
 

 التقرير االقتصادي العربي الموحد           
 

  أ

 المحتويـــــات
 

 الصفحـة  

 التطورات االقتصادية واالجتماعية :    الفصل الثاني 1

  نظرة عامة 1

  التطورات االقتصادية   2

  النمو االقتصادي العام   2

  األسعار 6

  الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي 7

  الناتج حسب بنود اإلنفاق 9

   السلع والخدمات وفجوة المواردصادرات وواردات 12

   التطورات االجتماعية 14

   السكان 14

   التعليم 16

  الصحة 18

   مياه الشرب والصرف الصحي 20

  البطالة 23

  )2/16(-)2/1(: مالحق الفصل الثاني  24

 



 1 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

 
 واالجتماعيةالتطورات االقتصادية 

 
 
 

 نظرة عامة

 
مرتفعة نسبيًا  ) باألسعار الجاریة ( معدالت نمو في الناتج المحلي اإلجمالي            2004حققت االقتصادات العربية في عام         

ة وبالنسب. وللعام الثاني على التوالي، واستمرت معدالت التضخم عند مستویات منخفضة في غالبية الدول العربية                              

لمساهمات القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي، ارتفعت األهمية النسبية لقطاعات اإلنتاج السلعي، فضًال عن النمو                         

وفي المقابل   . المرتفع في القيمة المضافة للصناعات االستخراجية في ضوء ارتفاع األسعار العالمية للنفط وإنتاجه                          

ات البنية األساسية وقطاع الخدمات الحكومية في الناتج المحلي اإلجمالي            تراجعت األهمية النسبية لقطاع التشييد وقطاع      

 .لغالبية الدول العربية

 

وقد انخفضت نسبة االستهالك النهائي إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية وبقيت نسبة االستثمار اإلجمالي إلى                         

وال تزال معدالت االدخار واالستثمار في غالبية الدول        . 2003 عند مستواها في عام      2004الناتج المحلي اإلجمالي لعام     

 في المائة في     30 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بمعدالت تتجاوز                20العربية تبلغ في المتوسط حوالي         

على من  وارتفعت حصيلة صادرات السلع والخدمات للدول العربية آمجموعة بوتيرة نمو أ                  . العدید من الدول النامية     

 . 2004وتيرة نمو الواردات، مما أدى إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد في عام 

 

، التحسن، بصفة عامة، في معدالت القيد وانخفاض                2004ومن أهم التطورات االجتماعية التي طرأت خالل عام                  

دول العربية، ویقدر معدل      معدالت األمية، وذلك بالرغم من أن معدالت األمية ما تزال مرتفعة نسبيًا في عدد من ال                            

وما تزال الفجوة في معدالت األمية بين الشباب من الجنسين            .  في المائة  39األمية في الدول العربية آمجموعة بحوالي        

 .األآبر بين األقاليم الرئيسية في العالم

 

. داخلين لسوق العمل ألول مرة    وبالنسبة ألوضاع القوى العاملة في الدول العربية، تزایدت معدالت البطالة للمتعلمين وال            

وال تزال الدول العربية آمجموعة تسجل أدنى معدالت لمشارآة المرأة في سوق العمل من بين األقاليم الرئيسية في                               

ومع ذلك،  . وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة وانخفضت معدالت وفيات الرضع في جميع الدول العربية                . العالم

وتتوفر مياه الشرب المأمونة والصرف       . سكان الدول العربية محرومين من مياه الشرب المأمونة           ال یزال حوالي ربع       

 .الصحي المناسب في المناطق الحضریة أآثر منها في المناطق الریفية

الفصل
الثاني
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 التطورات االقتصادية
 

 النمو االقتصادي العام
 

 مليار دوالر في    751قابل   ، م  2004عام  والر في    مليار د  870یقدر الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل بحوالي         

 في المائة   15.8، وللعام الثاني على التوالي، بلغ حوالي           باألسعار الجاریة  العام السابق، محققا بذلك معدال مرتفعا للنمو        

حوالي ، ب 2000 ویقدر معدل النمو باألسعار الثابتة، بسنة أساس عام               .2003 في المائة في عام         11.3مقارنة بحوالي    

 في المائة للعامين على الترتيب، وهي أعلى معدالت لنمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار                6.1 في المائة وحوالي     6.7

 ).1( الجدول رقم الثابتة منذ بدایة العقد الحالي،
 

 )1(جدول رقم ال
 الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

2000-2004 
  

 (%)معدل النمو السنوي 

 باألسعار الجارية 2000باألسعار الثابتة لعام 

  المحلي اإلجماليالناتج
 السنـــوات )مليار دوالر(

5.0 15.6 682.7 2000 

1.9 -2.9 662.9 2001 

2.3 1.8 674.8 2002 
6.1             11.3    751.0 2003 

6.7 15.8 870.0 2004 

 ).2/2(الملحق  : المصدر
 
 

 أهمها   ، خالل العامين األخيرین إلى عدة عوامل              ،الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية         ویرجع ارتفاع معدل نمو          

في ارتفاع إیرادات الموازنات العامة للدول العربية المصدرة            التي ساهمت     الصادرات النفطية      عوائدارتفاع  استمرار  

االقتصادیة عاش القطاعات واألنشطة       ساهم بدوره في انت      مما    التوسع في اإلنفاق االستثماري،            ىللنفط وساعدها عل    

 استمرار تطبيق سياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي وزیادة فعالية دور القطاع الخاص في                نآما أ . األخرى

ومستدامة  األداء االقتصادي في غالبية الدول العربية وتعزیز فرص تحقيق معدالت مرتفعة                       تحسن أدى إلى      ،التنمية

 .للنمو
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 2004جميع الدول العربية حققت في عام              إلى أن        والتقدیرات األولية     من المصادر الوطنية      بيانات المتاحة  الوتشير   

 في 1.2بين تراوح  وبالعمالت الوطنية، إذ 2000معدالت نمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، بسنة أساس عام    

البحرین، تونس، جيبوتي، السعودیة، سوریة، عمان، لبنان،            في المائة في اثنتي عشر دولة عربية، هي                 6.0المائة و 

 في المائة في ست دول عربية أخرى،           8.5 في المائة و    6.4ليبيا، مصر، المغرب، موریتانيا، واليمن، آما تراوح بين             

 ).2( الجدول رقم هي األردن واإلمارات والجزائر والسودان وقطر والكویت،

 
 )2(جدول رقم ال
 للدول العربية المحلي اإلجمالي معدل نمو الناتج

 2004 و2003
 

 )نسبة مئوية( 
 معدل نمو الناتج المحلي

 معدل نمو الناتج المحلي بالعمالت الوطنية بالدوالر

 باألسعار الثابتة باألسعار الجارية باألسعار الجارية
2004 2003 2004 2003 2004 2003 

 الــــدول

 ناألرد 4.0 7.5 6.3 13.3 6.3 13.3
 اإلمارات 11.1 7.3 17.1 17.1 17.1 17.1
 البحرین 6.8 5.6 13.7 15.2 13.7 15.2

 تونس 5.6 6.0 7.6 9.0 16.2 8.7
 الجزائر 17.1 7.6 16.0 16.1 19.4 24.7

 جيبوتي 3.5 3.8 5.6 6.0 5.6 6.0
 السعودیة 7.7 5.2 13.8 16.8 13.8 16.8
 السودان 6.1 6.4 16.1 15.2 16.1 15.2

 ةسوری 1.3 1.8 5.0 12.8 4.9 8.4
 عمان 1.9 1.2 6.9 14.4 6.9 14.4
 قطر 7.8 8.5 20.3 20.0 20.3 20.0
 الكویت 9.7 6.8 30.1 19.3 21.2 20.6

 لبنان 2.5 3.5 4.3 9.0 4.3 9.0
 ليبيا 4.4 4.9 27.8 14.3 25.8 13.3

 مصر 3.1 4.2 10.2 16.2 -4.9 3.7-
 المغرب 5.5 4.3 5.5 5.8 21.4 14.2
 موریتانيا 5.4 3.0 14.9 15.9 17.8 15.6
 اليمن 3.3 3.6 14.1 15.4 9.5 14.6

 .وتقدیرات أولية من المؤسسات المعدة للتقریر) 2/2(و) 2/1(الملحقان : المصدر  

 
الناتج  المحسوب على أساس تقدیرات           باألسعار الجاریة،    معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي         وتشير التقدیرات إلى أن     

دول عربية، هي   في خمس   المحسوب على أساس تقدیرات الناتج بالعملة المحلية         عن مثيله    2004یقل في عام     ،بالدوالر

 في هذه الدول    العملة الوطنية مقابل الدوالر   سعر صرف    انخفاض   وذلك بسبب ، ليبيا، مصر، موریتانيا واليمن،       ةسوری

 في  10.2 من بالعملة الوطنية،     ة النمو المقدر   ت معدالت  مصر، إذ تحول     وآان االنخفاض حادَا في حالة        .في ذلك العام   

  في حالة تقدیر الناتج بالدوالر بلغ معدله          تراجع في النمو   ، إلى    2004 في المائة في عام        16.2و 2003المائة في عام     

مة الجنيه المصري مقابل    نخفاض قي ال وذلك نتيجة    ، على الترتيب   المذآورین في المائة للعامين  ) 3.7(في المائة و  ) 4.9(
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 الوطنية مقابل الدوالر، یالحظ       ةوفي حالة الدول التي ارتفع فيها سعر صرف العمل            . لعامين المذآورین ا خاللالدوالر  

ینطبق ذلك على    وارتفاع تقدیر معدل النمو على أساس الناتج بالدوالر مقابل النمو على أساس الناتج بالعملة الوطنية،                        

 .مغرب الجزائر والآل من

 

وقد استمر العدید من الدول العربية في تطبيق السياسات التي من شأنها مواجهة المشاآل التنمویة األساسية وأهمها                                

وعلى الرغم من ارتفاع معدالت النمو االقتصادي العام على         . البطالة وتنویع مصادر الدخل وزیادة القدرة على التصدیر       

وینطبق ذلك  . لبية الدول لم تتمكن من تحقيق إنجاز ملموس في مواجهة تلك المشاآل              النحو المشار إليه سابقًا، إال أن غا        

 لمواآبة التطور النوعي الذي حققته الدول           الدول العربية    التعليم والتدریب والبحث العلمي بما یؤهل         تطویرأیضًا على    

ليب ومتطلبات اإلدارة الحدیثة وطرق        ما یتعلق بأسا   في ونوعية وطرق اإلنتاج، أو          بأسلوبما یتعلق    فيالمتقدمة، سواء    

، من   والتجارة الدولية  بشكل آبير على تغيير مصادر المزایا النسبية التقليدیة في اإلنتاج          تلك العوامل    أثرت   وقد. التسویق

 .آثافة نسبية في الموارد إلى آثافة نسبية في المهارات والمعرفة والتقانة

 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج
 

، باألسعار الجاریة، في االرتفاع للعام           للدول العربية   توسط العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي             استمر الم 

 دوالرًا في العام السابق،      2,592 مقارنة بحوالي     2004 دوالرًا في عام      2,935الثاني على التوالي حيث یقدر بحوالي         

.   معدالت النمو السنوي للسكان      بكثيردول العربية بمعدالت تفوق       وذلك نتيجة نمو الناتج المحلي اإلجمالي في غالبية ال            

، مقارنة بالعام السابق، في آافة الدول العربية باستثناء مصر،           2004وقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج في عام            

مة الجنيه المصري   بسبب انخفاض قي  وذلك  في المائة،    5.6أي بنسبة    ، دوالراً 1,143 إلى   ًا دوالر 1,211إذ انخفض من    

 .)3(جدول رقم ، المقابل الدوالر

 

