحلة التعليم األساسي، وبالتالي تزيد احتماالت تحقيق األهداف                               

 .2015بهذا الشأن بحلول عام اإلنمائية لأللفية الخاصة 

 

ويعتبر الفقر الذي تعاني منه بعض الدول العربية أحد األسباب الرئيسية وراء انخفاض مستوى التعليم وضعف معدالت                    

القيد خاصة بين اإلناث، ويالحظ أن األسر الفقيرة، والعتبارات انخفاض الدخل ومحدودية قدرتها على تحمل تكاليف                         

آما أن ُبعد المدارس، واشتراط بعض األسر توفر              . ى التضحية بتعليم البنات وتفضيل تعليم البنين           التعليم، قد تميل إل     

 ).2/10(بعض الخدمات والتسهيالت في المدارس اللتحاق الفتيات يؤدي أيضًا إلى انخفاض معدالت قيد اإلناث، الملحق 

 

 دول عربية هي األردن         8 في المائة في         75ثانوي   تجاوز معدل القيد الصافي في مرحلة التعليم ال               :التعليم الثانوي  

والبحرين وُعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان ومصر، وبذلك تكون دول هذه المجموعة قد نجحت في تحقيق الهدف                  

 في المائة آحد أدنى، في حين آان ترتيب موريتانيا                 70التنموي المتعلق  برفع معدالت القيد في التعليم الثانوي الى                   

 .  في المائة على التوالي19وفي المائة  14  فيهمابوتي األدنى حيث بلغت نسبة القيدوجي

 

 دول عربية وهي      6 في    2004 – 1990ويالحظ التطور الكبير في معدالت القيد في المرحلة الثانوية خالل الفترة                      

 العربية على الرغم من أدائها        أن بعض الدول   إلى اإلشارةوتجدر  . األردن والبحرين وتونس والسعودية وقطر والكويت      

 إال أنها قد سجلت أداًء أفضل منه في عقد الثمانينات، ونذآر منها البحرين                      ،الجيد في هذا المؤشر في الفترة المذآورة         

 . وقطر والكويتةوتونس والجزائر والسعودية وسوري

 

ناث غالبا ما يواصلن تعليمهن الثانوي إذا ما         أن اإل  إلى وتشير بيانات قيد الجنسين في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي           

أآملن التعليم األساسي على عكس ما يحدث في حالة الذآور، حيث يرتفع نسبيا عدد الذآور المتسربين من التعليم بعد                            

ول   د  9ويالحظ تجاوز معدالت القيد الصافي في المرحلة الثانوية لإلناث لمعدالت الذآور في               . إآمال المرحلة األساسية  

آما يالحظ أن جميع الدول العربية قد حققت أو شارفت على تحقيق المساواة بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم                         . عربية

 في اإلناثوأن فجوة النوع االجتماعي في هذه المرحلة تأتي لصالح    . واليمن  عدا ثالث دول هي جيبوتي والعراق      الثانوي

ائر وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا، بينما سجل اليمن أآبر فجوة لصالح                   األردن واإلمارات والبحرين وتونس والجز       

 ).2/10(الذآور حيث يمثل عدد اإلناث حوالي نصف عدد الذآور في هذه المرحلة، الملحق 
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ل العربية  الزالت معدالت القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم العالي تتفاوت تفاوتًا آبيرًا بين الدو               :  القيد في التعليم العالي   

في  58، وتتصدر ليبيا ولبنان قائمة مؤشر القيد في التعليم العالي، حيث بلغ معدالهما على التوالي نحو                       2004في عام   

وتشير البيانات  .  في المائة في آل من جيبوتي والصومال وموريتانيا         5وينخفض هذا المؤشر عن     .  في المائة  48والمائة  

 التعليم العالي لصالح اإلناث في أآثر من نصف الدول العربية وخاصة في دول                         إلى وجود فجوة آبيرة في القيد في           

وتأتي باقي الدول العربية األخرى التي        .  في المائة  3.78مجلس التعاون الخليجي، وبشكل واضح في قطر حيث بلغت              

زائر وفلسطين، حيث     تونس واألردن ولبنان وليبيا والج        : إنحاز فيها المؤشر لصالح اإلناث حسب الترتيب آما يلي                  

 . في فلسطينفي المائة  1.03في تونس وفي المائة  1.38تراوحت الفجوة بين 

 

في جميع الدول العربية عدا       ) 2004 -1990(وحقق معدل القيد اإلجمالي في التعليم العالي نموًا ملحوظًا خالل الفترة                  

وقد نمت  .  على التوالي  1997 و 1999 حتى عام     والصومال اللتان توفرت عنهما بيانات     ة من سوري  في آل قطر، وآذلك   

المعدالت بأآثر من الضعف في آل من األردن والسودان ومصر واليمن، في حين زاد المعدل بأآثر من الضعفين في                           

ومن ناحية أخرى، زاد معدل قيد اإلناث في التعليم العالي بنسبة أآبر من زيادة قيد                          . اإلمارات وتونس وُعمان وليبيا     

 ).2/10(في جميع الدول العربية فيما عدا اإلمارات والسودان، الملحق الذآور 

 

 واالجتماعية في النصف األول من        اإلنسانيةزيادة الهائلة في عدد الطلبة الملتحقين بكليات العلوم              إلى ال   اإلشارةوتجدر  

د على مستوى برنامج          ويقدر نمو معدالت القي         التسعينات وتواصلت الزيادة بدرجة أقل نسبيا منذ ذلك الحين،                              

 في المائة، وفي برامج العلوم اإلنسانية             3.6عينات بنحو     تس ال  خاللالبكالوريوس في تخصصات العلوم والتكنولوجيا           

 لصالح خريجي العلوم    متحيزًاخريجي مؤسسات التعليم العالي     توزيع  ، ولذا أصبح    )8( في المائة  10.6واالجتماعية بنحو   

ا استمرت الزيادة السريعة في خريجي العلوم اإلنسانية واالجتماعية فسوف يزيد عدم التوافق               وإذ. اإلنسانية واالجتماعية 

. بين المهارات المطلوبة والمعروضة من العمالة، مما يطرح احتمال تفاقم ظاهرة بطالة المتعلمين الصريحة والمقنعة                       

 الميزانيات المخصصة للتعليم     إلى محدودية ن  الفجوة بين خريجي الكليات في المجالي        وترجع األسباب الرئيسية التساع       

العالي، ومجانية التعليم العالي وارتفاع تكلفة تعليم طالب العلوم والتكنولوجيا بالمقارنة مع طالب العلوم اإلنسانية                                    

  .واالجتماعية

 

 2004في عام    في المائة     0.66بلغ المتوسط العربي لدليل التعليم         : )9(دليل التعليم والمعدل التجميعي للقيد في التعليم          

.  في المائة  0.77، والعالم    في المائة  0.95، والدول المتقدمة      في المائة  0.72ويقارن ذلك بمتوسط الدول الناميًة والبالغ         

                                                 
لعربية في عالم متغير، ندوة سوق العمل ومشاآل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، رأس المال البشري وأسواق العمل ا  (8)

 .132 إلى 57 أبوظبي، ص 2002 نوفمبر 3-2البطالة في البلدان العربية، الندوة السنوية المشترآة الرابعة عشر 
UNESCO, Higher Education in the Arab countries, 1998. 

لعام في جميع مراحل التعليم، إضافة إلى نسبة من يجيدون القراءة والكتابة دون أن يأخذ في االعتبار معدل القيد اإلجمالي ا دليل التعليم  (9)
يكونوا منتسبين إلى مراحل التعليم النظامي، والمعدل التجميعي للقيد في التعليم يأخذ في االعتبار معدل القيد اإلجمالي في مراحل التعليم 

 .األساسي والثانوي والعالي
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 في  62وبلغ المعدل التجميعي لمعدالت القيد اإلجمالي في مراحل التعليم األساسي والثانوي والعالي لنفس العام نحو                            

 . للعالم في المائة67 للدول المتقدمة و في المائة95 للدول الناميًة، و في المائة63لعربية، و للدول االمائة

 

 وبلغ معدلهما    ،وتشير بيانات الدول فرادى إلى تصدر قطر والبحرين قائمة الدول العربية في أداء مؤشر دليل التعليم                          

بيا في أداء مؤشر المعدل التجميعي للقيد في التعليم            ، ولي 2004على التوالي في عام      في المائة    0.86وفي المائة    0.87

،   في المائة  0.49 وبالمقارنة آان أداء موريتانيا األدنى في مؤشر دليل التعليم وبلغ                ،2004 في عام      في المائة  96وبلغ  

 . )10( في المائة24وجيبوتي األدنى في مؤشر المعدل التجميعي للقيد في التعليم وبلغ 

 

بقاء الطلبة في نظام التعليم من            (يقدر المتوسط العربي لسنوات التمدرس            : في جميع مراحل التعليم      معدالت البقاء     

، ) سنة 11.7(، ويقارن ذلك بمتوسط دول آسيا الوسطى           2004 سنة في عام       10.3نحو  ) المرحلة األساسية إلى العالية    

 سنة في   14وتقدر سنوات التمدرس بنحو       ).سنة 7.8(وأفريقيا جنوب الصحراء    )  سنة 13(وأمريكا الالتينية والكاريبي    

 سنوات في المغرب    10 سنة في مصر والكويت، و     12 وفلسطين وقطر، و     األردن سنة في    13البحرين وتونس ولبنان، و   

ويقارن ذلك بأداء    . )11( سنوات في السودان وجيبوتي على التوالي         4 و 5 سنوات في اليمن و      9، و واإلماراتوالسعودية  

 7.1 سنوات و   5.0ما بين    تراوح  عدد سنوات تعليم السكان في الدول العربية خالل التسعينات والذي                  متوسط     مؤشر  

. )12(ومصر  والكويت والبحرين والعراق   واألردن ة دول توفرت عنها بيانات وهي الجزائر وتونس وسوري        8سنوات في   

 تحقيق  احتمال إلىألخرى المذآورة أعاله     ويشير التطور اإليجابي في معدل سنوات التمدرس وأداء مؤشرات التعليم ا               

طفرة آبيرة في متوسط تعليم السكان وتعليم العمالة في العقد القادم، إال أن تخصصات ذوي التعليم األعلى قد تستمر                                

 .  في حقول العلوم والتكنولوجياوأقل واالجتماعية اإلنسانيةبنسبة أآبر في حقول العلوم 

 

)  في المائة  9.3( مرتفعة في السعودية     اإلجمالي الناتج القومي    إلى على التعليم    اإلنفاق نسبة   الزالت:  على التعليم  اإلنفاق

)  في المائة    6.0( المعدل مؤخرًا في جيبوتي            ارتفاع، ويالحظ     ) في المائة    6.0(والمغرب   )  في المائة    6.9(وتونس   

 اإلجمالي الناتج القومي     إلى اإلنفاقسبة  زالت ن  ومن جانب آخر ال    . 2004-1996في الفترة   )  في المائة  8.0(والكويت  

 في المائة في آل      4.8 في المائة و   3.7 في المائة و   5.9، ويقارن ذلك بنحو      ) في المائة  0.8(منخفضة للغاية في السودان      

ي  ف اإلجمالي العام    اإلنفاق على التعليم آنسبة من         اإلنفاقأما مؤشر    .  وترآيا على التوالي     وإيرانمن الواليات المتحدة      

  في المائة في جيبوتي وموريتانيا والجزائر               28.8وفي المائة      20.5، فقد تراوح أدائه ما بين             2004-1994الفترة   