ت  ي              فاوتوی ي اإلجمال ناتج المحل رد من ال ن  نصيب الف ام          بي ية في ع دول العرب يرًا،    2004 ال ًا آب راوح      تفاوت بين حيث ت

 هي  ، دوالر في أربع دول    1,000ویقل متوسط نصيب الفرد عن      .  في موریتانيا  ًا دوالر 451و في قطر     ًا دوالر 42,676

يا، و         ي والسودان واليمن وموریتان ي ی  جيبوت ية     ُخمس شكل سكانها نحو       الت دول العرب بلغ .  سكان ال  نسبة سكان الدول  وت

ن     ناتج بي رد من ال يها متوسط نصيب الف تراوح ف ي ی ية الت ام ( دوالر 2935و  دوالر1,000العرب ي ع ام ف المتوسط الع

ي    )2004 ) 1( ویعكس الشكل رقم ).3(عربية المشمولة في الجدول رقم  في المائة من إجمالي سكان الدول ال 62.4حوال

التحسن العام في متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية، إذ انخفضت نسبة السكان الذین     

ي اإلجمالي عن                    ناتج المحل نهم من ال رد م ل متوسط نصيب الف  إلى  1995 في المائة في عام      80.2 دوالر من    1,500یق

ام          57.9 ة في ع  دوالر  1,500، مقابل ارتفاع نسبة السكان الذین یتراوح متوسط نصيب الفرد منهم بين             2004 في المائ

 .2004 في المائة في عام 27.5 إلى 1995 في المائة في عام 5.6 دوالر من 3,000و
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 )3(جدول رقم ال
 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 2004-2003 و1995-2000
 

 )بالدوالر( 
 السنة 1995 2000 2003 2004
 *الدول    

 قطر 16,642 31,103 37,266 42,676
 اإلمارات 17,755 21,719 21,964 23,771
 الكویت 14,453 16,550 18,597 21,066
 البحرین 9,965 12,493 13,922 15,626
 السعودیة 7,855 9,204 9,761 11,122
 عمان 6,477 8,271 9,308 10,964

 لبنان 3,178 4,380 4,715 5,108
 ليبيا 6,340 6,130 3,915 4,301
 تونس 2,015 2,032 2,724 2,946
 *المتوسط العام 1997 2,522 2,592 2,935
 الجزائر 1,484 1,697 1,977 2,411
 األردن 1,568 1,755 1,954 2,163
 المغرب 1,252 1,161 1,455 1,636
 سوریة 1,174 1,159 1,233 1,307
 العراق 365 1,395 756 1,242
 مصر 1,054 1,543 1,211 1,143

 جيبوتي 858 813 839 863
 السودان 179 421 581 655
 اليمن 333 521 559 620
 موریتانيا 463 355 402 451

 ).2/7(و) 2/2 (الملحقان: المصدر 
 ، وتم2004ًا لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في عام تم ترتيب الدول العربية على أساس تنازلي وفق    *  

 . الدول األعلى والدول األقل من المتوسط العام في ذلك العام:         تصنيف الدول إلى فئتين 
 

 

 والتي تضم دول مجلس التعاون    ویزید متوسط نصيب الفرد من الناتج عن  المتوسط العام للدول العربية في باقي الدول،                 

ویتباین متوسط  .  في المائة من إجمالي سكان الدول العربية         18.0یشكل سكانها حوالي    الخليجي ولبنان وليبيا وتونس، و     

 هي تونس   ، في ثالث دول   ر دوال 5,108 دوالر و  2,946نصيب الفرد من الناتج في دول هذه المجموعة، إذ یتراوح بين            

وتشمل .  هي عمان والسعودیة والبحرین     ، دوالر في ثالث دول     15,626 دوالر و  10,964وليبيا ولبنان، ویتراوح بين      

 21,066باقي دول هذه المجموعة آال من الكویت واإلمارات وقطر، ویتراوح فيها متوسط نصيب الفرد من الناتج بين                     

 .  دوالر للفرد في قطر42,676و دوالر للفرد في الكویت

 

 مستویات توزیع الدخل حسب فئاتـه أو حسب            ال یعكس    من الناتج    المتوسط العام لنصيب الفرد      وتجدر اإلشارة إلى أن    

 .المذآورة ینخفض دخلها عن المتوسطات السكانالتوزیع الجغرافي بين الریف والحضر، مما یعني أن نسبة هامة من 
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 األسعار

 
، وذلك نتيجة استمرار هذه       2004 معدالت التضخم عند مستویات منخفضة في غالبية الدول العربية في عام                   استمرت

السياسات النقدیة والمالية التي من شأنها السيطرة            بخاصة   اإلصالح االقتصادي، و      وبرامج الدول في تطبيق سياسات     

استقرار أسعار الصرف في غالبية الدول العربية على           تحریر و وساعد  .  على الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية      

 .   أسعارها المحلية علىسعار العالمية للواردات على تكلفتها بالعمالت الوطنية ومن ثمالحد من تأثير ارتفاع األ

 

تزاید درجة التنافسية في أسواق الدول العربية،            ت العربية على األسواق العالمية في             اوساهم انفتاح غالبية االقتصاد      

رتفعة في العدید من الدول العربية إلى عدم             وقد أدت معدالت البطالة الم        .وشملت المنافسة آال من الجودة واألسعار         

ومن عدم نمو الطلب المحلي بمعدالت مرتفعة،       بدوره في   ذلك  ساهم  ارتفاع مستویات األجور الحقيقية بمعدالت عالية، و      

 . التقليل من أثر آل من األجور والطلب المحلي على ارتفاع األسعارثم

 

دول العر               ية ال دل التضخم في غالب تجاوز مع م ی ًا بنسب التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك،    ول ية، مقاس  ب

ام          4.0نسبة    ة في ع تثناء 2004 في المائ  في المائة، وموریتانيا 8.7بنسبة السودان  في المائة و17.3 مصر بنسبة  ، باس

انخفاض مستوى األسعار في   ویالحظ  .  في المائة  4.4بنسبة   سوریة في المائة، و   6.0  بنسبة  في المائة، واليمن   8.0بنسبة  

 ).4(جدول رقم ال ، في المائة)0.7 (عمانو في المائة )1.1( عن العام السابق في آل من السعودیة 2004عام 

 

الشكل (1) : التوزيع النسبي لسكان الدول العربية حسب فئات دخل الفرد
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 )4(جدول رقم ال
 معدل التضخم

 2004 -2000و 1995
 )نسبة مئوية( 

السنة 1995 2000 2003 2004
 الدول    
 األردن 2.4 0.7 2.3 3.4
 اإلمارات 2.7 1.3 2.0 2.0
 البحرين 2.7 0.7- 1.6 2.3
 تونس 6.3 2.9 2.7 3.6
 الجزائر 29.7 0.3 2.6 3.6
 جيبوتي 4.8 2.9 - 2.5 2.2

 *السعودية 1.1 - 1.1 - 1.4- 1.1-
 السودان 68.4 8.0 7.4 8.7
 ةسوري 8.0 3.8 - 5.1 4.4

 عمان 1.1 - 1.2 - 0.3- 0.7 -
 قطر 3.0 1.7 2.8 2.6
 الكويت 2.7 1.8 1.0 1.3
 لبنان 4.2 0.0 1.3 3.0
 ليبيا 5.3 2.9 - 3.6 3.0

 **مصر 8.4 2.7 5.5 17.3
 المغرب 6.2 1.9 1.2 1.5
 موريتانيا 6.6 3.2 4.6 8.0
 اليمن 9.2 4.6 2.2 6.0

 .1999سنة األساس *     
 . وسلة السلع واألوزان الخاصة به1999/2000سنة األساس عام **   
 . ومصادر وطنية أخرى2005 لعام لتقریر االقتصادي العربي الموحدلاالستبيان اإلحصائي  : المصدر 

 

 الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي
 

زایدت  ي القيمة المضافة لقطاعات اإلنتاج السلعي في توليد الناتج              ت بية إلجمال ية النس  المحلي اإلجمالي، حيث بلغت      األهم

بتها  ة في        59.0 نس ام    في المائ ي      2004ع ة بحوال ة في العام السابق، وحوالي          55.8 مقارن  في المائة في    50.4 في المائ

بية لقطاع الصناعات االستخراجية من                      .منتصف التسعينات    ية النس اع األهم ى ارتف ك إل رجع ذل  في المائة في    21.6 وی

عينات ف التس ى ،منتص و  إل ام  29.7نح ي ع ة ف ي المائ ي 2003 ف ة 34.6 وحوال ي المائ ام  ف ي ع  ،2004ف

م      زراعة والصناعات االستخراجية       ). 5(الجدول رق نسبة عالية من الناتج المحلي ) القطاعات األولية(ویشكل قطاعي ال

ي، بلغت      ام          42.3اإلجمال ة في ع إن     .  2004 في المائ ك ف بات لذل  تنعكس ي التي تتعرض لها قطاعات اإلنتاج األول    التقل

صادي الكلي في العدید من الدول العربية، وبخاصة التقلبات في األسعار العالمية            بشكل واضح على مؤشرات األداء االقت     

ي تؤثر مباشرة على حصيلة إیرادات الصادرات من تلك السلع         تجات الزراعية الت نفط والمن  األحوال المناخية وآذلك  ،لل

 .  على اإلنتاج والصادرات الزراعية التي تؤثرومواسم الجفاف
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 )5(جدول رقم ال
 هيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربيةال

 2004-2003 و1995-2000
 

 ) مئويةةنسب( 

هيكل الناتج غير  **معدل النمو السنوي
  هيكل الناتج المحلي اإلجمالي *االستخراجي

2003-2004 1995-2000 2004 2003 1995 2004 2003 1995  
 : منهاقطاعات اإلنتاج السلعي 50.4 55.8 59.0 36.7 37.1 37.3 10.5 22.6

 الزراعة 9.5 8.3 7.7 12.1 11.9 11.8 4.6 7.1
 الصناعات االستخراجية 21.6 29.7 34.6 - - - 16.6 35.0

 الصناعات التحویلية 11.5 10.7 10.1 14.7 15.3 15.4 5.5 9.0
 باقي قطاعات اإلنتاج 7.8 7.0 6.6 9.9 10.0 10.1 3.7 9.6
 :إجمالي قطاعات الخدمات منها 45.9 42.0 39.3 58.6 59.8 60.1 4.5 8.4
 الخدمات الحكومية 15.1 11.6 10.6 19.2 16.5 16.3 3.0 6.6

 :صافي الضرائب غير المباشرة 3.7 2.2 1.7 4.7 3.1 2.6 5.2 - 11.4-

 الناتج المحلي اإلجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 7.4 15.8

 .تج المحلي اإلجمالي بعد استبعاد القيمة المضافة في قطاع الصناعات االستخراجيةالنسبة إلى النا* 
 .معدل النمو السنوي للقيمة المضافة** 

 ).2/4(و) 2/3(الملحقان :  المصدر
 
 وذلك مقارنة بحوالي    2004في المائة في عام       9 باألسعار الجاریة    للصناعات التحویلية بلغ معدل نمو القيمة المضافة       و

قد نمو القيمة المضافة للصناعات التحویلية       أن  یالحظ  و. 2000-1995 خالل الفترة    ، في المائة في المتوسط سنویاً      5.5

بشكل متواصل في غالبية الدول العربية منذ منتصف التسعينات، حيث تم تنفيذ العدید من المشروعات الصناعية في                     تم  

تعزیز دور القطاع الخاص، والعمل على تنویع مصادر الدخل،                إطار توجه هذه الدول نحو تحسين مناخ االستثمار و              

 .    زیادة مساهمة الصناعات التحویلية في عائدات الصادراتألغراضوالنهوض باإلنتاج السلعي، وخاصة 

 

ية األهمتزاید   یالحظ   ، النفط أسعار الحادة في     التغيراتأثر  و ،قطاع الصناعات االستخراجية  لباستبعاد القيمة المضافة     و

 في المائة في منتصف التسعينات إلى          14.7النسبية للصناعات التحویلية في توليد الناتج غير االستخراجي من حوالي                

 2004بينما لم تنعكس الزیادة الكبيرة في ناتج الصناعات االستخراجية في عام             ،  2004 في المائة في عام       15.3حوالي  

طة بشكل مباشر وبالدرجة نفسها، إذ بقيت عند مستواها تقریبًا لعام                   على نمو الصناعات التحویلية وغيرها من األنش           

2003. 