 في  أدناها إلىوبالمقارنة انخفضت النسبة      .  في المائة في باقي الدول العربية           20قل من    أوبلغت هذه النسبة      . وتونس

  ).2/11( المائة على التوالي، الملحق  في3.5و في المائة  2.0الصومال والسودان وبلغت 
                                                 

 .2006، 2005حدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المت  (10)
(11)  United Nations Statistics Division, 2006. 
.  سنة في الواليات المتحدة وآندا        12 سنوات، ويتجاوز      10 متدنيًا مقارنة بمتوسط التعليم في الدول المتقدمة، والبالغ                  أنه ال زال     إال  (12)

Barro, Robert J., and Jong – Wha Lee. 2000, "International Data on Educational Attainment: Updates 
and Implications." Center for International Development (DID) Working Paper 42 (April). Harvard 

University, Boston. 
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 الصحة 
 

 معدل متوسط العمر المتوقع عند          ارتفاعتشير البيانات المتوفرة عن الدول العربية إلى               : العمر المتوقع عند الوالدة     

، ويرجع ذلك إلى تحسن        2004 سنة في عام        67 إلى    1990 سنة في عام        62 و 1960 سنة في عام        45الوالدة من    

 ويتدنى عن مثيله في الدول       نفسه ويتساوى هذا المعدل مع مثيله العالمي خالل العام       . حية والمعيشية للسكان  الظروف الص 

 قائمة الدول العربية في هذا المعدل وبلغ متوسط العمر المتوقع فيها مثيله في الدول                                اإلماراتوتصدرت    .المتقدمة

 دولة عربية معدالت تجاوزت األداء        15 وسجلت   ،) سنة 77(، تلتها الكويت     2005 سنة في عام      79المتقدمة حيث بلغ     

 سنة، وهي األردن واإلمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية               70 والبالغ    2005شر لعام    ؤالمستهدف لهذا الم   

 47 أداء المؤشر في الصومال وبلغ        وانخفضوسوريا وُعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب،           

  .سنة

 

، حيث تراوحت الزيادة    )2005-1990(وقد زاد متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في معظم الدول العربية خالل الفترة                

 سنوات في السعودية، واإلمارات، والمغرب، وليبيا،              6وحوالي    سنوات في الجزائر، واليمن، ومصر،         ) 9-7(بين   

سنوات ) 3-2(، والسـودان، وموريتانيا، والبحرين، وبين        سنة في آل من الصومال، واألردن، وعمان         ) 5-4(وحوالي  

في آل من تونس ولبنان ، وقطر، والكويت، وجيبوتي، وسورية، في حين أنه تراجع في العراق بنحو سنتين بسبب                                  

 ). 2/12(الظروف األمنية وتدهور الخدمات الصحية والمعيشية في الدولة، الملحق 

 

 مستوى الرعاية     ارتفاعت األطفال الرضع في الدول العربية، والذي يدل على                    معدل وفيا    انخفض:  وفيات األطفال  

 حالة وفاة لكل    46الصحية التي تقدم لألطفال الرضع في الشهور األولى لوالدتهم ، حيث وصل المعدل العربي إلى نحو                   

 من مثيله في آل من        ويعتبر هذا المعدل أفضل    . 1970 حالة وفاة عام       129، مقارنة بنحو     2004ألف مولود حي عام       

آما تحسن معدل وفيات األطفال دون       .  حالة وفاة على التوالي     53  و  58 والبالغان نحو     2004الدول النامية والعالم عام      

، وأيضًا  1970 حالة وفاة عام     195 حالة وفاة مقارنة بمعدل      60سن الخامسة في الدول العربية في نفس العام، حيث بلغ            

 . حالة وفاة على التوالي77  و85 والبالغ 2004من مثيله في آل من الدول النامية والعالم عام يعتبر هذا المعدل أفضل 

 

ال دون سن     ال الرضع أو األطف واء لألطف يات س دالت وف ل مع ان أق ت، وعم ن، والكوي ارات، والبحري ت اإلم د حقق وق

ام       18بين   في حين تراوحت المعدالت ما    .  حالة وفاة فقط   10 إلى   8بين   ، حيث تراوحت المعدالت ما       2005الخامسة ع

ى  نان،       40إل طين، واألردن، ولب س، وفلس عودية، وتون ورية، والس ر، وس يا، ومص ر، وليب ن قط ل م ي آ اة ف ة وف   حال

ر، والمغرب    د تجاوز معدل وفيات األطفال الرضع        . والجزائ  حالة وفاة في آل من العراق، والصومال، وتجاوز         100وق

ال دون س  يات األطف دل وف ة مع ي،    100ن الخامس يا، وجيبوت راق، وموريتان ن، والع ن اليم ل م ي آ اة ف ة وف   حال

 ).2/12(، الملحق )13(والصومال
                                                 

 حالة وفاة في الدول النامية، بينما بلغت هذه 85ون سن الخامسة  حالة وفاة، ومعدل وفيات األطفال د58بلغ معدل وفيات األطفال الرضع   (13)
 . حالة وفاة على التوالي28 و22المعدالت في الدول المتقدمة 
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وعلى مستوى التقدم نحو تحقيق الهدف الذي أعلنته منظمة اليونيسيف بتخفيض معدلي وفيات األطفال الرضع ووفيات                      

، يالحظ أن نصف الدول العربية قد حقق تقدمًا              2015 و 1990األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين ما بين عامي                

آبيرًا نحو تحقيق هذا الهدف وهو تخفيض معدل وفيات األطفال بشكل عام، وبالنسبة للهدف الخاص بتخفيض معدل                             

 دولة عربية تحقيق تقدم متفاوت في هذا المجال، وهذه الدول هي                12وفيات األطفال دون سن الخامسة، فقد استطاعت           

، اإلمارات، وتونس، والسـعودية، والجزائر، وسـورية، وعمان، وفلسطين، والكويت، وليبيا، ومصر،                                    البحرين

  ).6(ولم تستطع باقي الدول العربية تحقيق تقدم يذآر نحو تحقيق هذا الهدف، الشكل . والمغرب
 

 

 
 ن في الدول العربيـة خالل الفترة       يوضح أداء مؤشـر الرعاية والخدمـات الصحيـة التي قـدمت للسكا            : الرعاية الصحية 

.  دول قد وفرت رعاية صحية لجميع سكانها وهي قطر، والكويت، واإلمارات والبحرين                               4، أن      )1990-2004(

 النسبة،  ارتفاع دول وهي، حسب ترتيب      10 في المائة في     90وتجاوزت نسبة السكان الذين قدمت لهم الخدمات الصحية         

 4وانخفضت النسبة في     . ردن، وعمان، وليبيا، ولبنان، وتونس، والعراق، وسورية         مصر، والجزائر، والسعودية، واأل    

 في المائة في      70 في المائة في اليمن و         50بين   دول، وهي المغرب والسودان وموريتانيا واليمن، حيث تراوحت ما              

 في المائة   80 لنحو   وتوجد فجوة آبيرة لصالح سكان الحضر في اليمن والمغرب، حيث تصل الخدمات الصحية            . المغرب

 في المائة لسكان الريف في اليمن ولجميع سكان الحضر ونصف سكان الريف في المغرب، الملحق                  30لسكان الحضر و  

)2/13 .( 

الشكل (6) : المؤشر الفعلي والمستهدف في عام 2015 لمعدل وفيات األطفال دون 
سن الخامسة في الدول العربية

.منظمة اليونيسيف: المصدر 
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ومن المؤشرات الدالة على مدى آفاءة الرعاية الصحية سواء األولية أو العالجية ، مدى توفر األطباء والممرضات                              

 طبيب لكل   200 دول، حيث يزيد عدد األطباء عن         6 ألف نسمة  في      100عدد األطباء لكل    يرتفع أداء مؤشر      .واألسرة

 ألف نسمة تأتي في الترتيب حسب ارتفاع المؤشر، لبنان ومصر وقطر والبحرين واألردن واإلمارات، ويتراوح                       100

السعودية وليبيا    و  ةعمان وفلسطين وسوري    و ألف نسمة في الكويت            100 طبيب لكل       200 و  100عدد األطباء بين       

 دول وهي اليمن، والسودان،          5 ألف نسمة في          100 طبيب لكل        50بينما ينخفض المؤشر عن          .  وتونس  والجزائر

 100 ممرضة لكل    300 ألف نسمة فقد تجاوز       100أما مؤشر عدد الممرضات لكل       . وجيبوتي، وموريتانيا، والصومال  

بينما ينخفض . ، عمان، ليبيا، األردنر، الكويت، قطاإلمارات  دول وهي حسب ارتفاع المؤشر البحرين،   7ألف نسمة في    

 دول وهي السودان، والمغرب، واليمن، وموريتانيا ،             6 ألف نسمة في        100 ممرضة لكل      100عدد الممرضات عن      

عدد السكان مقابل آل سرير من حيث التفاوت الكبير بين الدول العربية عن                    وال يختلف مؤشر   . وجيبوتي، والصومال 

 نسمة للسرير، وأيضا ارتفع      233ؤشرات السابقة، وتصدرت ليبيا قائمة الدول العربية في هذا المؤشر وبلغ المعدل                   الم

ويصل عدد السكان   .  نسمة في اليمن   1467 وبالمقارنة يتوفر سرير واحد لكل       ، المؤشر في لبنان والبحرين وجيبوتي     أداء

ويتراوح . غرب، والسودان، وموريتانيا، واليمن والصومال       دول وهي الم     5 نسمة لكل سرير في         1000إلى أآثر من      

والعراق وقطر، بينما     دول وهي فلسطين واألردن وتونس     5 سرير في    800 سرير و  500بين   عدد السكان لكل سرير ما    

 . بقية الدول العربية سرير في 500يقل هذا العدد عن 

  

اق على الصحة وجود تفاوت واضح بين الدول العربية ، حيث            تبين المؤشرات المتوفرة عن اإلنف     :  اإلنفاق على الصحة  

 في المائة في       12.8 في المائة في قطر و          1.5تراوحت نسبة اإلنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي ما بين                       

ي  ف 5.4 في المائة و    3.6 في المائة و     6.8 وترآيا حيث بلغت       وإيرانفلسطين، ويقارن ذلك بمعدالت الواليات المتحدة           

 في المائة في الصومال       4.2بين   وتراوحت نسبة اإلنفاق على الصحة من إجمالي اإلنفاق العام ما              . المائة على التوالي   

 .  في المائة في موريتانيا14.3والعراق و

 

 على أي من القطاعين العام أم الخاص في اإلنفاق على             االعتماد الدول العربية إلى مجموعتين من ناحية درجة          وتصنف

  دول عربية، تراوحت نسبة       10ولية الرئيسية في تمويل قطاع الصحة في          ؤخدمات الصحية، يتولى القطاع العام المس      ال

 في المائة في الكويت، وتضم هذه المجموعة، حسب ترتيب األهمية                   91 في المائة في ليبيا و         63اإلنفاق فيها ما بين        

في . انيا  والسعودية واإلمارات وقطر والبحرين وجيبوتي وليبيا            النسبية لهذا اإلنفاق الكويت وُعمان والجزائر وموريت          

 دول عربية تراوحت نسبة اإلنفاق فيها ما         9ولية الرئيسية في تمويل قطاع الصحة في         ؤحين يتولى القطاع الخاص المس     