 

 في عام     في المائة   7.0القيمة المضافة في جميع الدول العربية، وتجاوز معدل النمو                  في  حقق قطاع الزراعة نموًا        و

 وليبيا   ولبنان ویت والعراق والك    وسوریة  والسودان  والجزائر وجيبوتي    في آل من األردن واإلمارات وتونس           2004

وحققت .  وارتفعت العائدات من الصادرات الزراعية في معظم تلك الدول         . بسبب جودة موسم األمطار فيها     وقطر، وذلك 
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معدالت متواضعة لنمو القيمة المضافة في قطاع الزراعة تراوحت          وجيبوتي  آل من السعودیة وموریتانيا وقطر ولبنان        

 في  ة الزراع نمو القيمة المضافة في قطاع         بينما تراجع    .   في المائة في لبنان      4.1 في المائة في السعودیة و        0.1بين  

 .بصورة طفيفةمان ُع

 

آذلك تراجعت وتيرة نمو القيمة المضافة في قطاع التشييد وقطاعات البنية األساسية في غالبية الدول العربية، وخاصة                      

آما انخفضت  .  السبعينات والثمانينات عقدي   الضخمة في      التي نفذت العدید من المشروعات       المصدرة للنفط في الدول    

 سواء بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي أو إليه بعد استبعاد              قطاع الخدمات الحكومية،  لاألهمية النسبية للقيمة المضافة      

يد اإلنفاق   وتيرة نموها بسبب تطبيق سياسات ترش           انخفضت  آذلك القيمة المضافة في قطاع الصناعات اإلستخراجية،        

 من األنشطة      عددتقليص دور الدولة في           االتجاه إلى      ثم    العام ضمن برامج التصحيح االقتصادي والمالي، ومن                

 .والخدمات

   

ونظرا ألن أنشطة التشييد والبنية األساسية والخدمات الحكومية تستوعب نسبة عالية من العمالة في غالبية الدول                                    

نمو قوة العمل   واعات تضافر مع عوامل أخرى، أهمها نمو السكان بمعدالت مرتفعة                 نمو هذه القط    تباطؤالعربية، فإن    

 وبلوغ معدالتها مستویات حرجة في بعض        ، ظاهرة البطالة  تفاقمأدى إلى   مما   فرص العمل المتاحة،      نمو بمعدالت تفوق 

 .الدول العربية

 

 الناتج حسب بنود اإلنفاق

 
 أثر على ارتفاع حصة صادرات السلع  آان له للعام الثالث على التوالي، مما صادرات النفط في االرتفاع عوائداستمرت 

ي                ي من حوال ي اإلجمال ناتج المحل عام في  في المائة   49.0  إلى حوالي     2003عام  في   في المائة    44.8والخدمات في ال

ية 2004 و الصادرات اإلجمال دل نم ان مع رتفعًا ، وآ امم ك الع ي ذل غ إذ ،ف ي  بل ي ا26.5حوال ة ف ن . لمائ ل م ق آ وحق

اق             نود اإلنف و ب دل نم ة بمع رتفع بالمقارن و م دل نم واردات مع تثمار وال ى االس ي والحكومي في عام    عل  االستهالك العائل

2004. 

 

 االستهالك النهائي

 
  في 11.7بزیادة نسبتها   أي  ،  2004 مليار دوالر في عام       575.9یقدر إجمالي االستهالك النهائي للدول العربية بحوالي         

 جمالي للدول العربية من حوالي      اإل نسبة االستهالك النهائي إلى الناتج المحلي             ولقد انخفضت . المائة عن العام السابق     

شمل ذلك االستهالك النهائي بشقيه، إذ           و .2004 في المائة في عام          66.2 إلى حوالي      2000 في المائة في عام          71
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 على  إلى الناتج المحلي اإلجمالي     ) العام(ستهالك الحكومي     واال) الخاص(انخفضت نسب آل من االستهالك العائلي             

 ).6(جدول رقم ال النحو المبين في 

 

 )6(جدول رقم ال
 الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

 2004-2003 و2000 و1995
 

 )نسبة مئوية( 
  األهمية النسبية المعدل السنوي للنمو

2003-2004 1995-2000 2004 2003 2000 1995  
 االستهالك النهائي 77.7 71.0 68.6 66.2 5.2 11.7
   االستهالك العائلي 57.4 51.7 49.5 47.7 5.2 11.6
   االستهالك الحكومي 20.3 19.3 19.1 18.5 6.3 12.2
 االستثمار اإلجمالي 21.4 18.3 20.8 20.3 4.1 12.7

 فجوة الموارد 0.9 10.7 10.6 13.5 - -
   صادرات السلع والخدمات 37.2 41.0 44.8 49.0 9.5 26.7
   واردات السلع والخدمات 36.3 30.3 34.3 35.5 3.6 20.1
 الناتج المحلي اإلجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 7.4 15.8

 ).2/6(و) 2/5(الملحقان : المصدر  

 
وعلى  .2004ول العربية آكل في عام       في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للد        47.7ویشكل االستهالك العائلي حوالي     

 في المائة في السودان، والحد األدنى لها              84.5فرادى، یبلغ الحد األقصى لهذه النسبة حوالي              العربية  مستوى الدول    

 في المائة في    84.5 في المائة و   48 وتتراوح نسبة االستهالك العائلي إلى الناتج اإلجمالي بين        .  في المائة في قطر    17.5

 .الدول العربيةغالبية 

 
زالت منخفضة في      مستویات االستهالك العائلي والحكومي، معبرا عنها بمتوسط نصيب الفرد منه، ال                     وفيما یخص  

، والذي یمثل إنفاق األفراد على        یقدر متوسط نصيب الفرد من االستهالك العائلي         2004ففي عام   . غالبية الدول العربية  

للفرد  ین بأقل من دوالر    عليم والترفيه وغيرها من المتطلبات االستهالآية للفرد،         الغذاء والكساء والمسكن والصحة والت      

 إجمالي في المائة من       19.6حوالي  ها  یشكل سكان و ،موریتانيا واليمن و أربع دول هي جيبوتي والسودان      في اليوم في      

 دول هي   ثمانيت في اليوم في      ة دوالرا ستأقل من   و ینبين أآثر من دوالر   هذا المتوسط    ویتراوح   .يةالعربالدول  سكان  

 في المائة    67.9مصر والمغرب، ویشكل سكان هذه الدول حوالي            ليبيا و  والعراق و   ةاألردن وتونس والجزائر وسوری    

في باقي الدول العربية، والتي      عائليآما یتراوح متوسط نصيب الفرد من االستهالك ال       .  من إجمالي سكان الدول العربية    

 ، دوالر في اليوم    33و  دوالرات 9 حوالي    بين في المائة من إجمالي سكان الدول العربية،             12.5یشكل سكانها حوالي     

 ).7(، الجدول رقم  ولبنان والكویتالبحرین والسعودیة وعمان وقطرو وهذه الدول هي اإلمارات
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 )7(جدول رقم ال
 2004متوسط نصيب الفرد من االستهالك في عام 

 )دوالر في اليوم(
 

متوسط الدول العربية لفرد منمتوسط نصيب ا
   االستهالك العائلي االستهالك الحكومي

                       الدول 3.69 1.45
 األردن 4.64 1.36
 اإلمارات 32.89       8.25
 البحرين 16.28       7.37
 تونس 5.06       1.28
 الجزائر       2.54       0.96
 وتيجيب       1.95       0.64
 السعودية       8.96       7.13
 السودان       1.52       0.08
 سورية 2.27 0.50
 العراق       2.49       0.82
 عمان       13.20       6.80

 قطر       20.50       19.21
 الكويت 21.81 12.14

 لبنان       10.95       4.35
 ليبيا       5.67       2.08
 مصر        2.20       0.39
 المغرب       3.02       0.94
 موريتانيا       0.98       0.24
 اليمن       1.02       0.26

 ).2/7(و ) 2/5(الملحقان :  المصدر 
 

 

نصيب الفرد من اإلنفاق االستهالآي الحكومي عن قيمة الخدمات االستهالآية الجماعية التي تقدمها                           متوسط    یعبرو

 منه ویضم بشكل أساسي التعليم والصحة والضمان االجتماعي                  شرائح عریضة  حكومة إلى المجتمع آكل أو إلى              ال

 للدول العربية آكل في عام        بالنسبة يومفي ال  دوالر   1.45بحوالي  متوسط نصيب الفرد    یقدر  و .وخدمات الثقافة وغيرها  

ویتراوح  الدول العربية،     سكان مجموع في المائة من     80  دول یمثل سكانها نحو      تسع  ، ویقدر بأقل من دوالر في       2004

والتي یشكل سكانها   ،   وليبيا ولبناناألردن وتونس    آل من     اليوم في   في ر للفرد خمسة دوال و دوالر واحد   ما یزید عن   بين

 والتي   دوالر للفرد في اليوم في باقي الدول العربية           19.21 دوالر و  6.80 في المائة، ویتراوح بين حوالي         8.7حوالي  

 .2004 في المائة من مجموع سكان الدول العربية في عام 11.3یشكل سكانها حوالي 

 

 لتلبية احتياجات    بشقيه العام والخاص    وتعكس تلك المؤشرات حاجة غالبية الدول العربية إلى رفع مستویات االستهالك              

 إلى  الوقت نفسه توى االستهالك یؤدي في         أن رفع مس     ، على أن یكون ذلك استنادًا إلى زیادة في اإلنتاج، إذ                  المعيشة

وتعمل غالبية الدول العربية على تطویر وتهيئة المناخ        .  عالية  نمو انخفاض االدخار إذا لم یحقق الناتج اإلجمالي معدالت       
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المناسب لجذب وتفعيل االستثمارات الخاصة المحلية والخارجية للمساهمة في تمویل التنمية ورفع معدالت اإلنتاج                             

 . معًاواالدخارخول، ومن ثم االرتقاء بمستویات االستهالك والد

 
 اإلنفاق االستثماري

 
 إلى حوالي   2000 مليار دوالر في عام        124.8 إجمالي اإلنفاق االستثماري للدول العربية من حوالي            ت تقدیرات ارتفع

سبة اإلنفاق االستثماري إلى    ت ن بلغ، و 2004 مليار دوالر في عام      176.5 وحوالي   2003 مليار دوالر في  عام       156.6

 في المائة لألعوام الثالثة المشار إليها على الترتيب،           20.3 في المائة و    20.8و في المائة     18.3الناتج المحلي اإلجمالي     

 2003في عامي   ویرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار النفط مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للدول العربية آكل                      

 .دالت أعلى من معدالت نمو االستثماراتبمع 2004و

 

 لتصل  وتتباین معدالت االستثمار فيما بين الدول العربية فرادى، حيث تبلغ نسبة االستثمار إلى الناتج أعالها في الجزائر                

 بسبب المخصصات االستثماریة  وذلك   ، في المائة  29.5لبنان بحوالي   وتقدر هذه النسبة في      في المائة،    31.9 إلى حوالي 

 في المائة في آل من األردن وجيبوتي والسعودیة،           20.0تقل هذه النسبة عن      و .االستثنائية الضخمة إلعادة إعمار لبنان     

 . اإلجماليالستهالكاوالسودان، والعراق، وعمان، والكویت، وليبيا، ومصر، مقابل ارتفاع حصة 

 
 في المائة من     20 والتي تبلغ في المتوسط حوالي         ویمثل ضعف معدالت االدخار واالستثمار في غالبية الدول العربية،           

 في المائة في آثير من الدول النامية، أحد أهم أسباب تواضع                        30الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بمعدالت تتجاوز             

لوصول إلى مستویات مناسبة لجذب         ل الدول العربية       تأخروقد ساهم في ذلك         .  معدالت توليد فرص العمل الجدیدة        

ساسي األمحرك  الرات الجدیدة، وخاصة األجنبية، وآذلك ضعف نسب اإلنفاق االستثماري العام الذي یعتبر                        االستثما

وقد اتخذت غالبية الدول العربية العدید من اإلجراءات والتشریعات التي من شأنها تهيئة               .لالستثمار والنشاط االقتصادي  

جنبية وتعزیز دورها في التنمية، واالستفادة من فاعليتها في نقل            المناخ المالئم لجذب وتشجيع االستثمارات المحلية واأل       

 اإلدارة الحدیثة، وتوفير فرص العمل وتطویر وتحسين أداء العاملين بما یتناسب مع التطورات       وأساليب المتطورة   التقانة

 .  في أسواق العملالدولية

 
  وفجوة الموارد السلع والخدمات ووارداتصادرات

 
يمة ارتفعت    دول العربية آكل من حوالي         درات صا  ق  إلى حوالي 2003 مليار دوالر في عام 336.6السلع والخدمات لل

 إلى الناتج   ة صادرات السلع والخدمات   ارتفعت نسب و . في المائة  26.7أي بما نسبته    ،  2004 مليار دوالر في عام      426.5

ي            ية من حوال دول العرب ي لل ي اإلجمال ي    44.8المحل ى حوال ة إل على  2004 و2003 في المائة للعامين  49.0  في المائ
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م العوامل المؤثرة في هذا البند       .الترتيب   العدید من أوالها الجهود التي ، وزیادة الصادرات النفطيةارتفاع عوائد  ومن أه

دول  ية في      ال نویع الصادرات       ل األخيرة    األعوام  العرب وتعزیز دور مشروعات اإلنتاج والخدمات     غير النفطية   تشجيع وت

 .رالموجهة للتصدی

 

 257.3 مليار دوالر، مقارنة بحوالي      308.8 بحوالي   2004في عام   للدول العربية   تقدر قيمة واردات السلع والخدمات      و

وتبلغ نسبة إجمالي واردات السلع والخدمات إلى          . في المائة   20.1 نسبتهمعدل نمو    ب أيمليار دوالر في العام السابق،        

  فرادى، للدول العربية أما بالنسبة    .  في المائة   35.5 حوالي    2004ل العربية آكل في عام          لدولإجمالي الناتج المحلي      

 في المائة في األردن، ویرجع هذا التباین           66.9 في المائة في السودان، وحوالي         20.9بين حوالي   فتتراوح هذه النسبة     

احتياجاتها االستثماریة والوسيطة       ت الدول العربية على الواردات لمقابلة                     ا درجات اعتماد اقتصاد          اختالفإلى    

 .حتياجاتتلك اال توافر العمالت األجنبية الالزمة لتلبية  تباینواالستهالآية، إضافة إلى

 

أي الفرق بين    أدى تزاید قيمة الصادرات بمعدالت أعلى من وتيرة نمو الواردات إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد،                  وقد  

 مليار دوالر في عام       79.3حوالي    إلى     1995 مليار دوالر في عام           4.4 السلع والخدمات، من    وواردات   صادرات   

 ،2004وحققت غالبية الدول العربية فائضًا في فجوة الموارد في عام                 .2004 مليار دوالر في عام        117.6، و 2003

تغطية تراوحت نسبة      و .ولبنان ومصر والمغرب وموریتانيا       والعراق   باستثناء األردن وتونس وجيبوتي والسودان             

 في  98.7 في المائة في موریتانيا و        54.2 بين    2004الصادرات اإلجمالية للواردات اإلجمالية في هذه الدول في عام                

 ویالحظ أن نسبة تغطية الصادرات للواردات في هذه الدول في تحسن منذ منتصف التسعينيات،                               .المائة في مصر    

 .طية فيهما ودخول النفط آسلعة أساسية ضمن صادراتهماوخاصة في آل من السودان واليمن بعد االآتشافات النف

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2000 2001 2002 2003 2004

الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية

 
مليار دوالر

الشكل (2) : الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية للدول العربية



 14 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

 التطورات االجتماعية
 

حققت الدول العربية انجازات ملموسة في عدد من مجاالت التنمية االجتماعية خالل العقود الثالثة الماضية، آتخفيض                      

الغين، وتوفير مياه صالحة للشرب لنسبة       معدالت األمية بين الشباب حيث وصلت أمية الشباب إلى نصف معدل أمية الب               

آبيرة من السكان، وتحسين خدمات الصرف الصحي، ورفع معدالت القيد في جميع مراحل التعليم، وتقليص فجوة النوع        

وفي المقابل ال   . بالكامل في جميع مراحل التعليم في بعض الدول، وخفض معدالت الوفيات            االجتماعي في معدالت القيد   

الوافدین الجدد    عدد العمال   نمو ، وبالتالي فإن معدل   نسبيًا رغم اتجاهه نحو االنخفاض     لنمو السكاني مرتفعا    یزال معدل ا  

لسوق العمل في حالة ارتفاع مستمر، آما ترتفع أیضًا معدالت البطالة السافرة والمقنعة وهي من أهم المشاآل                                            

 .االقتصادیة واالجتماعية التي تواجه الحكومات العربية

 

، تطویر شامل في قدرات الموارد البشریة     العدید من المعوقات التي تحول دون تحقيق         ،   بشكل عام  ،جه الدول العربية  توا

 والحاجة إلى استثمارات ضخمة، ومزید من الجهد              لعل أهمها الخصائص الدیمغرافية واالجتماعية والثقافية للسكان،           

 الوضع   مةءمواومتطلبات التكوین المالئم للقوة العاملة، و            نوعية التعليم،     تحسين    و  ، معدالت األمية    لخفض والوقت

 . الدوليةمع التغيرات في األسواقهياآل اإلنتاج والراهن ألسواق العمل العربية 
 

 نالسكا

 
 في المائة من سكان        5 مليون نسمة، یشكلون حوالي          306.4 بنحو    2004یقدر إجمالي سكان الدول العربية في عام             

 في المائة، وهو أعلى من معدل نمو سكان الدول                2.3النمو المتوسط لسكان الدول العربية بنحو           ویقدر معدل    . العالم

 ).2/7(، الملحق )1() في المائة1.1(والعالم )  في المائة0.5(، والدول المتقدمة ) في المائة1.4( النامية

 

  في المائة في آل من       0.6ما بين نحو     2004 یتراوح معدل النمو السكاني في عام         ،وعلى مستوى الدول العربية فرادى    

نتيجة  الهجرة    صافي تأثر بعامل المرتفع   في المائة في اإلمارات،  مع مالحظة أن معدل اإلمارات                8.2تونس ولبنان و  

وتجدر اإلشارة إلى أن المعدل المنخفض في الصومال ترجع أسبابه إلى ارتفاع معدل                       . بالدولةالقادمين للعمل    زیادة  

وعلى الرغم من ارتفاع المعدل المطلق  للنمو السكاني في معظم الدول                        . س النخفاض معدل الخصوبة      الوفيات ولي  

ویعزى هذا التراجع إلى انخفاض معدل الخصوبة الناتج         . العربية، إال أنه یتجه إلى التراجع المستمر منذ عقد التسعينات           

                                                 
تراوح الم    (1) دل   ی الم           ع ية في الع يم الرئيس ن األقال ن     بي ا بي ة لوسط وشرق أوروبا و        0.2-م برنامج . في المائة للدول األقل نمواً  2.3في المائ

 .2003،  "تقریر التنمية البشریة"األمم المتحدة اإلنمائي، 
زید من المعلومات عن متوسطات مؤشرات التطورات االجتماعية الخاصة باألقاليم الرئيسية       في العالم  والمشار إليها في هذا الجزء، ولم

 .2003 و 2002، "تقریر التنمية البشریة"راجع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
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آة المرأة في سوق العمل، واإلنجازات التي تحققت           عن تحسن المستویات التعليمية والصحية والمعيشية، وزیادة مشار          

 .في برامج تخطيط األسرة

 

اتساع القاعدة الفتية من السكان إذ تمثل الفئة           جدیر بالذآر أن معدل الخصوبة المرتفع في الدول العربية قد أدى إلى                الو

تعتبر هذه النسبة األعلى بين األقاليم      ، و 2001  في المائة من سكان الدول العربية في عام           38 سنة نحو    15العمریة دون   

 في المائة في الدول النامية والدول المتقدمة          30وفي المائة    18 و  في المائة  33الرئيسية في العالم حيث تصل إلى نحو          

ویتوقع تراجع هذه النسب في جميع األقاليم الرئيسية في العالم حيث یقدر أن یبلغ متوسط الدول                         . والعالم على التوالي   

 في المائة من سكان جيبوتي،              40وتتجاوز نسبة هذه الفئة العمریة              . 2015 في المائة في عام              34لعربية نحو      ا

 ).2/16 و2/8 (الملحقان، 2002في عام  والصومال، والعراق، وُعمان، وفلسطين، وموریتانيا واليمن

 
 20 الدول العربية والذي یقدر بنحو           ویشير اتساع القاعدة الفتية من السكان إلى انخفاض متوسط عمر إجمالي سكان                   

 ، وتتراوح نسبتهن في الدول العربية ما      ) سنة 49-15(سنة، وإلى وجود عدد آبير من اإلناث في مرحلة العمر اإلنجابي            

 النمو السكاني لعقود  ارتفاع معدل    ومن المتوقع أن یؤدي ذلك إلى استمرار            . في المائة من إجمالي اإلناث       60 و 50بين  

 سنة في الریف مقارنة بالحضر، مما یشير إلى أن                15ترتفع معدالت الخصوبة ونسبة الفئة العمریة دون              و .)2(قادمة

عالوة على ذلك، أدى اتساع الفئة العمریة الفتية إلى               . الریف سوف یشكل المصدر األهم للنمو السكاني في المستقبل              

 والضغط على مرافق الخدمات آالتعليم والصحة              معدل اإلعالة، على الرغم من تراجعه المستمر،             ارتفاع   استمرار   

 سنة في معظم الدول       65 العمریة أآثر من        للفئة ومن جانب آخر، یشير االرتفاع المطرد        . وزیادة حدة مشكلة البطالة     

 .العربية إلى ضرورة توسيع خدمات الرعایة االجتماعية والصحية التخصصية المناسبة لسد احتياجاتها

 

 2001  في المائة من إجمالي سكان الدول العربية في عام                54تشكل نسبة سكان الحضر نحو         :سكان الحضر والريف  

وتعتبر نسبة سكان   . 2015 في المائة في عام       59 ویتوقع أن تصل إلى نحو        1975  في المائة في عام        42مقارنة بنحو   

 نقطة مئویة، علمًا بأن متوسط        13نحو  الحضر في الدول العربية عالية مقارنة مع متوسط الدول النامية، إذ تتجاوزه ب                  

، ویمثلون األقلية في السودان،       ةنصف السكان في سوری     ویمثل سكان الحضر   .  في المائة   77الدول المتقدمة یبلغ نحو       

وتشترك الدول العربية في ظاهرة تزاید سكان        .  بينما یمثلون األغلبية في بقية الدول العربية         ،والصومال ومصر واليمن  

صة الكبيرة منها، بفعل الهجرة الداخلية وما ینجم عنها من زیادة الضغوط على المرافق الخدمية المختلفة في                      المدن، خا 

 .المدن

 

 

 