نسبية لهذا   في المائة في فلسطين، وتضم هذه المجموعة، حسب ترتيب األهمية ال                  83 في المائة في األردن و           55بين  

بينما تتوزع األهمية النسبية     .  اإلنفاق، فلسطين ولبنان وتونس والمغرب واليمن ومصر والسودان والصومال واألردن              

 .لإلنفاق على الصحة مناصفة بين القطاعين العام والخاص في آل من سورية والعراق
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العربية في توفير مياه الشرب اآلمنة للسكان، إال           التفاوت الكبير بين الدول       إلىتشير البيانات   : المياه والصرف الصحي  

أن المتوسط العربي ألداء هذا المؤشر يبين نجاحها آمجموعة في تحقيق إنجاز أفضل مما حققته الدول النامية وآذلك                            

لدول  في المائة في ا     79 في المائة في الدول العربية، و        86مقارنة بالمستوى الذي تحقق عالميًا، حيث بلغت هذه النسبة             

  في المـائة،  84 الذي بلغت فيـه هذه النسـب         1990، مقارنة بعام     2004 في المائة على مستوى العالم عام          83النامية، و 

إال أن الفجوة بين مستوى الخدمات المتوفرة لسكان الريف والحضر                   .  في المائة على التوالي        78 في المائة، و      71و

 هذه النسبة للسكان في الريف إلى            انخفضت في المائة، بينما        94حضر  الزالت آبيرة، وبلغ المعدل العربي لسكان ال           

 . في المائة76حوالي 

 

، فتشير البيانات المتاحة إلى أن هذه        2004وعن مدى توفر مياه الشرب اآلمنة للسكان في الدول العربية فرادى في عام                 

 في المائة من      90طر، وتجاوزت النسبة       دول وهي الكويت ولبنان واإلمارات وق           4الخدمة تتوفر لجميع السكان في           

 دول أخرى، وهي مصر واألردن وتونس والسعودية وسورية وفلسطين، بينما انخفضت هذه النسبة إلى                       6السكان في    

 ). 2/14( في المائة في الصومال، الملحق 29موريتانيا وفي  في المائة 53 في المائة في السودان و70

 

لهدف العالمي لتخفيض عدد السكان الذين ال تتوافر لهم مياه الشرب اآلمنة إلى النصف               وعلى مستوى التقدم نحو تحقيق ا     

 دولة عربية أن تحقق تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق هذا الهدف، بينما لم تستطع              14 استطاعت، فقد   2015 و 1990بين عامي   

 . ل والعراق وليبيا واليمنفي تحقيق الهدف المعلن وهي الجزائر وجيبوتي والصوما  دول تحقيق تقدم يذآر6

 

 انه على الرغم من      إلى اإلشارة، تجدر   2004وبالنسبة لمدى توفر خدمات الصـرف الصحي لسكان الدول العربيـة عام             

 آمجموعة أن    استطاعتالتفاوت الكبير بين الدول العربية في توفير خدمات الصرف الصحي المالئم للسكان، إال أنها                      

 في  71حققته الدول النامية وآذلك مقارنة بالمستوى العالمي، حيث بلغ المتوسط العربي نحو                    تحقق إنجازًا أفضل مما       

 الذي بلغت   1990عام  ال، مقارنة ب  2004 في المائة عام     59 في المائة والمتوسط العالمي      49المائة ومتوسط الدول النامية     

ويالحظ التفاوت الكبير في توفير خدمة         . التوالي في المائة على        49 في المائة و     33 في المـائة و     61فيـه هذه النسـب      

الصرف الصحي المالئم بين سكان الحضر وسكان الريف ، حيث بلغ المعدل العربي  لتوفر هذه الخدمة لسكان الحضر                       

 .  في المائة96نحو 

    

لمالئم لجميع  وتشير البيانات المتاحة للدول فرادى إلى أن آل من الكويت وقطر قد وفرت خدمات الصرف الصحي ا                           

 في المائة، هي السعودية، فلسطين، ولبنان،        90 دول عربية أخرى وفرت هذه الخدمات بنسب تجاوزت            8السكان، وأن   

في آل   واإلمارات، وليبيا، واألردن، والجزائر، وسورية، في حين يتوافر الصرف الصحي المالئم لثلث السكان تقريباً                   

 .  فض هذه النسبة وتصل إلى ربع السكان فقط في الصومالمن اليمن، وموريتانيا، والسودان، وتنخ
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وعلى مستوى التقدم نحو تحقيق الهدف اإلنمائي العالمي الذي يرمي إلى تخفيض نسبة السـكان الذين ال تتوافر لهم                                   

، يالحظ أن بعض الدول العربية مثل السعودية وليبيا         2015 و 1990خدمات صرف صحي مالئم إلى النصف بين عامي         

 إلى اإلشارةوتجدر  .  قد تجاوزوا النسبة المستهدفة قبل الموعد المحدد، أما بقية الدول فقد سجلت تقدمًا متفاوتاً                     ةسوريو

   .التقدم البطيء نحو تحقيق هذا الهدف في آل من السودان والصومال وموريتانيا واليمن
     

 العمالة

 
وطن في المائة فقط من جملة سكان ال        38.2 حوالي   ، يمثل ن نسمة  مليو 118بحوالي   )14(لقوى العاملة اإجمالي عدد   قدر  ي

 على الرغم من معدل       ،بالمقارنة مع األقاليم الرئيسية في العالم       انخفاض حجم العمالة     ويالحظ  ،  2005 في عام     العربي

لعربي إلى   ويعزى السبب وراء انخفاض نسبة القوى العاملة إلى السكان في الوطن ا                       .)15(المتواصلنموها المرتفع و   

 المرأة في سوق العمل       وضعف مساهمة  ، وبقاء الشباب في النظام التعليمي لمدد أطول          سنة 15ارتفاع عدد السكان دون      

 .  برغم اتجاه هذه المساهمة للزيادة

 

 الفترة في     في المائة   3.4 مرتفعا في معظم الدول العربية، وبلغ متوسط معدل النمو                     القوى العاملة ويعتبر معدل نمو      

 في  6.6 في المائة في قطر و       1.8بين    الدول فرادى ما     القوى العاملة على صعيد      وتراوح معدل نمو   ،  2005 - 1995

 ة وسوري  ، وهي األردن والجزائر والسعودية            المتوسط العربي      معدل   دول  في تسع  وتجاوز   المائة في السعودية،         

 إلى استمرار النمو السكاني العالي    و القوى العاملة    ارتفاع معدل نم  يعزى  و. والصومال والعراق وعمان والكويت واليمن    

ومن المتوقع أن يستمر آل من معدل نمو العمالة ومعدل نمو فئة السكان                          .  أسواق العمل    في المرأة     وتزايد مشارآة  

خاصة في عقدي    الناشطين اقتصاديا مرتفعان لعدة عقود قادمة نتيجة لتأثير مضاعف معدالت النمو السكاني السريع                         

 . )2/15(الملحق رقم ، بعينات والثمانيناتالس

 

 ي، وتشير البيانات المتوفرة عن التوزيع العمر       الفتية من العمالة  أدى النمو العالي للسكان إلى زيادة حجم الفئة العمرية             و

مع نة  بالمقار ،ر، والعراق، وفلسطين ومص    ةاألردن، وسوري  وجود قاعدة أآبر من العمالة الفتية في             إلىللقوى العاملة    

سنة في المجموعة األولى    ) 29-20(تونس ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث آانت أآبر الشرائح العمرية هي              

وقد يكون الترآيب العمري للعمالة الوافدة أحد العوامل التي رفعت                 . المجموعة الثانية في  سنة  ) 39-30(من الدول و   

ويالحظ أن   . )على سبيل المثال، دول مجلس التعاون الخليجي              (لةام في الدول العربية المستوردة للع           متوسط العمر  

سنة النسبة  ) 49-40 ( الشريحة العمرية  متوسط العمر الشائع في الدول المتقدمة أعلى من المتوسط العربي، حيث تمثل               

                                                 
ة   " تشكل   (14) وى العامل ن في إنتاج السلع والخدمات خالل فترة معينة، وهي تشمل آل من العاملين والمتعطلين                  " الق بما في ذلك   (آل العاملي

 ).حة والذين يسعون للحصول على أول عمل لهمالقوات المسل
 .2004 في عام في المائة  49.1 في المائة وفي الدول المتقدمة 46.1تبلغ النسبة في الدول النامية حوالي على سبيل المثال،   (15)
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توقع أن يرتفع    وبسبب التراجع المضطرد في معدل النمو السكاني ي              .)16(األآبر من العمالة في العديد من هذه الدول              

 .متوسط عمر العمالة العربية في المستقبل

 

 أن ثمة تباين بين       إال،  )17(تعليم دون المتوسط    ال ويغلب على العمالة العربية ضعف مستوى التعليم حيث يسود مستوى                

المثال اليمن،   من القوى العاملة في عدد من الدول العربية، على سبيل               قاعدة عريضة وتمثل فئة األميين     الدول العربية،   

 ويالحظ أن    .واألردنالسعودية ومصر، بينما يرتفع متوسط التعليم نسبيا في لبنان               والمغرب، و والسودان، وموريتانيا،    

العمالة العربية، حتى تلك العاملة في القطاع الصناعي، ال تمتلك مستوى تعليمي يشابه تعليم عمالة بعض األقاليم النامية                      

  . البداية المتأخرة للتعليم في الدول العربيةإلىويعزى ذلك . ل دول جنوب شرق آسيااألخرى، على سبيل المثا

 

وتعاني أسواق العمل العربية من ندرة القدرات المعرفية العالية مقارنة مع أقاليم رئيسية أخرى،  ويتفاوت حجم المخزون        

 أن  إال. خل بفضل توفر التعليم العالي المجاني        المعرفي فيما بين الدول العربية ويرتفع في الدول مرتفعة ومتوسطة الد                

 واالجتماعية، آما ذآر سابقًا، وتتراوح نسبة        اإلنسانيةمعظم العمالة ذات التعليم العالي تتكون من خريجي آليات العلوم              

 32بين   ما أن   2005وتشير البيانات المتاحة لعام     . بين ربع وثلث خريجي التعليم العالي       خريجي العلوم والتكنولوجيا ما   

 والقانون في المغرب       األعمالدارة   إ في المائة من خريجي التعليم العالي متخصصين في العلوم االجتماعية و                         46و

ويستخلص من البيانات المذآورة أن نسبة عالية من القاعدة العريضة من الشباب العامل                 . )18(وفلسطين واألردن ولبنان  

المهارات المناسبة مما يشير إلى احتمال استمرار معانات أسواق العمل من                 حصل على التعليم و    يفي الدول العربية ال       

 . في األسواق العالمية التنافس بكفاءة قدرة هذه الدول علىضعف ضعف المهارات لفترة طويلة من الزمن وبالتالي 

 

 وقطاع الصناعة   )ي المائة  ف 55(  القوى العاملة  إجماليوتشير البيانات إلى استئثار قطاع الخدمات بالنصيب األآبر من             

بين الدول العربية في حجم العمالة في قطاع الزراعة              التفاوت الكبير فيما   يالحظ  ، و ) في المائة   16.3(بالنصيب األقل    

 في المائة في دول      74 في قطاع الخدمات      وتتجاوز نسبة القوى العاملة    . التي ترتفع في جيبوتي، والسودان، وموريتانيا       

 ترتفع نسبة القوى العاملة في القطاع الصناعي في تونس                  ،ردن وليبيا، وبالمقارنة مع بقية الدول         مجلس التعاون واأل   