                                                 
 )2( .2005BRIDGE, : , WashingtonWomen of Our WorldPopulation Reference Bureau,  
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 )1( رقم اإلطار
  الفرد من الطاقة الكهربائية في الدول العربيةمتوسط استهالك

 

يار الكهربائي بعد، وخاص                      م یصله الت ي ل ثر من نصف سكان الوطن العرب در أن أآ ة في األریاف والمناطق النائية، ویعتبر یق
بالغ                ية ال ة الكهربائ رد من الطاق ام      .و. ك 1406متوسط استهالك الف  منخفضا رغم ارتفاعه من    )2/16ملحق   (2000س في ع

ام .و. ك518 ي ع تقدمة  1980س ف دول الم ط ال ة بمتوس الم ) س.و. ك7336(، ومقارن ناك ). س.و. ك2156(والع ا ه وعموم
ير بي      اوت آب دول العربية في متوسط استهالك الفرد للكهرباء، ویتراوح هذا المتوسط في الدول التي توفرت عنها بيانات               تف ن ال

ام      ن      2000في ع ا بي س لقطر، وبصفة عامة یرتفع مستوى االستهالك في جميع دول          .و. ك 14,994س للسودان و  . و. ك 66 م
يا  ي وليب تعاون الخليج س ال ربط  . مجل يه أن لل ك ف ا ال ش يومم اع    )3(الكهربائ ى قط ية عل ات ایجاب ية انعكاس دول العرب ن ال بي

تثماریة                نافعه األخرى االس ى م ي، إضافة إل رباء العرب ية الكه  والتشغيلية وهو ما یتالءم ونمو الطلب على الكهرباء الذي          والتقن
توقع أن     رتفع ی ياجات المشروعات اإل                   ی ادة احت نمو السكاني وزی يجة ال ة نت ية  في السنوات القادم نمو الطاقة الكهربائية    . نتاج ول

بة أسعارها تأثير آبير على دعم التنمية االقتصادیة واالجتماعية، وعلى وجه الخصوص تطویر المناطق الریفية والنائية       ومناس
ي             ي تستوعب نحو نصف سكان الوطن العرب توقع أن یسهم الربط الكهربائي في تعزیز آهربة الریف، وبالتالي تحسين  . الت وی

تخدام   الح ارة، واس الل اإلن ن خ ية، م يةياة الریف ناعات    التقن ي، والص تاج الزراع ية واإلن ات المنزل ير الحاج ي توف ة ف  الالزم
 .  الزراعية، وتقليل حدة الهجرة من الریف إلى المدن

 
 

 التعليم
 

السكان من الفئة العمریة    (شباب  وبين ال )  سنة فأآثر  15السكان من الفئة العمریة     ( یقدر معدل األمية بين البالغين       :األمية

 في المائة من إجمالي السكان في هاتين             23وفي المائة     39 بنحو    2001في الدول العربية في عام          )  سنة 24 – 15

  في المائة من إجمالي       51وال یزال معدل أمية اإلناث البالغات في الدول العربية والذي یقدر بنحو               . الفئتين على التوالي  

 في المائة، آما أن معدل أمية الشابات في الدول العربية            33من معدل الدول النامية البالغ        أعلى 2001عام  هذه الفئة في    

وتشكل النساء األميات في الدول      .  نقطة مئویة  11 الدول النامية بنحو       األمية في  ، یزید عن معدل    )4( في المائة  30البالغ  

من جانب آخر بلغت فجوة النوع االجتماعي في مؤشر          . اطق الریفية األميين، ومعظمهن یعشن في المن     العربية ثلثي عدد  

، وهاتان   2001 للشباب في عام          0.83 للبالغين و    0.68في الدول العربية        ) نسبة قرائية اإلناث للذآور        ()5(القرائية

معدل الدول  مع  ة   الثاني ىساوت  آما ت   ،معدل دول جنوب آسيا فقط    مع  تساوى األولى   تالفجوتان هما األآبر في العالم حيث       

ویالحظ أنه خالل العقود الثالثة األخيرة آان مستوى             . األقل نموا، وذلك على الرغم من تحسنهما في العقود األخيرة                

 ).2/16 و2/9(مستوى الدول األقل نموا، الملحقان مع  ىساویتتحسن فجوة األمية في الدول العربية بطيء نسبيا و

 

                                                 
 .لتعریف الربط الكهربائي راجع الفصل العاشر من هذا التقریر  (3)
 .یساوي معدل الدول منخفضة الدخل  (4)
 .اإللمام بالقراءة والكتابة  (5)



 17 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

  زیادة محو األمية وفي  تخفيض معدالت   عض الدول العربية قد حقق طفرات آبيرة في            وتشير البيانات المتاحة إلى أن ب       

معدالت القيد في جميع مراحل التعليم، خاصة بين اإلناث، وتعتبر ُعمان في مقدمة الدول التي سجلت نجاحا هائال في                           

ت معدل القرائية بين الشباب من       بل أیضا على مستوى العالم، فقد رفع       ،محو األمية ليس فقط على مستوى الدول العربية       

  90 إلى 1970 في المائة في عام 25، تلتها الجزائر من 2002   في المائة في عام   98 إلى   1970 في المائة في عام      10

 .)6( نفسها، وحققت مصر والمغرب تقدما مميزا أیضا خالل الفترة2002في المائة في عام 

 
 في 77 نحو 2001القيد الصافي في التعليم األساسي في الدول العربية في عام بلغت معدالت : القيد في التعليم األساسي  

، ویالحظ أنها أقل من معدالت الدول النامية، والمتقدمة والعالم البالغة              1990 في المائة في عام        73المائة مقارنة بنحو     

 شارفت   2002شرات أنه في عام         وبالنسبة للدول العربية فرادى، تبين المؤ          .  في المائة على التوالي        84 و  98 و  82

وال زالت  . 2015الخاصة بشمولية التعليم األساسي بحلول عام             وتونس على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية          ةسوری

 ، في اليمن وموریتانيا، وخاصة في السودان وجيبوتي           2015 لعام    الفجوة واسعة بين معدالت القيد الحالية والمستهدفة         

 سجل المغرب    2002-1990ویالحظ أنه في الفترة        .  في المائة   60ي الدولتين األخيرتين عن         ف  المعدالت حيث تدنت 

والكویت وموریتانيا أفضل تقدم في مؤشر القيد الصافي في التعليم األساسي، وسجلت جيبوتي والسودان أبطأ تقدم بين                       

حققت أو   ر من نصف الدول العربية قد      ویالحظ أن أآث  . البحرینوالدول العربية، وتراجعت معدالت األردن واإلمارات        

شارفت على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة بالمساواة بين الجنسين في معدالت القيد في مرحلة التعليم                                     

  إناث مقابل آل عشرة ذآور،6.6وبالمقارنة توجد أآبر فجوة بين الجنسين في اليمن وتبلغ .  2015األساسي بحلول عام   

 ).2/16 و2/10(الملحقان 

 

 قائمة ترتيب الدول العربية في       2002تصدرت األردن، والبحرین، وفلسطين ومصر في عام          :القيد في التعليم الثانوي   

، )في المائة 15(  في المائة، وآان ترتيب موریتانيا األدنى          81معدل القيد الصافي في هذه المرحلة وبلغت معدالتها نحو          

 في جميع الدول العربية       2002-1980الصافي في مرحلة التعليم الثانوي في الفترة           وتحسنت معدالت القيد اإلجمالي و      

وآان التراجع آبيرا في العراق     .  المعدالت  تلك  حيث تراجعت  ةالتي توفرت عنها بيانات عدا الصومال والعراق وسوری        

بية في معدل القيد الصافي       وسجلت ُعمان أفضل تقدم بين الدول العر         .  في المائة   22خاصة بين الذآور حيث بلغ نحو          

 مرة، وتضاعف معدل الذآور       ةلإلناث والذآور في هذه المرحلة حيث تضاعف معدل قيد اإلناث أآثر من ثالث عشر                    

 .أآثر من أربع مرات، وشهدت تونس تحسنًا مشابهًا لُعمان في هذا المؤشر

 

إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في االلتحاق          یبدو أن جميع الدول العربية، عدا أربع منها، قد حققت أو في طریقها                     و

عشر دول عربية، بينما      في    لصالح اإلناث   تأتي ویالحظ أن فجوة النوع االجتماعي في التعليم الثانوي          . بالتعليم الثانوي 

                                                 
 .2003 و2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمية البشریة،    (6)

 



 18 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

 4.2أآبر فجوة لصالح الذآور حيث تلتحق            اليمن    وسجل. دول عربية أخرى   في  توجد فجوات واسعة لصالح الذآور         

 . ذآور في المرحلة الثانویة10قابل إناث م

 

   58 نحو   2002بلغت في عام    حيث  بشكل آبير    في التعليم العالي     تتفاوت معدالت القيد اإلجمالي    :التعليم العالي القيد في   

 في المائة في آل من         3 و 1  في المائة في مصر بينما وصلت إلى               39 في المائة في لبنان و        45في المائة في ليبيا، و      

 في التعليم العالي نموًا بأآثر من الضعف في غالبية الدول              اإلجماليحقق معدل القيد     و. ي وموریتانيا على التوالي    جيبوت

 تلتها  ، أحرزت ليبيا أفضل تقدم في قيد اإلناث والذآور         2002 – 1990وفي الفترة   . 2002-1980خالل الفترة   العربية  

وآانت معظم الزیادة في    .  وقطر ةاف بينما تراجعت معدالت سوری    تونس، وتضاعف معدليهما اإلجمالي بنحو ثالثة أضع      

ومن الجدیر ذآره أنه على الرغم من التحسن في                 . ناثنسانية واالجتماعية خاصة بين اإل        آليات العلوم اال    القيد في     

 .ة إليه سابقًازالت هي األعلى في العالم، آما تمت اإلشار معدالت القيد، إال أن فجوة النوع االجتماعي في األمية ال

 

لتعليم حيث سجلت   قطاع ا خصصت بعض الدول العربية نسبة عالية من الناتج القومي اإلجمالي ل               :اإلنفاق على التعليم  

 بشكل آبير في السودان      ت النسبة وانخفض ، في المائة  6.6بنسبة   السعودیة تلته في المائة،    7.0بلغ  إذ   أعلى معدل    اليمن

ویالحظ ارتفاع نسبة اإلنفاق في بعض الدول               . 2002-1996 إحصائيات الفترة         في المائة، حسب       0.9لتصل إلى     

العربية، على سبيل المثال السعودیة وتونس واليمن، مقارنة بنسب الدول ذات مستویات التعليم المرتفعة، على سبيل                            

 في المائة من     3.5ائة و  في الم   3.7 في المائة و    4.8المثال الوالیات المتحدة وسنغافورة واليابان والتي خصصت نحو              

 ا عالية من ميزانياتها   نسبیالحظ أن بعض الدول العربية قد خصصت          آما  . ناتجها القومي اإلجمالي للتعليم على التوالي      

 ذيها المغرب ال   تال ، موازنتها  في المائة من    29نحو  العامة لدعم قطاع التعليم، وسجلت تونس أآبر نسبة إذ خصصت               

ُعمان دون   نسبةبالمقابل آانت    ، و  واليمن  الُخمس في السعودیة واألردن      النسبة تجاوز ربع موازنته، وت     نحو خصص

 ).2/11(، الملحق رقم  في المائة10

 

 الصحة
 

 سنة مقارنة   66 نحو   2001 بلغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في الدول العربية في عام           :العمر المتوقع عند الوالدة   

، وأدنى  ) سنة 64.4(ذلك یكون متوسط الدول العربية أعلى من متوسط الدول النامية               وب ،1990 سنة في عام      62بنحو  

ویقدر احتمال أن    . للعام نفسه  سنة    66.7ویقترب من المتوسط العالمي والبالغ          )  سنة 77(من متوسط الدول المتقدمة        