، 2005-1995 وتالحظ الزيادة المستمرة في نسبة عمالة قطاع الخدمات في جميع الدول العربية في الفترة                                .ولبنان

 ). 2/15(الملحق  ا السعودية،والتراجع المستمر في عمالة القطاع الزراعي في جميع الدول العربية عد

 

، وتجاوزت نسبة العاملين في هذا        الدور الكبير للقطاع العام في استخدام العمالة في العديد من الدول              إلى اإلشارةوتجدر  

 وبلغت الربع   ،واألردن القوى العاملة في دول الخليج، وتجاوزت ثلث العمالة في مصر             إجمالي في المائة من     75القطاع  

ويشابه متوسط نسبة   .  في المائة في تونس والمغرب على التوالي في بداية القرن الحالي            10 في المائة و   20ئر و في الجزا 

                                                 
(16)  OECD Public Management Service, 2001. 
 .عات العربيةوهو المستوى التعليمي الشائع بين أفراد المجتم  (17)
(18)  UNESCO Institute For Statistics – data Base. 
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 أنه أعلى من      إال ،) في المائة في التسعينات       17نحو   (العمالة في القطاع الحكومي متوسط الدول الصناعية المتقدمة                 

ويالحظ التوجه المتزايد للعمالة للعمل في القطاع غير المنظم              . في نفس الفترة    األخرى األقاليمالمتوسطات السائدة في     

 .وضآلة نسبتها في القطاع الخاص

 

 األدنى بين   و، وه 2005 في عام     في المائة  30.3 ًا وبلغ  منخفض  القوى العاملة    إجمالي من   اإلناثحصة  زال متوسط    ال

 إناث لكل   4 وتبلغ   شارآة في سوق العمل األعلى في العالم      ، وفجوة النوع االجتماعي في الم     )19(األقاليم الرئيسية في العالم   

  وموريتانيا جيبوتي،وتفاوتت نسبة اإلناث في القوى العاملة فيما بين الدول العربية، ويالحظ ارتفاعها في                       .  ذآور 10

نخفاضها في مساهمتهن في الزراعة والرعي واوالراجع الرتفاع نسبة     ) في المائة  47وفي المائة    45بين   ما(والصومال  

 اإلناثحصة  وتجدر اإلشارة إلى أن     ).  في المائة  19.0( وقطر)  في المائة  15.6 (واإلمارات)  في المائة  13.6(فلسطين  

في الدول العربية فرادى أدنى من معدالت الدول ذات مستوى الدخل المشابه في األقاليم                             القوى العاملة       إجماليمن   

افة العربية، وااللتزام باألدوار االجتماعية التقليدية لإلناث، وقيم التعاضد والتكافل           وقد يرجع ذلك إلى تأثير الثق      . األخرى

 .االجتماعي الشائعة في الدول العربية والتي تشجع اعتماد اإلناث اقتصاديًا على الذآور من أعضاء األسرة

 

ب، التي نجحت في رفع معدالت       بعض الدول ذات القطاعات الزراعية، مثل تونس والمغر         إنجازاتوتجدر اإلشارة إلى    

أما في الدول العربية      ). والكهربائيات واإللكترونيات النسيج    اتخاصة في صناع   (مشارآة النساء في قطاع الصناعة          

 توجه اإلناث إلى األحيانغير الزراعية فان مشارآة المرأة في سوق العمل منخفضة لحد آبير، ويرجع ذلك في آثير من     

وتجدر اإلشارة إلى أن اتجاهات اإلناث نحو نوع الدراسة والعمل                    . عملهن دراستهن و    مجاالت اختياراالنتقائي في     

تعليم (وبصفة عامة تشارك المرأة العربية في سوق العمل إذا آانت متعلمة              . المناسبين قد زاد من معدالت البطالة بينهن       

 في  االقتصاد األولى   رة باستثناء مهن قطاع      ، وتعزف عن العمل في المهن التي تتطلب عمالة غير ماه             )ثانوي أو أعلى  

وتميل المرأة العربية للعمل في قطاعات التعليم والصحة            .  مثل السودان وموريتانيا     الدول ذات القطاع الزراعي النشط      

. والخدمة االجتماعية وفي القطاع الحكومي، عدا لبنان وتونس حيث تترآز القوى العاملة النسائية في القطاع الخاص                         

 المواطنات  حيث تمتنع  ،بعض الدول العربية، على سبيل المثال دول مجلس التعاون الخليجي             جلى هذه الظاهرة في       توت

 وفي هذه الدول يتم       . الوظائف البسيطة التي تتطلب مهارات محدودة          في طيف أوسع من الوظائف، خاصة        عن العمل    

وبالمقارنة مع   . ارآة المواطنات في سوق العمل         لتقوم بهذه األعمال مما يخفض من نسبة مش                وافدةاستجالب عمالة     

، األسرةاألقاليم الرئيسية األخرى ترتفع نسبة خروج النساء العربيات من سوق العمل في العشرينات من عمرهن لرعاية               

 في   في العقد الخامس من عمرهن، عدا حاالت الدول الزراعية، بينما يتقاعد الذآور             مبكراً وأيضا ترتفع نسبة المتقاعدات   

 .العقد السابع من العمر

 

 

                                                 
 في المائة على مستوى العالم، وذلك 52.5 في المائة في الدول المتقدمة، و50 في المائة في الدول النامية، و52.4تبلغ هذه النسبة حوالي   (19)

 .2004عام 



ملحق  (1/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية
(2006 - 2000 ،1995)

(مليون وحدة عملة محلية)

19952000200120022003200420052006*

4,714.75,998.66,363.86,794.07,228.78,081.39,012.210,108.5األ ر د  ن

157,144.0258,991.0255,408.0275,286.0325,148.0390,483.0490,583.0605,465.0اإلمــــارات

2,199.42,996.92,981.53,192.63,665.04,224.55,060.95,951.3البحريـــــن

17,051.826,685.328,757.229,923.832,202.435,035.037,571.340,826.9تونــــــــس

2,004,995.04,123,513.94,227,100.04,521,800.05,247,500.06,135,900.07,544,000.08,460,500.0الجزائــــــر

88,456.098,267.0101,932.0105,210.0111,070.0117,734.2125,740.1134,793.4جيبوتـــــي

533,504.0706,657.0686,296.0707,067.0804,648.0938,771.01,182,514.01,307,522.0الســـعودية

404,973.93,377,057.14,065,855.84,774,750.45,572,961.26,868,882.58,076,322.49,530,361.1الســـــودان

570,975.0903,944.0974,009.01,016,519.01,067,265.01,253,944.01,479,667.01,812,085.0ســــــورية

1,570,000.040,470,980.234,108,514.434,123,696.220,562,256.437,049,251.949,990,679.662,988,256.3العـــــــراق

5,307.27,639.27,670.47,815.18,375.99,516.011,855.613,709.7ُعمـــــــــان

29,622.064,646.063,840.070,484.085,663.0115,512.0154,564.0191,909.0قطـــــــــــر

8,113.911,570.010,700.011,590.014,253.517,516.724,477.829,572.8الكويــــــت

18,028,000.025,143,000.025,726,000.028,209,000.029,846,000.032,815,000.033,241,000.035,102,000.0لبنــــــــــان

10,679.317,668.718,079.225,914.031,731.841,486.256,025.269,695.3ليبيـــــــــــا

204,000.0340,100.0358,700.0378,964.0417,519.0485,342.0538,511.0617,744.0مصـــــــــر

281,701.9393,786.0426,871.0446,044.0476,987.0500,081.0522,649.0579,618.0المغــــــرب

137,339.0258,326.0280,688.0312,406.0338,041.0396,562.0493,308.0728,589.0موريتانــيــا

515,875.01,560,926.01,662,101.01,878,007.02,160,608.02,563,490.03,206,976.03,942,496.0اليمــــــــــن

 *  بيانات اولية .
المصدر :  بيانات وطنية وبيانات أولية متفق عليها من الجهات المعدة للتقریر .



ملحق  (2/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2006 - 2000 ،1995)

(مليون دوالر)

1995200020012002200320042005*2006

477,533677,125664,008672,711753,555890,1321,091,5681,276,282مجموع الدول العربية

6,6508,4618,9769,58310,19611,39812,71114,258األ ر د  ن

42,80770,52169,54674,95988,536106,326133,583164,865اإلمــــارات

5,8507,9717,9298,4919,74711,23513,46015,828البحريـــــن

18,05019,43520,05623,14326,90329,25328,95531,416تونــــــــس

42,07954,79354,70956,74767,80285,150102,836116,461الجزائــــــر

498553574592625662708758جيبوتـــــي

142,458188,442183,012188,551214,573250,339315,337348,673الســـعودية

4,86713,08915,71718,13221,36726,59733,15743,894الســـــودان

16,61718,92320,23720,66921,68824,48627,97134,190ســــــورية

7,50020,96917,68217,43710,62124,70033,32741,992العـــــــراق

13,80319,86219,94320,32521,78424,74930,83435,656ُعمـــــــــان

8,13817,76017,53819,36423,53431,73442,46352,722قطـــــــــــر

27,08037,71434,90638,12947,82359,43983,828101,904الكويــــــت

11,12216,67917,06518,71219,79821,76822,05023,285لبنــــــــــان

30,51034,57430,03220,40524,54531,91342,76653,194ليبيـــــــــــا

60,10699,59097,36785,18081,13578,62389,528107,378مصـــــــــر

33,18437,06037,76640,47449,81956,39258,95665,899المغــــــرب

1,0561,0791,0981,1501,2851,4951,8572,713موريتانــيــا

5,1589,6519,85610,67111,77513,87417,24221,196اليمــــــــــن

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



ملحق (3/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2006)

(مليون د

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة

المحلالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد

اإلجماغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  76,282      18,082  1,258,201  211,420  38,383  132,190  40,847  256,320  57,895  80,062  118,363  790,459  17,150  61,224  121,853  79,274510,957مجموع الدول العربية

  14,258      1,793  12,466  4,037  388  2,198  1,451  4,308  967  2,042  1,299  4,120  322  572  2,515  370  341األ ر  د  ن

  64,865      1,697  163,167  26,271  3,086  10,626  12,558  37,544  7,187  10,488  19,869  99,352  2,593  12,287  19,995  61,144  3,333اإلمــــارات

  15,828     182  15,646  3,662     757     1,869     1,036  4,891     1,887     949     2,055  7,093     141     757     1,951     4,191     53البحريـــــن

  31,416      3,312  28,104  6,365  1,096  4,251  1,019  9,115  940  3,339  4,836  12,624  482  1,677  5,305  1,706  3,454تونــــــــس

  16,459  6,291  110,169  12,160  2,010  9,322  828  20,619  453  9,507  10,659  77,390  1,085  9,282  4,779  53,439  8,804الجزائــــــر

  758      95  663  162  13  149  0  377  88  185  104  124  35  44  17  4  23جيبوتـــــي

  48,673      2,951  345,722  65,349  3,101  48,321  13,926  43,149  14,020  11,031  18,098  237,223  3,116  15,770  33,043  174,795  10,499الســـعودية

  43,894      753  43,141  2,217  877  1,339  0  16,281  3,598  5,866  6,817  24,643  876  1,855  3,281  5,065  13,567الســـــودان

  34,190     -3,557  37,747  6,154  1,342  4,812  0  11,249  2,120  3,829  5,299  20,345  457  855  3,477  8,992  6,564ســــــورية