 في المائة، ویعتبر هذان     65.5نحو   في المائة والذآر ب    72.5 سنة فأآثر بنحو     65تعيش األنثى في الدول العربية إلى سن        

  في المائة لإلناث    73(والعالم  )  في المائة للذآور    62 في المائة لإلناث و     69(المعدالن أعلى من معدالت الدول النامية         

 ).2/16(، الملحق ) في المائة للذآور81 في المائة لإلناث و90(  وأقل من معدل الدول المتقدمة،) في المائة للذآور64و

 



 19 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

 سنة خالل   21 متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في الدول العربية، والذي ارتفع بنحو              مؤشرزى التحسن الكبير في     ویع

 سنة في   70ویتجاوز متوسط العمر المتوقع عند الوالدة          .الخدمات الصحية  الوعي و  ،  إلى تحسن    2001 -1960الفترة  

 هذه الدول    متوسطات، وفلسطين، ولبنان، وتونس، وتتشابه         ةدول مجلس التعــاون الخليجي، وليبيا، واألردن، وسوری          

والجدیر بالذآر أن ثالث دول عربية وهي ُعمان واليمن والسعودیة آانت من بين أفضل                 .  المتقدمة متوسطات الدول مع  

شرین،  دول نامية من ناحية سرعة التقدم في مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة خالل الربع األخير من القرن الع                          خمس

 ، الملحق )7(في هذا المؤشر في تلك الفترة       )  الدول العربية    بين وليس فقط (وسجلت ُعمان أسرع تقدم بين الدول النامية           

)2/12.( 

 

منخفضا من  أطفال   3.8 نحو   2003-2000في الفترة   في الدول العربية    یبلغ معدل الخصوبة للمرأة الواحدة        :الخصوبة

 تراجع المعدل إلى حوالي النصف في أربعة عقود، ویقارن ذلك بمعدالت   مما یعني  ،1975-1970 أطفال في الفترة     6.7

وتتفاوت  . أطفال للمرأة الواحدة في الدول النامية، والمتقدمة والعالم على التوالي                    2.7 و  1.8و 2.9الخصوبة البالغة     

 أطفال  7وواحدة في تونس ولبنان      بين طفلين للمرأة ال     2003المعدالت فيما بين الدول العربية، حيث تراوحت في عام             

 ).2/16 و2/12(للمرأة الواحدة في الصومال، الملحقان 

 

 وفاة لكل ألف    128 إلى الثلث خالل ثالثة عقود، أي من         في الدول العربية  انخفض معدل وفيات الرضع     : وفيات األطفال 

معدل الدول العربية أفضل من       ویعتبر  . 2001 وفاة لكل ألف مولود حي في عام               53 إلى    1970مولود حي في عام        

، ، ولكنه یساوي خمسة أضعاف معدل الدول المتقدمة          2001في عام   )  وفاة 56(والعالم  )  وفاة 61(معدل الدول النامية     

 ).2/16(الملحق 

 

، تطورا 2001 وفاة لكل ألف مولود حي في عام    72 ، البالغ  في الدول العربية   وسجل معدل وفيات األطفال دون الخامسة     

، وهو أفضل من معدلي الدول النامية والعالم البالغين           1970ال لمعدل وفيات الرضع إذ انخفض إلى الثلث منذ عام              مماث

  وفاة14، ولكنه أعلى من معدل الدول المتقدمة البالغ  2001في عام     وفاة لكل ألف مولود حي على التوالي       81 و 89نحو  

 مع بقية الدول النامية، سجلت ُعمان أسرع تقدم في مؤشر وفيات                    والجدیر بالذآر أنه بالمقارنة     . لكل ألف مولود حي     

األطفال دون الخامسة خالل الربع األخير من القرن العشرین، وآانت آل من اإلمارات، والسعودیة وتونس من بين                             

 .)8( دول نامية من ناحية سرعة التقدم في هذا المؤشرخمسأفضل 

 

لدول العربية سجلت تقدما في هذین المؤشرین، ونصف الدول العربية قد حققت       وتشير نتائج الدول فرادى إلى أن معظم ا       

الخامسة في  سن  وفيات الرضع ووفيات األطفال دون       معدل  تخفيض  "أو شارفت على تحقيق هدفي األلفية المتمثلين في          

، لم تتمكن الصومال  المؤشرین هذینوبينما سجل العراق تراجعا في". 1990 إلى ثلث ما آانت عليه في عام 2015عام 

                                                 
 .2003  و2002، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمية البشریةلمزید من المعلومات راجع   (7)
 .2002، "تقریر التنمية البشریة"متحدة اإلنمائي، برنامج األمم ال  (8)
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 ویالحظ أن السودان، واليمن، وجيبوتي وموریتانيا قد         . من إحداث أي تقدم فيهما      2003 -1990وموریتانيا خالل الفترة    

والجدیر بالذآر أن هذین المؤشرین یعتبران األهم في قياس آفاءة              . 2015ال یتمكنوا من تحقيق هذین الهدفين في عام             

أن سكان الدول العربية بصفة عامة أفضل         ویتبين من أداء المؤشرات التي تم استعراضها        .الخدمات الصحية في الدول    

 ).8(، الجدول رقم صحة ولكنهم أقل تعليما من سكان الدول النامية
 

 )8(الجدول رقم 
 أداء مؤشر معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

 2015 واألداء المستهدف في عام 2003 و1990في عامي 
 

 مستهدفسنة ال
2015 

 سنة  المقارنة
2003 

 سنة األساس
 الدولة 1990

 الصومال 225 225 75.0
 موريتانيا 183 183 61.0
 جيبوتي 175 138 58.3
 العراق 50 125 16.7
 اليمن 142 100 47.3
 السودان 120 93 40.0
 الجزائر 69 41 23.0
 المغرب 85 39 28.3
 لبنان 37 31 12.3
 مصر 104 30 34.7
 األردن 40 28 13.3
 السعودية 44 21 14.7
 تونس 62 24 17.3
 سورية 44 18 14.7
 ليبيا 42 16 14.0

 البحرين 19 15 6.3
 قطر 25 15 8.3

 ُعمان 30 12 10.0
 الكويت 16 11 5.3
 اإلمارات 14 2 4.7

 ). 2/12(الملحق :  المصدر  

 

 في المائة في جميع الدول العربية        13 العام عن    اإلنفاق من إجمالي     على الصحة  اإلنفاقتقل نسبة    : على الصحة  اإلنفاق

لية الرئيسية في تقدیم الخدمات الصحية في جميع الدول              ؤوویتولى القطاع العام المس     . تونس وجيبوتي اإلمارات و عدا  

 ).2/13(ملحق الوالمغرب واليمن، ولبنان العراق  والعربية باستثناء السودان

  

إن ندرة المياه في حد ذاتها ال تشكل عقبة آبيرة في توفير مياه الشرب، إذ تمثل األخيرة  :صرف الصحيمياه الشرب  وال   

 في المائة فقط من إجمالي المياه المستخدمة لجميع األغراض، وبالتالي یمكن تحویل جزء من المياه المستخدمة                    10نحو  

الدول العربية  بعض   بأن المشاآل  الرئيسية التي تواجهها          علمًا. في الزراعة مثال إلى مياه شرب إذا دعت الحاجة لذلك            

 .  في مجال مياه الشرب تكمن في ضعف إدارة مياه الشرب وليست ندرة مصادرها
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وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم التأآيد على أهمية توفير خدمات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي المناسب لجميع                    

ویالحظ التفاوت الكبير بين الدول العربية       . تخصصة المحلية والعالمية منذ بدایة التسعينات      السكان في جميع المحافل الم     

في مستوى توفر مياه الشرب النقية للسكان، وأیضا التفاوت بينها في سرعة تطور مؤشر مياه الشرب النقية، إذ حققت                          

بة السكان الذین ال تتوفر لهم مياه شرب نقية          خفض نس "آل من قطر والكویت ولبنان الهدف اإلنمائي لأللفية المتمثل في            

وسجلت تونس وموریتانيا أفضل تقدم بين الدول العربية          ". 1990 إلى نصف ما آانت عليه في عام            2015بحلول عام   

والجدیر بالذآر  . ةخالل الخمسة عشر عاما األخيرة، بينما لم تتغير نسبة السكان الحاصلين على هذه الخدمة في سوری                      

 إال أنها قد تتمكن من بلوغ هدفها اإلنمائي لأللفية الخاص بتزوید السكان                  ، الرغم من انخفاض معدل موریتانيا       أنه على 

غير أنه بسبب الوتيرة البطيئة         . بمياه الشرب النقية إذا استمرت سرعة تقدمها في هذا المؤشر على وتيرتها الحالية                        

 ال تتمكن هذه الدول من تحقيق         فقد ،ا وُعمان وجيبوتي والعراق    لتحسن هذه الخدمات في آل من اليمن، والسودان وليبي           

 ).2/14( الملحق ،2015األهداف اإلنمائية لأللفية الخاصة بمياه الشرب النقية بحلول عام 

 

تعاني الدول العربية من ظاهرة الهدر في مياه الشرب، وتتفاوت نسبة الفاقد من المياه بشكل آبير فيما بين الدول                                        

 في المائة في أغلب الدول العربية، بينما تصل هذه 30حيث تبلغ نسبة فاقد المياه في شبكات مياه الشرب حوالي     العربية،  

 في المائة في تونس، وتعتبر هذه النسبة األخيرة أقل من نسبة الفاقد في الشبكات التي یدیرها القطاع                                16النسبة إلى    

 .الخاص في الدول األوروبية

 

ومن الخيارات  .  وحسن إدارة المياه والتعرفة والتوعية أفضل الخيارات لتوفير خدمات ذات آفاءة            ویمثل ترشيد استهالك  

مياه الصرف   ومعالجة   المهمة األخرى لتزوید المياه اللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدیة آتحلية المياه المالحة                                

در اإلشارة إلى أن هناك تجارب في الدول       وتج. الصحي والزراعي والصناعي، وخصخصة آل أو جزء من قطاع المياه         

ففي .   والظروف المالئمة   اإلمكانات لمياه الشرب بنجاح إذا توفرت له           الخاصالعربية تشير إلى إمكانية إدارة القطاع          

 بإدارة مياه الشرب في آامل الدولة، وبدون أي دعم من الحكومة،                     1990تونس تقوم الشرآة الوطنية للمياه منذ عام             

اعت توفير المياه بالسعر المناسب لجميع الفئات السكانية معتمدة على تعرفة تصاعدیة لبيع المياه تراعي فيها                            واستط

من في الوقت ذاته      تمكنت الشرآة     آما ، في المائة من السكان     70یمثلون  الذین  الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط        

 .الحصول على إیرادات آافية لتغطية جميع التكاليف

 

عن ( الدول العربية من نقص آبير في توفير خدمات الصرف الصحي المناسبة لسكانها              عدد من شكو  ی ،ومن جهة أخرى  

 فرادى ما    العربية ویتراوح أداء مؤشر الصرف الصحي في الدول      . )طریق شبكات الصرف الصحي أو وحدات بالموقع      

 2002ظ تراجع الخدمات في عدد من الدول في عام             یالحآما  في المائة من إجمالي السكان،         100وفي المائة    25بين  

 أن غياب خدمات الصرف الصحي یشكل خطرا على التزوید بمياه الشرب اآلمنة                القولوغني عن   . 1990مقارنة بعام   

ویتطلب تعميم خدمات     . حيث قد یعرض مصادر المياه للتلوث، إضافة إلى المشاآل البيئية والصحية التي یطرحها                         
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عالجة المياه العادمة قبل التخلص منها إستثمارات آبيرة قد تفوق في المستقبل االستثمارات الالزمة                الصرف الصحي وم  

 .لتزوید السكان بمياه الشرب

 