  41,992     -9,791  51,784  6,480  871  5,222  387  7,567  82  4,075  3,410  37,737  280  532  824  32,189  3,911العـــــــراق

  35,656      272  35,384  5,912  2,769  2,234  909  6,697  352  2,231  4,115  22,775  393  909  3,698  17,327  447ُعمـــــــــان

  52,722      509  52,214  4,208 -717  4,925  0  7,964  4,330  1,542  2,092  40,042  666  2,827  3,873  32,612  64قطـــــــــــر

  01,904      602  101,303  17,326  3,813  9,576  3,937  18,092  8,935  4,815  4,342  65,885  1,160  1,652  6,800  56,017  256الكويــــــت

  23,285      0  23,285  8,118  1,566  4,898  1,654  8,869  1,450  715  6,705  6,298  1,244  1,120  2,116  0  1,818لبنــــــــــان

  53,194      0  53,194  5,343  498  4,312  533  5,128  541  1,882  2,705  42,723  333  1,689  1,145  38,262  1,294ليبيـــــــــــا

  07,378      6,362  101,016  16,075  4,451  9,896  1,729  31,908  7,178  10,411  14,320  53,032  1,919  4,131  17,155  15,615  14,213مصـــــــــر

  65,899      6,714  59,185  17,291  11,276  6,015  0  16,744  3,358  4,671  8,714  25,150  1,895  3,826  10,402  1,120  7,907المغــــــرب

  2,712  168  2,545  511  246  265  0  673  325  102  246  1,361  0  152  89  930  189موريتانــيــا

  21,196     -271  21,467  3,780  940  1,961  879  5,145  85  2,384  2,676  12,542  152  1,289  1,388  7,178  2,536اليمــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .



ملحق (4/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2005)

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
الناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
التكلفاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  074,589  190,281  34,231  120,277  35,772  221,400  48,580  68,202  104,618  662,907  15,279  51,995  105,875  419,822  69,936مجموع الدول العربية

  11,222  3,759  337  2,030  1,392  3,824  817  1,826  1,182  3,638  291  506  2,155  371  315األ ر  د  ن

  132,202  21,959  2,720  9,458  9,781  31,482  5,727  8,888  16,867  78,761  2,161  9,525  16,663  47,410  3,003اإلمــــارات

  13,302  3,316     672     1,725     919  4,145     1,706     839     1,600  5,841     137     617     1,615     3,419     52البحريـــــن

  25,735  5,866  959  3,949  957  8,263  871  2,941  4,451  11,606  447  1,545  4,965  1,403  3,246تونــــــــس

  96,101  11,179  1,795  8,653  731  18,126  400  7,934  9,792  66,796  1,048  7,694  4,447  45,705  7,902الجزائــــــر

  619  151  12  139  0  352  82  173  97  116  33  41  16  4  22جيبوتـــــي

  312,640  63,328  2,964  47,027  13,337  39,722  12,739  10,248  16,735  209,589  2,939  14,652  29,522  152,268  10,208الســـعودية

  32,522  1,701  689  1,011  0  12,422  2,754  4,500  5,169  18,399  666  1,316  2,477  3,205  10,735الســـــودان

  31,480  3,444  728  2,716  0  10,689  1,414  3,455  5,820  17,347  415  774  2,851  7,029  6,279ســــــورية

  41,116  5,185  775  4,109  301  5,730  62  3,078  2,590  30,201  203  414  600  26,030  2,955العـــــــراق

  30,604  5,817  2,564  2,361  892  5,549  318  1,779  3,453  19,237  373  760  2,557  15,108  439ُعمـــــــــان

  41,985  2,685 -718  3,404  0  7,354  4,062  1,405  1,887  31,946  607  2,402  3,583  25,294  59قطـــــــــــر

  83,234  16,024  3,152  9,602  3,270  14,451  6,176  4,215  4,061  52,758  1,093  1,497  5,866  44,059  245الكويــــــت

  22,050  7,687  1,483  4,638  1,567  8,399  1,373  677  6,349  5,964  1,178  1,061  2,004  0  1,722لبنــــــــــان

  42,766  4,455  412  3,574  469  4,050  428  1,487  2,136  34,262  290  1,311  988  30,486  1,187ليبيـــــــــــا

  84,208  14,040  3,909  8,604  1,527  27,078  6,298  8,631  12,149  43,089  1,626  3,343  14,959  10,644  12,517مصـــــــــر

  52,984  15,527  10,124  5,403  0  15,009  3,015  4,132  7,862  22,448  1,650  3,448  9,308  975  7,067المغــــــرب

  1,688  462  248  214  0  583  270  106  207  643  0  152  70  254  167موريتانــيــا

  18,134  3,694  1,406  1,658  631  4,172  70  1,892  2,210  10,267  123  938  1,230  6,159  1,817اليمــــــــــن

*  تقديرات  الجهات المعدة للتقرير . 
المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (5/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2006)

(مليون دوالر

الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجماليالنهائيالحكوميالعائلي

     1,291,832        15549     1,276,283     252,010     512,675     764,684     267,879     756,395     218,659     537,735مجموع الدول العربية

     14,775        518     14,257     -3,251     10,677     7,426     2,974     14,535     3,032     11,502األ ر  د  ن
     166,020        1155     164,865      30,607     106,872     137,479     34,762     99,496     16,513     82,983اإلمــــارات
     15,323      -505     15,828      3,834     9,718     13,552     4,127     7,867     2,253     5,615البحريـــــن
     29,606       -1811     31,416     -623     16,439     15,816     7,266     24,773     4,744     20,029تونــــــــس
     112,257       -4203     116,461      31,879     25,211     57,090     34,431     50,151     13,138     37,013الجزائــــــر
     811        53     758     -216     566     350     128     847     210     636جيبوتـــــي
     355,009        6336     348,673      109,594     107,213     216,807     62,475     176,603     87,764     88,839الســـعودية
     42,754       -1140     43,894     -1,363     10,994     9,631     7,096     38,162     3,123     35,038الســـــودان
     33,096       -1094     34,190      925     12,284     13,208     5,900     27,365     4,181     23,184ســــــورية
     42,079        86     41,992     -3,260     36,781     33,522     9,575     35,676     15,425     20,252العـــــــراق
     33,947       -1709     35,656      10,215     14,118     24,333     6,185     19,256     6,642     12,614ُعمـــــــــان
     50,851       -1871     52,722      17,445     18,855     36,300     18,729     16,548     6,475     10,073قطـــــــــــر
     112,125        10221     101,904      41,058     24,545     65,603     19,100     41,746     13,882     27,865الكويــــــت
     23,285        0     23,285     -7,536     34,629     27,093     5,766     25,055     6,975     18,080لبنــــــــــان
     53,884        690     53,194      26,143     14,680     40,823     4,704     22,347     5,882     16,465ليبيـــــــــــا
     112,876        5499     107,378     -2,625     36,207     33,582     20,111     89,891     13,193     76,698مصـــــــــر
     71,053        5154     65,899     -1,725     24,330     22,605     19,871     47,753     12,076     35,677المغــــــرب
     2,713        0     2,713      281     657     938     749     1,683     597     1,086موريتانــيــا
     19,368       -1829     21,196      627     7,898     8,525     3,929     16,641     2,554     14,087اليمــــــــــن

*  بيانات الجهات المعدة للتقرير . 
المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (6/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2005)

(مليون دوال

الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجماليالنهائيالحكوميالعائلي

     1,101,450        9882     1,091,568     212,252     430,977     643,229     231,705     647,612     184,644     462,968مجموع الدول العربية

     13,087        376     12,711     -3,479     9,718     6,239     3,015     13,175     2,805     10,371األ ر  د  ن

     135,191     1,608     133,583      27,036     92,322     119,359     27,099     79,447     14,698     64,749اإلمــــارات

     13,047      -413     13,460      3,211     8,583     11,793     3,239     7,010     2,117     4,893البحريـــــن

     27,328       -1627     28,955     -118     14,514     14,396     6,305     22,768     4,449     18,320تونــــــــس

     98,254       -4582     102,836      23,844     24,815     48,659     32,444     46,547     11,801     34,747الجزائــــــر

     757        49     708     -211     540     329     120     799     197     602جيبوتـــــي

     318,049        2712     315,337      105,510     81,734     187,244     56,333     153,495     70,040     83,455الســـعودية

     32,313       -844     33,157     -947     6,950     6,004     6,273     27,830     2,536     25,295الســـــودان

     26,794       -1176     27,971      556     11,132     11,687     4,857     22,558     3,530     19,027ســــــورية

     33,396        69     33,327     -1,776     28,328     26,552     6,788     28,315     12,242     16,073العـــــــراق

     29,336       -1498     30,834      8,432     11,082     19,514     5,584     16,818     5,988     10,829ُعمـــــــــان

     41,055       -1408     42,463      14,778     14,205     28,983     15,066     12,619     4,882     7,738قطـــــــــــر

     92,661        8833     83,828      28,849     22,842     51,692     16,991     37,988     12,694     25,294الكويــــــت

     22,050        0     22,050     -7,749     34,016     26,268     5,710     24,088     5,931     18,157لبنــــــــــان

     43,314        548     42,766      19,965     11,036     31,001     3,824     18,977     5,124     13,854ليبيـــــــــــا

     93,644        4116     89,528     -2,028     29,194     27,165     16,093     75,463     11,405     64,058مصـــــــــر

     63,665        4709     58,956     -3,617     22,272     18,655     17,838     44,735     11,346     33,389المغــــــرب

     1,857        0     1,857      -879     1,518     640     922     1,814     563     1,251موريتانــيــا

     15,652       -1590     17,242      874     6,175     7,049     3,204     13,164     2,298     10,866اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



(ألف نسمة)

معدل النمو (%)
19901995200020012002200320042005* 20062006-2005

1995-19852006-1995
2182392470152782282845032911202975333042603114723183212.202.562.33مجموع الدول العربية

3,4684,2644,8574,9785,0985,2305,3505,4735,6002.324.682.51األ ر  د  ن
1,7732,4112,9953,1673,3493,5513,6714,1064,2293.005.755.24اإلمــــارات
5035876386556726907087277462.633.402.20البحریـــــن
8,1548,9589,5649,6749,7829,8409,93210,02910,1311.022.121.12تونــــــــس
25,02228,06030,41630,87931,35731,84832,36432,90633,2851.152.531.56الجزائــــــر
5205806807017227457687928173.113.043.16جيبوتـــــي
15,18718,13620,37820,90721,44221,98322,56323,11823,6782.393.553.70الســـعودیة
23,43627,17531,08131,91232,77033,64934,51035,39736,2972.542.992.67الســـــودان
12,11614,18516,32016,72017,13017,55017,92118,26918,7012.363.292.54ســـــــوریة
8,6809,1309,5969,6919,7879,8859,98310,08210,1830.991.501.00الصومــــال
17,89020,53624,08624,81325,56526,34027,13827,96028,8083.032.803.12العـــــــراق
1,6252,1312,4022,4782,5382,3412,4162,5092,5772.714.171.74ُعمــــــــان
………………………………فلسطيـــــن
4184896176496827187567968385.293.235.02قطـــــــــــر
2,1411,8812,2282,2432,3632,4842,6452,8673,0526.450.904.50الكویــــــت
2,5503,5003,7653,7983,8173,8443,8673,8923,9170.632.741.03لبنـــــــــان
4,2294,8125,6405,8426,0216,2216,4206,6296,8433.232.573.25ليبيــــــــــا
51,51056,09063,30564,65265,98667,31368,64869,99771,3481.932.062.21مصـــــــــر
24,17726,38628,70529,17029,63130,10530,58431,07231,5671.591.931.64المغــــــرب
1,9802,2832,6452,7112,7772,8392,9122,9813,0542.462.582.68موریتانـيــا
12,86015,42118,31018,86319,63120,35721,10421,86822,6503.583.183.56اليمــــــــن

 *     بيانات أولية. 
1)  بيانات اإلمارات لعام 2005 تمثل النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت الذي تم في عام 2005.

2)  بيانات عمان لعام 2003 تمثل بيانات التعداد الذي تم في عام 2003.
المصدر: مصادر وطنية ودولية مختلفة.

متوسط معدل 
النمو السنوي (%)

ملحق (7/2)  :  عدد السكان في الدول العربية
(1990 و 1995 و 2006-2000)



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

( نسب مئوية )

المساحة
( آم2 )

أآثر من 1565 - 65أقل من 15أآثر من 1565 - 65أقل من 15أآثر من 1565 - 65أقل من 15ريفحضرريفحضرريفحضر200619702006

   3.2 *   59.5 *   37.3 *47.250.02.843.753.52.8   18 *   82 *89,342176351496040األ ر د  ن

83,60035057438119821828.469.42.230.867.71.525.273.81.0اإلمـــارات

707297105579218119901043.054.82.231.865.82.426.770.72.6البحريـــن

   7.0 *   67.7 *   25.3 *43.852.73.537.357.84.9   35 *   65 *155,566336544565248تونــــــس

   5.3 *   66.6 *  28.1 *2,381,74161439614456604047.648.24.242.054.43.6الجزائـــــر

23,20063562387426851543.454.62.043.054.32.742.554.53.0جيبوتــــي

49516634881248.747.24.141.855.72.633.563.72.8 11.3**20000003**الســعودية

2,505,80561416842080415944.452.92.743.653.52.939.357.13.6الســـودان

     3.3 ***     57.2 ***     39.5 ***185,1803410043574753544648.547.83.747.849.52.7ســـــورية

637,65771618822278366445.451.63.047.050.22.847.849.82.4الصومــال

435,052216656446535673346.650.92.544.252.92.938.758.23.1العــــــراق

    1.8 ***     66.6 ***     31.6 ***309,500385953169792144.452.92.746.451.22.4ُعمــــــــان

     3.1 ***      50.9***      46.0 ***………………     44 *   56 *…………………فلســـــطين

     1.3 ***     76.1 ***     22.6 ***33.364.91.828.770.50.8- 11,427107380208614100قطــــــــــــر

   1.6 *   77.0 *   21.4 *………44.353.12.6- 100- 100- 17,81842171100الكويــــــت

10,45224137559417426881241.153.95.034.860.05.229.764.45.9لبنـــــــــان

      4.0 ***      65.5 ***      30.5 ***1,775,5001445556931871346.151.72.245.951.72.4ليبيــــــــــا

   3.8 *   62.7 *    33.5 * 40.055.84.240.056.13.9     57 *      43 * 1,002,000337142584357مصـــــــــر

710,850344434664159594147.149.23.739.257.13.732.463.24.4المغــــــرب

1,030,7001314862773643643.253.73.144.352.53.242.154.83.1موريتانيـــا

    2.6 *    50.0 *    47.4 *555,000114113871981267450.946.52.652.544.23.3اليمـــــــــن

 *** البيانات لعام 2005 .** البيانات لعام 2004 .* البيانات لعام 2006 .
المصادر : 1) مصادر وطنية  .

           2) البنك الدولي، "مؤشرات التنمية الدولية"، أعداد مختلفة، وقاعدة معلومات البنك، ینایر 2006.        
           3) البنك الدولي، " تقریر التنمية الدولية "، 2000 /2001 . 

           4) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "تقریر التنمية البشریة"، أعداد مختلفة. 
           5)  اليونيسيف، قاعدة المعلومات، ینایر 2007.

النسبة المئوية للسكان

19751990

سكان الحضر والريف
آنسبة مئوية من اإلجمالي ( % )

19802005 19702004
في مجموعات عمرية معينة (%)

الكثافة 
السكانية

( فرد / آم2 )



 

9.32.14.03.30.71.10.9 *13.7 *5.1 * 10.028.018.5األ ر د  ن
8.6 **5.0 **12.0 **29.030.029.019.09.014.019.011.015.3اإلمـــارات
17.911.416.413.53.75.04.43.22.73.0......البحريـــن
21.07.225.015.93.67.85.7 *29.8 ***13.9 ***28.054.040.9تونــــــس
32.059.047.120.439.930.113.032.022.75.913.99.9الجزائـــــر
15.1 ****19.4 ****10.8 ****33.517.836.026.8 ****43.0 ***24.0 ****47.0......جيبوتــــي
12.13.05.34.2 *****18.9 *****6.0 *****17.436.325.312.523.717.1الســعودية
39.068.054.228.948.239.124.446.035.015.428.622.8الســـودان
18.053.035.214.026.420.47.833.020.15.79.87.8ســـــورية
................…..............الصومــال
43.067.064.315.935.825.943.675.059.011.119.515.2العــــــراق
33.062.045.313.226.518.64.625.014.42.13.32.7ُعمــــــــان
1.4 **1.4 **1.4 **........7.2 *** 11.4 *** 3.1 *** ........فلســـــطين
9.411.77.09.75.12.54.1 ***12.5 ***6.4 ***23.0......قطــــــــــــر
6.112.113.012.50.30.20.3 *8.0 *5.0 *20.027.023.3الكويــــــت
4.6 ****6.7 ****2.6 ****13.14.511.07.9 ****18.0 ****8.0 ****12.027.019.7لبنـــــــــان
3.0 **6.0 **0.0 **29.318.31.117.09.0 **8.2 **17.049.031.9ليبيــــــــــا
25.329.149.038.79.921.115.1 *35.5 *13.0 *   40.066.052.9مصـــــــــر
47.075.061.334.360.447.732.058.044.719.239.529.5المغــــــرب
54.076.065.240.556.648.844.065.054.232.344.538.7موريتانيـــا
32.1 **41.1 ** 15.2** 69.651.026.075.050.0 ****29.5 ****45.087.067.3اليمـــــــــن

 ***** البيانات لعام 1992 . **** البيانات لعام 2002 . *** البيانات لعام 2005 . ** البيانات لعام 2003 .* البيانات لعام 2006 .
المصادر:  1) مصادر وطنية. 

2) البنك الدولي، "مؤشرات التنمية الدولية"، أعداد مختلفة، وقاعدة معلومات البنك، ینایر 2006.
3)  اليونسكو، "آتاب اإلحصاء السنوي، 1999" وقاعدة معلومات اليونسكو، سبتمبر 2006.

4)  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "تقریر التنمية البشریة"، أعداد مختلفة. 

معدل األمية ( % )

بين اإلناث

 ملحق (9/2) : معدل األمية  في الدول العربية  
 ( أ ) : معدل األمية (%)

الفئة العمرية (15 سنة فما فوق)

بين اإلناث بين الذآورجملةجملةبين الذآور

الفئة العمرية (15 - 24)

2004

جملةبين اإلناث بين الذآور

199020041990

جملة بين اإلناثبين الذآور



1990200419902004

1.91.6    3.1 **2.8األ ر د  ن
       0.4 ***1.00.50.6اإلمـــارات
1.41.40.8...البحريـــن
3.52.2         2.1 **** 1.9تونــــــس
1.82.02.52.4الجزائـــــر
          1.8 *****2.0......جيبوتــــي
1.7             3.2 ******1.9             2.1 ******الســعودية
1.71.71.91.9الســـودان
2.91.94.21.7ســـــورية
............الصومــال
1.62.31.71.8العــــــراق
1.92.05.41.6ُعمــــــــان
       1.0 ***...         3.7 ****...فلســـــطين
0.60.5         2.0 ****...قطــــــــــــر
1.10.7      1.6 **1.4الكويــــــت
           2.6 *****2.4           2.3 *****2.3لبنـــــــــان
...15.5       3.6 ***2.9ليبيــــــــــا
1.72.1     2.7 **1.7مصـــــــــر
1.61.81.82.1المغــــــرب
1.41.41.51.4موريتانيـــا
       2.7 ***2.9          2.4 *****1.9اليمـــــــــن

  ( * ) دليل المساواة : معدل األمية لإلناث إلى معدل األمية للذآور .
 ****** البيانات لعام 1992 . ***** البيانات لعام 2002 . **** البيانات لعام 2005 . *** البيانات لعام 2003 .** البيانات لعام 2006 .

  المصدر : مصادر الملحق ( 9/2) - أ.

 ملحق (9/2) : معدل األمية  في الدول العربية  
 ( ب ) : دليل المساواة (*) بين الجنسين في معدل األمية

الفئة العمرية (15 - 24) الفئة العمرية (15 سنة فما فوق)

دليل المساواة بين الجنسين في معدل األمية



16.137.041.039.0……70.771.170.998.099.098.043.745.644.687.088.087.0األ ر د  ن

35.0 *53.0 *21.0 *105.8102.8104.385.082.084.063.071.667.065.068.066.05.015.09.2اإلمـــارات

110.0110.1110.0104.0104.0104.098.1101.399.796.0102.099.015.021.017.725.045.034.0البحريـــن

119.6106.6113.3112.0108.0110.050.039.544.975.081.078.010.07.08.524.033.029.0تونــــــس

12.019.020.020.0 **8.0 **15.0 **108.491.6100.2116.0107.0112.067.354.160.878.084.081.0الجزائـــــر

0.12.01.02.0 **0.1 **0.2 **44.631.638.144.035.039.014.49.411.922.012.019.0جيبوتــــي

28.7 *31.5 *26.4 *14.7 ***14.2 ***15.2 ***74.6103.795.399.5 ***69.3 ***79.9 ***108.6109.6106.6108.1 ***103.1 ***114.1 ***الســعودية

6.9 ****6.6 ****7.1 ****60.345.252.864.056.060.026.921.124.034.032.033.03.03.03.0الســـودان

6.1 ****12.6 *****17.6 *****114.2102.3108.4126.0120.0123.059.843.751.965.061.063.022.014.018.2ســـــورية

2.3 *****1.1 *****3.6 *****2.9……5.1 *****3.5 *****6.6 *****8.34.46.4………13.97.210.5الصومــال

12.619.011.015.0……120.3101.8111.3108.089.098.057.136.447.054.036.045.0العــــــراق

90.381.886.188.087.087.051.240.145.788.085.086.04.04.04.011.015.013.0ُعمــــــــان

35.0 *35.0 *34.0 *………85.090.088.0………99.099.099.0………فلســـــطين

100.594.097.3102.0101.0102.077.184.580.798.095.097.015.043.027.09.034.019.0قطــــــــــــر

12.012.033.022.0 **16.0 **9.0 **61.758.760.296.097.096.043.342.542.987.093.090.0الكويــــــت

29.045.050.048.0 **28.0 **30.0 **122.7117.9120.3109.0105.0107.070.575.572.985.093.089.0لبنـــــــــان

58.0 *61.0 *56.0 *17.0 **15.0 **18.0 **108.5101.7105.2114.0114.0114.084.787.386.0102.0108.0105.0ليبيــــــــــا

17.833.0 *****27.1 *****101.485.893.8103.098.0101.083.868.176.290.084.087.020.011.015.8مصـــــــــر

79.054.366.9111.0100.0106.040.629.735.352.043.048.013.08.010.611.010.011.0المغــــــرب

55.941.348.795.093.094.018.68.713.722.018.020.05.00.82.85.02.03.0موريتانيـــا

82.732.758.3102.072.087.094.519.558.065.029.047.07.02.04.114.05.09.0اليمـــــــــن

  - تعرف معدالت القيد اإلجمالية بأنها عدد الطلبة المقيدين في مرحلة تعليمية بغض النظر عن أعمارهم آنسبة مئوية من السكان في سن التعليم الدراسي الرسمي في تلك المرحلة .
  ***** البيانات لعام 1997 .**** البيانات لعام 1999 . *** البيانات لعام  1992  ** البيانات لعام 1991 .  * البيانات لعام 2003 .