فقط من     في المائة    37.4تشكل حوالي    إذ   من أبرز خصائص القوى العاملة في الدول العربية حجمها الصغير           :العمالة

 الدول  أقل بنحو الربع من معدلي     ، وهي   2003 في عام     مليون نسمة  115تقدر بحوالي   إذ   سكان الدول العربية،      إجمالي

جمالي عدد  إلویعزى انخفاض نسبة القوى العاملة        .على التوالي    في المائة    49و   في المائة    47وهي  المتقدمة  والنامية  

 نسبة مشارآة المرأة في       بي في معدل    النس نخفاضال في التعليم، وا     الشباب  وانخراط ،السكان إلى ترآيبة السكان الفتية      

 .)2/15(، الملحق القوى العاملة

  

 في المائة   3.2 بنحولقوة العمل   السنوي  نمو  النموها السریع، إذ یقدر معدل       ومن السمات المميزة للقوى العاملة العربية         

 .ألول من السبعينات   في النصف ا      في المائة     2.7حوالي  بلغ  مقارنة بمعدل نمو سنوي        ،  2003–1995خالل الفترة    

 مشارآة المرأة   حسن نسبة ویعزى االرتفاع النسبي في معدل النمو إلى دخول أعداد متزایدة من الشباب لسوق العمل، وت                

 في المائة  3.4ویتراوح ما بين     عربية،   ة دول 11ویرتفع معدل نمو قوة العمل عن المتوسط العربي في            . في سوق العمل  

 حاجة هذه الدول إلى توفير فرص عمل جدیدة  بمعدالت أعلى من بقية الدول العربية،                      لىإ في المائة، مما یشير        6.6و

 .لمقابلة الطلب العالي للعمل

 

 تمثل، والعراق، وفلسطين ومصر، حيث      ةاألردن، وسوری   العربية بغلبة الفئات الشابة خاصة في       العاملة ىآما تتسم القو  

 سنة ثلث القوى العاملة في تونس،          34 -20الفئة العمریة    وتمثل  عاملة،   سنة نحو ثلث القوى ال        29 -20الفئة العمریة    

ومن الجدیر بالذآر أنه على الرغم من فتوة السكان، وتحسن معدالت                . دول مجلس التعاون الخليجي    آذلك في    ولبنان و 

 ةلشریحة األآبر من القو   فئة األميين ا   وتمثل   متواضعالتعليم، ال زالت نسبة عالية من القوة العاملة ذات مستوى تعليمي               

 .اليمن، والسودان، وموریتانيا، والسعودیة ومصرآالعاملة في عدد من الدول العربية التي توفرت عنها بيانات، 

 

 في الزراعة، علما    قرابة الثلث یعمل   بينما   أآثر من نصف القوى العاملة،    على  ویستأثر قطاع الخدمات في الدول العربية       

ت آمستوعب للعمالة في الدول العربية فرادى، یعتمد على أهمية دور القطاع الزراعي في                           بأن أهمية قطاع الخدما      

 في  87.5 في المائة من العمالة فقط في الخدمات بينما یعمل               16.0 فعلى سبيل المثال یعمل في جيبوتي           .اقتصاد الدولة 

 بعض الدول، وبشكل خاص في دول مجلس        وتترآز العمالة في القطاع العام في     . المائة منها في قطاع الخدمات في قطر      

الدول ذات الدخل     خاصة في     القطاع غير المنظم       ویالحظ  الزیادة المطردة في نسبة العمالة في                  . التعاون الخليجي  

 . على العملالمتزایدالطلب  بالدرجة الكافية الستيعاب نمو ت معدالتحققالمنخفض والتي لم 

  

حيث  في قوة العمل      مشارآةلعاملة العربية اتساع فجوة النوع االجتماعي في ال          ومن الخصائص األخرى المميزة للقوة ا       

األدنى بين األقاليم الرئيسية في        تعتبر هذه الفجوة األآبر في العالم، آما تعتبر حصة المرأة العربية في القوة العاملة                           
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 نقاط مئویة فقط      5 مرتفعة بنحو      2003 في المائة من إجمالي القوة العاملة في عام                29.9، وتمثل حصتها نحو        العالم

ویعزى هذا  .  العلمي ها مع الزیادة التي حدثت في تحصيل       هذا التقدم البطيء في حصة المرأة      ال یتناسب    سنة، و  32خالل  

 أن فجوات النوع االجتماعي الواسعة ال تنحصر في              اإلشارة إلى   تجدرو .)9(إلى تراجع مساهمتها في القطاع الزراعي       

على الرغم من ارتفاع مستوى تعليم المرأة في             ة في سوق العمل بل أیضا في نوعية هذه المشارآة، ف                  المشارآة الكمي 

 لفرص الرجل لتنمية مهاراتها من خالل         ةبعض الدول العربية إال أنه بصفة عامة ال تتاح للمرأة العربية فرصا مشابه                 

 تحصل النساء العربيات على      على سبيل المثال،   ف .أو العمل في وظائف معينة     التدریب أو تلقي تعليم أفضل في الخارج،         

ة مع أمریكا     مقارن على الساحتين االقتصادیة والسياسية      فرص محدودة في شغل مناصب المستویات التنظيمية العليا             

 وتجدر اإلشارة إلى أن ترتيب الدول           .الالتينية ومنطقة الكاریبي، وأفریقيا جنوب الصحراء، وآسيا والدول األقل نمواً               

 وآان  ،2000 دولة في عام      174 من بين    103 و 55تراوحت بين   قد  العربية التي توفرت عنها بيانات عن هذا المؤشر           

  .)10(ترتيب تونس األعلى بين الدول العربية

 

نمط  ال تمثل تغيرًا جذریًا في ال       ولذا فهي في نسبة النساء في المراآز القيادیة،        البطيئة، ولو أنها مطردة،     زیادة  الالحظ  تو

في معظم الدول       في المائة     10 نسبة النساء الالتي یعملن في هذه المراآز تقل عن                   وال زالت التقليدي لعمل المرأة،      

 نسبة  التي نادت بأال تقل   و 1990ومن المهم اإلشارة إلى توصية لجنة مرآز المرأة التابع لألمم المتحدة في عام                 .العربية

ویعتبر بلوغ هذه النسبة     . مناصب صنع القرار على الصعيد الوطني       في   أدنى    آحد في المائة   30 عنإلناث  امشارآة  

  .ضروریًا لتمكين المرأة من التأثير في القرارات الحيویة على قدم المساواة مع الرجل

 

 حوالي من إجمالي قوة العمل، أي ما یعادل  في المائة15 البطالة اإلجمالية في الدول العربية بحوالي       معدلقدر  ی :البطالة

وفي الدول العربية فرادى یتراوح معدل البطالة في           .  ه مليون عاطل یبحثون عن العمل وقادرون عليه وال یجدون              18

 في المائة من إجمالي القوة العاملة في الكویت، واإلمارات والبحرین              3.9 في المائة و    1.1 ما بين     2003-2000الفترة  

 البطالة بين     معدل رتفعیوبصفة عامة    . ة في الجزائر والعراق وفلسطين       في المائ   28 في المائة و     26ما بين     و ،وقطر

 للبطالة مقارنة بالفئات التعليمية      معدلتعاني فئة خریجي التعليم العالي من أعلى            و .الشباب الداخلين الجدد لسوق العمل     

ت البطالة المقنعة في جميع     آذلك ترتفع معدال  و. خارج تخصصهم للعمل   هذه الفئة    من   ةد متزاید اعد، مما دفع بأ   األخرى

تختلف دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة مع بقية الدول العربية في آون أن معدالت البطالة                              الدول العربية، و    

 . بين المواطنين السافرةالمقنعة تتجاوز آثيرًا معدالت البطالة

 

                                                 
 .على الرغم من هذا التراجع، إال أن حصة المرأة في القوة العاملة في الدول ذات االقتصاد الزراعي ال زالت أعلى من بقية الدول العربية  (9)

زید من المعلومات راجع        (10) الفجوة بين تعليم المرأة ومشارآتها في سوق العمل في  "الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،      : لم
ية    دول العرب رأة العربية والتنمية االقتصادیة، أآتوبر         "ال نویة المشترآة، الم ندوة الس تقریر "، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2003، ال
 .2003، 2000، 1999، 1995، "التنمية البشریة
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  القادرات على العمل        في عدد اإلناث     ادة   زی ال   ارتفاع معدالت البطالة في الدول العربية                 األسباب وراء     من أهم  و

تقلص فرص التوظف في القطاع      من العمالة، و   المعروضغير المتناسب مع    واألداء االقتصادي   ،  الراغبات في العمل  و

إعداد عدم  إضافة إلى   العمل،  األعداد المتزایدة من طالبي     عدم تمكن القطاع الخاص من استيعاب         والذي ترافق مع     العام

وتعزى بطالة اإلناث ألسباب عدیدة من أهمها أن المهن            .  المتطلبات المتغيرة لسوق العمل     تنسجم مع عليم ل مخرجات الت 

وقد سعت  . لذآورالمقبولة اجتماعيا لعمل المرأة  والتي تتناسب مع طبيعتها وظروفها أقل آثيرا من المهن المتاحة ل                            

من خالل تدریب العاطلين وإعادة تأهيلهم للعمل، وتنفيذ برامج      الدول العربية خالل العقد الماضي لمعالجة مشكلة البطالة         

في المناطق الفقيرة والنائية، إال      الالزمة   وتوفر البني األساسية والخدمات        دعم صغار المستثمرین  وصنادیق اجتماعية ت  

 .تأثير هذه الجهود في خفض معدالت البطالة آان محدودا في العدید من الدولأن 

 



ملحق  (1/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية
(1990 و 2004-1995)

(مليون وحدة عملة محلية)

19901995199619971998199920002001200220032004

2,7614,714.64,912.25,137.55,609.95,777.75,998.46,363.36,778.57,203.68,164.4األ ر د  ن
123,541.0157,144.0176,184.0187,990.0178,118.0202,698.0258,991.0255,408.0277,986.0325,549.0381,325.0اإلمــــارات
1,703.02,199.42,294.32,387.32,325.22,489.42,996.92,981.23,176.43,612.04,161.0البحريـــــن
10,815.717,051.819,066.220,898.322,560.824,671.526,685.328,757.229,933.132,211.835,104.1تونــــــــس
554,518.02,004,995.02,570,029.02,780,168.02,830,491.03,238,198.04,123,514.04,260,811.04,537,691.05,264,186.06,112,000.0الجزائــــــر
75,435.088,456.087,795.089,336.091,396.095,273.098,267.0101,932.0105,210.0111,070.0117,734.2جيبوتـــــي
391,993.0533,504.0590,748.0617,902.0546,648.0603,589.0706,657.0686,296.0707,067.0804,648.0939,591.0الســـعودية
11,011.1404,973.91,047,813.71,613,737.12,193,591.02,705,881.43,377,057.13,769,273.94,283,553.84,971,336.25,725,013.9الســـــودان
268,328.0570,975.0690,857.0745,569.0790,444.0819,092.0903,944.0974,098.01,016,519.01,066,867.01,203,499.0ســــــورية
23,296.81,570,000.05,102,500.09,693,261.813,648,149.829,029,734.940,262,492.833,158,954.134,104,572.424,676,000.031,509,500.0العـــــــراق
4,493.05,307.25,874.36,089.55,415.96,040.67,639.27,670.47,807.08,342.89,544.8ُعمـــــــــان
26,792.029,622.032,976.041,124.037,330.045,111.064,646.064,579.071,733.086,273.0103,563.0قطـــــــــــر
5,327.78,113.99,429.19,206.77,906.59,169.711,312.310,445.710,584.513,768.116,420.3الكويــــــت
1,973,000.018,028,000.020,417,000.022,880,000.024,509,000.024,865,000.024,865,000.025,237,000.026,196,000.027,322,000.029,780,000.0لبنــــــــــان
9,285.010,679.312,180.214,149.012,741.314,138.217,668.718,147.524,580.931,421.835,919.0ليبيـــــــــــا
96,080.0204,000.0229,415.0257,200.0287,400.0307,600.0340,100.0358,700.0378,900.0417,500.0485,000.0مصـــــــــر
212,823.2281,701.9319,339.7318,342.3344,005.3345,594.0354,208.0383,185.0397,782.0419,485.0443,873.0المغــــــرب
82,353.0137,339.0148,318.0162,618.0185,022.0202,020.0224,507.7245,890.4268,481.0308,434.0357,384.0موريتانــيــا
124,722.0513,419.0733,506.0880,746.0849,437.01,181,611.01,538,636.01,628,138.01,811,448.02,067,232.02,385,090.0اليمــــــــــن

*  تقديرات أولية .
المصدر:  االستبيان اإلحصائي للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2005، ومصادر وطنية أخرى، وتقديرات أولية من المؤسسات المعدة للتقرير.