 المصادر:   1)  مصادر وطنية . 
               2) اليونسكو، "آتاب اإلحصاء السنوي، 1999" وقاعدة معلومات اليونسكو، يناير 2007.

           3)  البنك الدولي، "مؤشرات التنمية الدولية"، أعداد مختلفة، وقاعدة معلومات البنك، يناير 2006.        
               4)  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "تقرير التنمية البشرية"، 2005.

جملةاناث ذآورجملةاناثذآور جملةاناثذآورجملة اناثذآورجملةاناث ذآورجملةاناثذآور
19902004 1990200419902004

المرحلة الثانوية المرحلة األولى

ملحق (10/2) : معدالت القيد  في مراحل التعليم
( أ )  معدل القيد اإلجمالي

المرحلة العليا



جملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآور

32.880.082.081.0 *35.5 *30.5 *73.472.673.093.994.494.190.092.091.054.650.852.8األ ر د  ن

55.763.159.261.064.062.0.........72.275.073.6100.098.199.172.070.071.0اإلمـــارات

83.676.179.999.099.099.096.097.097.057.451.754.583.786.184.987.093.090.0البحريـــن

64.0 **68.0 **61.0 **42.5 *39.1 *45.8 *92.171.882.297.789.893.997.098.097.028.217.322.9تونــــــس

90.870.780.999.386.993.298.095.097.036.624.230.559.647.553.765.068.066.0الجزائـــــر

22.015.019.0……............36.526.131.336.029.033.0.........جيبوتــــي

39.165.764.465.1 ***38.0 ***40.2 ***86.694.592.993.726.316.021.3 ***83.6 *** 89.7 ***60.336.548.6الســعودية

.........……............46.0 **42.0 **50.6 ** 49.536.943.3………الســـودان

98.047.830.139.352.539.045.860.056.058.0 **96.0 **100.0 **98.679.889.596.887.792.3ســـــورية

.........……...6.92.84.9………20.211.615.910.65.98.2الصومــال

44.031.038.0……...94.081.088.061.831.046.8……...103.093.998.6العــــــراق

74.075.075.0……...54.131.042.671.067.569.377.079.078.014.75.09.9ُعمــــــــان

84.0 **86.0 **82.0 **……............91.0 **91.0 **91.0 **……...………فلســـــطين

86.982.384.690.488.589.495.094.095.050.352.251.264.170.467.188.086.087.0قطــــــــــــر

 77.0 **** 79.0 **** 75.0 **** 45.2 *44.6 *45.8 *88.880.284.550.647.349.085.087.086.042.844.043.3الكويــــــت

 75.0 ***** 79.0 ***** 71.0 *****……............79.376.277.894.093.093.0.........لبنـــــــــان

.........……...71.253.062.3 96.4 *****……98.293.996.1.........ليبيــــــــــا

81.0 **79.0 **83.2 **……............90.976.283.797.094.095.0.........مصـــــــــر

36.0 **33.0 **38.0 **……...75.147.461.666.546.656.889.083.086.024.815.720.3المغــــــرب

16.013.014.0……............40.629.935.375.074.074.0………موريتانيـــا

35.0 **21.0 **45.7 **……............74.228.051.787.063.075.0………اليمـــــــــن

  - تعرف معدالت القيد الصافية بأنها عدد الطلبة المقيدين في أحد مستويات التعليم في سن التعليم المدرسي الرسمي لتلك المرحلة .
***** البيانات لعام 1999 .**** البيانات لعام 2002 .*** البيانات لعام 1992 .** البيانات لعام 2003 .  * البيانات لعام 1991 .

  المصادر :  مصادر الملحق (10/2)- أ 

" تابع" ملحق (10/2) : معدالت القيد في مراحل التعليم
( ب )  معدل القيد الصافي

19801980
المرحلة الثانويةالمرحلة األولى

2004 199020041990



1.11…1.011.011.041.01األ ر د  ن
     2.52 **0.970.961.141.053.00اإلمـــارات
1.001.001.031.061.401.80البحريـــن
0.890.960.791.080.701.38تونــــــس
1.05     0.53 ***0.850.920.801.08الجزائـــــر
0.50     0.50 ***0.710.800.650.55جيبوتــــي
1.17 **      0.93 ****0.92      0.87 ****0.97       0.90 ****الســعودية
         0.93 *****0.750.880.780.941.00الســـودان
            0.72 ******0.900.950.730.940.64ســـــورية
            0.31 ******…            0.53 ******0.53…0.52الصومــال
0.58…0.850.820.640.67العــــــراق
0.910.990.780.971.001.36ُعمــــــــان
     1.03 **…1.06…1.00…فلســـــطين
0.940.991.100.972.873.78قطــــــــــــر
2.75      1.78 ***0.951.010.981.07الكويــــــت
1.11      0.93 ***0.960.961.071.09لبنـــــــــان
     1.09 **      0.83 ***0.941.001.031.06ليبيــــــــــا
            0.66 ******0.850.950.810.930.55مصـــــــــر
0.690.900.730.830.620.91المغــــــرب
0.740.980.470.820.160.40موريتانيـــا
0.400.710.210.450.290.36اليمـــــــــن

  ( * ) دليل المساواة : معدل القيد اإلجمالي لإلناث إلى معدل القيد اإلجمالي للذآور .

  ****** البيانات لعام 1997 .             ***** البيانات لعام 1999 .                 **** البيانات لعام  1992.   *** البيانات لعام 1991 .   ** البيانات لعام 2003 .
  المصدر :  مصادر الملحق ( 10/2) - أ.

19902004 19902004

"تابع" ملحق (10/2) : معدالت القيد اإلجمالي  في مراحل التعليم
(ج)  دليل المساواة (*) بين الجنسين في التعليم

2004

دليل المساواة بين الجنسين في التعليم

المرحلة العلياالمرحلة الثانويةالمرحلة األولى

1990



1970198019902004-19961970198019902004-1994

3.76.67.05.09.314.417.116.0األ ر د  ن
14.617.0…...1.31.73.1...اإلمـــارات
9.414.615.0...2.95.03.1...البحريـــن
27.9 *6.923.216.413.5 *7.15.46.2تونــــــس
7.97.85.55.131.624.321.124.0الجزائـــــر
10.520.5…...6.0……...جيبوتــــي
3.54.16.09.39.88.711.714.0الســعودية
3.5…9.1...0.8…4.3...الســـودان
3.94.64.33.59.48.117.315.0ســـــورية
2.0…        8.7 **7.6……       1.0 **1.0الصومــال
………...……3.0...العــــــراق
9.4 ***4.07.2...2.13.54.6...ُعمــــــــان
17.8………………...فلســـــطين
10.5…3.32.63.42.98.97.2قطــــــــــــر
4.22.43.58.011.28.13.414.2الكويــــــت
7.0…13.2...3.0……...لبنـــــــــان
………17.4……4.53.4ليبيــــــــــا
11.3 *…9.4 **4.115.8 *4.85.73.8مصـــــــــر
3.56.15.56.016.618.526.118.0المغــــــرب
23.0………4.0……...موريتانيـــا
14.6 ***………5.7 ***……...اليمـــــــــن

   *** البيانات لعام 2005 .   ** البيانات لعام 1981 .   * البيانات لعام 2006 .
 المصادر : 1) مصادر وطنية.

             2)  اليونسكو، "آتاب اإلحصاء السنوي 1999" وقاعدة معلومات اليونسكو، ینایر 2007.
             3)  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "تقریر التنمية البشریة"، أعداد مختلفة.

             4)  اليونيسيف، قاعدة المعلومات، ینایر 2007.

ملحق (11/2) : اإلنفاق على التعليم

% من اإلنفاق العام اإلجمالي % من الناتج القومي اإلجمالي

االنفاق العام على التعليم



معدل وفيات األمهات
(لكل 100,000 

مولود حي)
19801990200020051980199020002005198019902000200519801990200020052005 -199019801990200020051980199020002005

22.065.040.038.026.0 * 40.352.033.031.0 *7.0 *43.436.228.026.062.767.570.072.07.05.43.63.39.16.35.0األ ر د  ن
29.925.917.016.068.273.275.079.05.44.33.22.15.32.73.01.53.023.012.07.57.727.014.010.09.7اإلمـــارات
3.046.023.015.47.39.030.019.011.011.0...33.428.316.018.067.871.473.075.04.93.63.12.45.23.8البحریـــن
20.3100.052.031.024.0 *43.072.041.023.8 *5.8 *2.09.05.65.6 *73.65.23.52.1 *16.762.470.372.6 *34.825.217.1تونــــــس
42.931.219.421.460.067.272.574.66.84.63.22.511.36.54.64.5120.094.054.036.930.4134.069.039.039.0الجزائـــــر
12.0520.0136.4122.0115.288.0189.0163.0178.0133.0...44.542.335.034.047.950.746.053.06.76.25.34.816.414.4جيبوتــــي
42.936.026.425.261.467.273.573.07.15.94.03.38.85.83.94.012.965.047.220.219.085.044.022.622.3الســعودیة
44.038.634.032.049.252.756.057.06.45.64.64.216.213.511.011.0550.086.074.081.262.0142.0120.097.090.0الســـودان
46.535.829.028.063.368.570.070.07.35.23.63.87.95.05.04.665.055.035.024.018.174.044.029.020.2ســـــوریة
48.546.046.644.042.641.645.247.07.26.86.66.221.922.019.117.01100.0133.0133.0133.0133.0225.0225.0225.0225.0الصومــال
125.0...102.083.050.0...9.0290.063.040.0...4.58.78.5...60.06.55.9…34.061.561.8…40.939.2العــــــراق
50.045.032.624.857.569.973.474.37.26.54.73.113.37.63.72.515.464.029.017.610.295.031.521.711.1ُعمــــــــان
32.026.023.0...22.021.0......3.9120.0 *4.5…...5.75.3……72.5 *71.5......36.7 *40.9……فلســـــطين
29.223.018.018.066.770.075.073.05.74.34.22.96.73.41.93.099.025.021.011.718.032.026.013.721.0قطــــــــــــر
37.224.819.120.870.874.976.877.55.33.42.52.33.62.51.91.93.928.513.99.18.234.516.311.810.0الكویــــــت
30.125.620.018.066.968.870.072.04.13.12.32.27.77.46.07.0100.038.032.026.027.044.037.033.030.0لبنـــــــــان
46.327.727.023.060.568.571.074.07.34.73.52.911.64.95.04.077.055.035.026.218.070.041.032.019.0ليبيــــــــــا
18.0173.0104.033.826.2 *6.462.7118.076.031.5 *71.55.44.33.53.113.08.66.3 *25.555.662.868.9 *38.931.227.4مصـــــــــر
37.929.024.023.057.964.367.070.05.64.02.92.711.77.86.06.0230.099.069.046.636.0144.089.060.040.0المغــــــرب
43.842.542.141.046.749.154.053.06.46.16.35.618.116.413.414.0750.0108.085.079.078.0170.0133.0125.0125.0موریتانيـــا
56.150.340.040.047.154.561.162.07.97.56.55.918.512.611.38.0370.0135.098.067.376.0205.0142.0104.8102.0اليمـــــــــن

* البيانات لعام 2006 .
  المصادر : 1) مصادر وطنية.

             2) البنك الدولي، "مؤشرات التنمية الدولية"، أعداد مختلفة، وقاعدة معلومات البنك، ینایر 2007 .        
             3)  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "تقریر التنمية البشریة"، أعداد مختلفة.

             4)  اليونيسيف، قاعدة المعلومات، ینایر 2007.

(لكل 1000 مولود حي)

معدل وفيات الرضع
(لكل 1000 مولود حي)

معدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة

من السكان

العمر المتوقع
 عند الوالدة
(بالسنوات) 

معدل المواليد الخام
لكل 1000

ملحق (12/2) : اإلتجاهات في اإلحصاءات الحيویة للسكان (المواليد، العمر المتوقع، الخصوبة، الوفيات)

معدل الخصوبة
اإلجمالي

معدل الوفيات الخام
(لكل 1000 من السكان)



اإلنفاق العام على الصحةإجمالي اإلنفاق على الصحة

1995 - 199519702004 - 19802004 - 19951990 - 19702004اإلجماليالريفالحضرالخاصالعام من إجمالي اإلنفاق العاممن الناتج المحلي اإلجمالي

324887568…9.48.945.254.898959740203األ ر د  ن
484…418…10091202......3.38.074.725.3اإلمـــارات
10043224270427230370......4.18.869.230.8البحريـــن
579 **314409 **100294 **9317......67.8 *32.2 *5.77.2 *تونــــــس
221352476…4.110.080.819.2100959812113الجزائـــــر
301813836157378………5.710.566.933.1جيبوتــــي
4.09.475.924.1100889713137304297847488الســعودية
849211312…66722......4.39.143.256.8الســـودان
1941007804…5.16.348.251.896849026140ســـــورية
3436199811472………55.4 ***44.6 ***4.2 ***2.6 *** الصومــال
125513667…2.74.251.848.29778933166العــــــراق
210 *…370 * …166 *4.783.017.0100949611 *2.1ُعمــــــــان
751 *…194 *…162 *….........16.583.5...12.8فلســـــطين
10051222537380181505...1.56.773.926.1100قطــــــــــــر
520 * 366207 *181443 *10095...8.7100 ****91.3 ****2.16.1 ****الكويــــــت
118230360…10.28.429.370.798859577325لبنـــــــــان
360262233…4.15.962.937.1100859537129ليبيــــــــــا
420 **280459 **22679 **5.88.242.657.4100999953مصـــــــــر
786781141…5.16.033.166.91005070851المغــــــرب
63611446429071429......4.214.376.823.2موريتانيـــا
1467 *2955651235 *5.56.040.959.18030503اليمـــــــــن

**** البيانات لعام 2004 .*** البيانات لعام 2001 .** البيانات لعام 2006 .* البيانات لعام 2005 .
 المصادر : 1) مصادر وطنية.

            2) البنك الدولي، "مؤشرات التنمية الدولية"، أعداد مختلفة، وقاعدة معلومات البنك، ینایر2006.
            3)  منظمة الصحة العالمية , قاعدة المعلومات ، ینایر2007  . 

            4) تقریر موارد العالم 1999-98 .

عدد الممرضات
حسب نوع اإلنفاق 

2003

( % ) 
 اإلنفاق على الصحة

2003
( % )

ملحق (13/2) : المؤشرات الصحية في الدول العربية

مقابل آل سريرلكل 100,000 نسمة( % )
2004 - 1990

يحصلون على خدمات صحية
عدد السكانالنسبة المئوية للسكان الذين   عدد األطباء 



(  نسب مئوية)

اإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضر

999197999197978293948793األ ر د  ن
1001001001001001009895971009598اإلمـــارات
......100......100......100......100البحريـــن
806585 **97954775 **92 *956281100تونــــــس
998994888085997788998292الجزائـــــر
765972765973885079885082جيبوتــــي
99...64961003086100 ***100 ***976390الســعودية
866064786470532633502434الســـودان
946780988793975073998190ســـــورية
481426.........2831322729...الصومـــال
975083975081954881954879العــــــراق
89 *****61 *****97 *****73976183 ****65 ****76 ****857380ُعمــــــــان
99 *96 *99 *37......93 *85 *96 *85...94فلســـــطين
100100100100100100100100100100100100قطــــــــــــر
100...100100…100100...100100...100الكويــــــت
1008798......100100100100100100100لبنـــــــــان
72979697979697 *****68 *****72 *****726871ليبيــــــــــا
9792941009998704254865870مصـــــــــر
945875995681872756885273المغــــــرب
32433859445342223149834موريتانيـــا
35 ****19 ****84687162345782193238اليمـــــــــن

   (أ) معظم األرقام الواردة تعني نسبة السكان الذين يتوفر لهم مرافق مناسبة للصرف الصحي ( سواء آانت شبكات عامة أو مرافق مالئمة في الموقع ) .
   ***** البيانات لعام 2002 .   **** البيانات لعام 2003 .   *** البيانات لعام 2000 .   ** البيانات لعام 2005 .   * البيانات لعام 2006 .

المصادر : 1) مصادر وطنية.
            2) تقرير موارد العالم 1999-98 .

            3) البنك الدولي، "مؤشرات التنمية الدولية"، أعداد مختلفة، وقاعدة معلومات البنك .
            4) منظمة الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، التقرير السنوي للمدير العام - 1999.

             5)  اليونيسيف، قاعدة المعلومات، يناير 2007.

2004
صرف صحي مالئممياه شرب آمنة

ملحق (14/2) : السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة وصرف صحي مالئم (أ) 

199020041990



القوة العاملة

( معدل النمو السنوي )
(%)

199520052005-1995197019802005199520051995200519952005

35.238.23.424.926.030.333.628.719.316.347.155.0 مجموع الدول العربية

13.09.89.47.377.682.8………28.136.85.314.014.727.0األ ر د  ن
6.24.516.015.377.880.2………55.662.32.44.05.113.5اإلمـــارات
45.549.73.15.010.924.16.03.05.01.50.829.925.068.674.2البحریـــن
26.522.830.227.243.350.0………37.243.02.624.028.934.1تونــــــس
25.423.023.018.051.659.0………30.338.03.519.021.431.7الجزائـــــر
80.476.52.96.816.716.9………49.145.42.449.450.347.1جيبوتــــي
13.916.212.85.773.378.1………34.951.76.65.07.621.7الســعودیة
39.741.52.826.026.931.521.516.819.165.456.69.87.924.835.5الســـودان
30.835.94.121.023.529.110.06.08.030.525.730.823.938.750.4ســـــوریة
………………43.943.444.929.036.032.0  3.5 **42.5 * 34.9الصومــال
26.027.13.616.017.321.917.49.713.712.87.924.619.962.672.2العــــــراق
41.232.612.67.946.259.5………36.244.53.86.06.221.7ُعمــــــــان
…………...…17.0……13.6…...……...فلســـــطين
1.71.28.111.890.287.1………59.343.51.84.06.719.0قطــــــــــــر
1.81.97.416.690.881.5………55.961.25.38.013.125.2الكویــــــت
30.237.43.218.022.631.48.04.06.05.22.735.229.559.667.8لبنـــــــــان
8.14.321.219.570.776.2………31.431.33.216.018.625.9ليبيــــــــــا
37.941.02.924.026.532.84.08.96.437.030.224.021.139.048.7مصـــــــــر
39.442.82.529.033.536.513.512.813.240.232.421.619.638.248.0المغــــــرب
10.054.151.75.34.940.643.4……45.545.82.846.045.045.2موریتانيـــا
29.930.93.925.032.530.012.414.013.155.345.411.47.933.346.7اليمـــــــــن

  -  توزيع القوة العاملة حسب القطاعات لعام 2005 تقديري. 
  ** المعدل للفترة (1995 - 2003 ).   * البيانات لعام 2003 .

 المصادر :   1) الملحقان (3/3) و (4/4) ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ، أعداد متفرقة .
               2)  مصادر وطنية .    

               3)  مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي ، قاعدة معلومات البنك ، فبراير 2007. 
               4) الكتاب السنوي لالنتاج ،العدد 53 ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  1999 ، وقاعدة معلومات المنظمة 2005  .         

               5) مجموعة اإلحصاءات والمؤشرات اإلجتماعية , العدد الخامس , اإلسكوا , 2002  .         
               6)  اليونيسيف , قاعدة المعلومات , يناير 2006 .

الخدمات الصناعةالزراعة

نسبة األطفال الذین یعملون (%)

جملة

ملحق (15/2) : العمالة في الدول العربية

( البالغة 15 سنة وأآثر )
النسبة المئویة للقوى العاملة

2004-1999

من مجموع السكان

القوة العاملة

آنسبة مئویة
إناثذآورمن مجموع القوة العاملة (%)

حصة النساء من القوة العاملة

( بين 5-14 سنة)



السنــةالمـؤشـــــر

%200555.5   نسبة سكان الحضر إلجمالي السكان
%200435.8   نسبة الفئة العمرية دون 15 سنة إلجمالي السكان

%20043.8   نسبة الفئة العمرية أعلى من 65 سنة إلجمالي السكان
%200430.1   األمية بين البالغين
%200414.7   األمية بين الشباب

%200440.3   األمية بين اإلناث البالغات
%200419.6   األمية بين اإلناث الشابات

20040.85   فجوة النوع االجتماعي في القرائية بين البالغين
20040.94   فجوة النوع االجتماعي في القرائية بين الشباب

%200177-2000   القيد الصافي في التعليم األساسي
%200173-2000   القيد الصافي لإلناث في التعليم األساسي

20010.9-2000   فجوة النوع االجتماعي في القيد في التعليم األساسي
20010.63   معامل التعليم

سنة200467.3   العمر المتوقع عند الوالدة
%200066.3- 2005   نسبة الذآور الذين يتوقع أن يعيشوا إلى سن 65 سنة من آل مائة ذآر
%200073.3- 2005   نسبة اإلناث الذين يتوقع أن تعيشن إلى سن 65 سنة من آل مائة أنثى

طفل20003.7- 2005   متوسط الخصوبة للمرأة الواحدة
طفل200446   وفيات الرضع لكل ألف مولود حي

طفل200460   وفيات األطفال دون الخامسة لكل ألف مولود حي
%200486   نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب نقية

%200194   نسبة سكان الحضر الذين يحصلون على مياه شرب نقية
%200076   نسبة سكان الريف الذين يحصلون على مياه شرب نقية
%200471   نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي مناسب

%200196   نسبة سكان الحضر الذين يحصلون على صرف صحي مناسب
ك. و. س.20031977   متوسط استهالك الفرد من الكهرباء

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، "تقرير التنمية البشرية" : أعداد مختلفة .

ملحق (16/2) : بعض مؤشرات التطورات اإلجتماعية العربية

قيمة المؤشر
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