**



ملحق  (2/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(1990 و 1995- 2004)

199019951996199719981999200020012002

418,392477,477531,657565,414546,880590,552682,726662,863674,817مجموع الدول العربية
3,8946,6506,9287,2467,9128,1498,4608,9759,561األ ر د  ن
33,65342,80747,99351,18948,50055,19370,52169,54675,694اإلمــــارات
4,5295,8496,1026,3496,1846,6217,9707,9298,448البحريـــــن
12,58118,05019,56218,93420,05419,91119,43520,05623,143تونــــــــس
61,90242,04746,92748,20048,20048,59854,72855,14656,941الجزائــــــر
424498494503514536553574592جيبوتـــــي
104,671142,458157,743164,994145,967160,957188,442183,012188,551الســـعودية
24,4694,8677,1779,4269,25610,48813,08914,61016,475الســـــودان
13,89616,61717,59216,61316,04316,77418,92320,23720,669ســــــورية
14,1217,5008,30015,30018,10023,70033,60029,30026,800العـــــــراق
11,68513,80315,27815,83714,08615,71019,86819,94920,304ُعمـــــــــان
7,3608,1389,05911,29810,25512,39317,76017,74119,707قطـــــــــــر
18,29327,18631,49130,34925,94130,12636,87334,07638,111الكويــــــت
2,81111,12212,99714,86516,16816,49116,49116,74017,376لبنــــــــــان
32,80930,51032,92237,23431,82230,48734,57430,17019,360ليبيـــــــــــا
35,48960,14267,65075,78184,82990,60497,65590,28585,710مصـــــــــر
25,82233,04236,63933,41535,81835,25433,33233,90136,094المغــــــرب
1,0211,0561,0811,070982973938962988موريتانــيــا
8,9605,1345,7226,8136,2517,5879,5149,65510,292اليمــــــــــن

*  تقديرات أولية .
(1)   تقديرات أولية معدله في ضوء ما توفر من مؤشرات ومعلومات من بعض المصادر الدولية والرسمية.

المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .



ملحق (3/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2004)

(مليون دوالر)

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة

المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد

اإلجماليغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  870,041      14,642  855,399  166,862  42,185  92,672  32,005  175,242  29,242  56,114  89,886  513,295  13,751  43,911  87,786  67,062300,785مجموع الدول العربية

  11,515      1,556  9,959  3,477  283  1,871  1,323  3,331  630  1,665  1,036  3,151  257  470  1,876  272  276األ ر  د  ن

  103,833      1,070  102,763  19,283  2,472  8,768  8,044  24,011  4,056  7,424  12,532  59,468  1,830  7,752  13,042  34,094  2,750اإلمــــارات

  11,067      396  10,670  3,038  404  1,661  973  2,730  1,045  778  907  4,903  219  365  1,128  3,125  66البحريـــــن

  29,253      3,517  25,737  5,912  1,051  3,892  969  8,023  999  2,668  4,356  11,802  402  1,489  5,198  1,032  3,682تونــــــــس

  84,800      6,095  78,705  9,743  1,341  7,673  729  16,849  409  6,620  9,821  52,113  945  7,026  4,184  32,175  7,784الجزائــــــر

  662      83  579  141  11  130  0  330  77  162  91  108  31  39  15  4  20جيبوتـــــي

  250,558      2,357  248,201  58,501  7,061  38,654  12,787  32,298  7,285  9,511  15,502  157,402  2,775  13,638  25,323  105,749  9,917الســـعودية

  22,019      453  21,567  1,459  655  804  0  7,763  1,931  1,969  3,864  12,344  124  871  1,205  1,811  8,334الســـــودان

  23,501…  23,501  3,173  3,173……  8,525  938  3,320  4,266  11,803  168  656  719  4,845  5,416ســــــورية

  33,700     -7,534  41,234  1,014  0  807  207  4,764  44  2,612  2,108  35,456  62  232  651  31,319  3,191العـــــــراق

  24,824      185  24,639  5,279  2,166  2,229  885  5,259  288  1,733  3,238  14,101  370  757  2,020  10,533  421ُعمـــــــــان

  28,451      172  28,280  3,821  368  2,730  723  2,805  446  940  1,419  21,653  638  1,487  1,789  17,683  55قطـــــــــــر

  55,719     -1,831  57,549  13,932  13,932……  10,044  3,727  2,418  3,899  33,573  1,058  1,225  4,457  26,595  238الكويــــــت

  19,754      0  19,754  6,887  1,328  4,155  1,403  7,524  1,230  606  5,688  5,343  1,055  950  1,795  0  1,542لبنــــــــــان

  27,609     -350  27,959  3,619  392  2,630  596  3,645  390  1,324  1,932  20,695  267  1,085  925  17,233  1,184ليبيـــــــــــا

  78,491      4,713  73,779  12,312  2,224  7,492  2,595  23,103  5,680  7,170  10,253  38,364  1,402  2,994  13,538  9,297  11,133مصـــــــــر

  50,031      3,376  46,655  12,778  5,099  7,679  0  10,454 -11  3,581  6,884  23,423  2,029  2,359  9,188  809  9,037المغــــــرب

  1,346      123  1,222  314  69  150  94  376  0  151  225  532  0  0  155  144  234موريتانــيــا

  12,908      262  12,646  2,179  155  1,346  677  3,408  79  1,463  1,866  7,059  117  518  578  4,065  1,782اليمــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .



ملحق (4/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2003)

(مليون دوالر)

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
اإلجماليغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  751,037      16,519  734,518  157,578  42,154  86,953  28,471  158,153  36,216  50,193  71,745  418,786  12,727  39,902  80,579  222,877  62,702مجموع الدول العربية

  10,160      1,292  8,868  3,297  246  1,764  1,287  2,916  563  1,432  921  2,655  227  378  1,527  271  252األ ر  د  ن

  88,645      925  87,720  17,604  2,330  8,370  6,904  21,765  3,610  6,723  11,432  48,352  1,636  7,099  11,495  25,629  2,492اإلمــــارات

  9,606      382  9,224  2,698  372  1,476  850  2,465  987  679  798  4,062  202  335  1,043  2,421  61البحريـــــن

  26,903      3,294  23,609  5,561  1,002  3,648  911  7,279  928  2,357  3,994  10,769  366  1,390  4,805  968  3,240تونــــــــس

  68,011      5,207  62,803  8,294  1,411  6,289  594  13,493  264  5,329  7,901  41,016  798  5,770  3,597  24,261  6,589الجزائــــــر

  625      78  547  133  11  123  0  311  72  153  86  102  29  37  14  3  19جيبوتـــــي

  214,573      2,157  212,416  56,271  6,697  37,314  12,261  29,787  6,565  8,860  14,362  126,358  2,632  12,570  23,005  78,430  9,721الســـعودية

  19,121      414  18,706  1,303  589  715  0  6,772  1,711  1,721  3,340  10,631  109  767  1,068  1,523  7,164الســـــودان

  21,680  21,680  2,760  2,760……  7,465  787  3,067  3,611  11,455  251  800  876  4,148  5,380ســــــورية

  19,900     -3,960  23,860  1,685  0  1,499  185  3,268 -119  1,842  1,545  18,907  52  175  245  16,429  2,006العـــــــراق

  21,698      169  21,529  5,029  2,028  2,126  875  4,523  280  1,500  2,742  11,977  280  505  1,795  8,973  423ُعمـــــــــان

  23,701      146  23,555  3,652  346  2,637  668  2,401  407  800  1,194  17,502  494  1,279  1,354  14,321  55قطـــــــــــر

  46,195     -1,396  47,591  13,097  13,097  9,046  3,192  2,296  3,558  25,448  1,005  1,117  3,612  19,498  217الكويــــــت

  18,123      0  18,123  6,318  1,219  3,812  1,288  6,903  1,128  556  5,219  4,902  968  872  1,647  0  1,415لبنــــــــــان

  24,358     -424  24,782  3,248  350  2,484  414  3,225  341  1,175  1,709  18,308  235  968  872  15,167  1,066ليبيـــــــــــا

  81,495      5,251  76,244  13,095  5,051  6,488  1,555  24,098  15,474  7,115  1,508  39,052  1,566  3,262  14,921  6,585  12,718مصـــــــــر

  43,813      2,655  41,158  11,310  4,451  6,859  0  9,155 -10  3,129  6,036  20,692  1,775  2,094  8,061  714  8,048المغــــــرب

  1,164      107  1,057  283  61  139  82  332  0  135  197  442  0  0  112  110  219موريتانــيــا

  11,266      221  11,045  1,941  135  1,208  597  2,949  36  1,322  1,591  6,155  102  484  530  3,425  1,615اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (5/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2004)

(مليون دوالر

الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

     875,149        5108     870,041     117,605     308,854     426,458     176,500     575,937     160,961     414,976مجموع الدول العربية

     11,666        151     11,515     -2,451     7,707     5,256     2,298     11,668     2,651     9,017األ ر  د  ن
     105,805        1973     103,833      17,060     68,031     85,091     21,176     65,597     13,155     52,442اإلمــــارات
     10,492       -574     11,067      2,627     7,122     9,749     2,327     6,113     1,905     4,208البحريـــــن
     27,953       -1300     29,253     -961     14,010     13,049     7,227     22,987     4,633     18,354تونــــــــس
     82,033       -2768     84,800      12,779     21,505     34,284     27,097     44,925     12,286     32,639الجزائــــــر
     708        46     662     -170     480     310     108     724     178     546جيبوتـــــي
     251,552        994     250,558      69,570     62,350     131,920     47,435     133,552     58,232     75,320الســـعودية
     21,351       -668     22,019     -794     4,603     3,809     3,174     19,639     1,023     18,617الســـــودان
     22,430       -1071     23,501      363     7,884     8,247     4,939     18,199     3,280     14,919ســــــورية
     33,603       -96     33,700     -1,160     1,688     528     2,006     32,854     8,163     24,692العـــــــراق
     21,963       -2861     24,824      4,798     9,224     14,022     3,498     16,529     5,619     10,909ُعمـــــــــان
     28,146       -305     28,451      9,306     8,398     17,704     9,484     9,662     4,674     4,988قطـــــــــــر
     62,119        6400     55,719      15,033     18,510     33,543     7,909     32,778     11,724     21,054الكويــــــت
     19,754        0     19,754     -7,670     22,846     15,176     5,827     21,597     6,144     15,453لبنــــــــــان
     28,025        417     27,609      6,231     9,242     15,474     3,219     18,158     4,881     13,277ليبيـــــــــــا
     81,323        2831     78,491     -291     22,722     22,431     13,044     65,739     9,710     56,028مصـــــــــر
     52,743        2712     50,031     -6,557     16,990     10,433     12,412     44,176     10,488     33,688المغــــــرب
     1,503        157     1,346     -334     730     395     348     1,332     263     1,069موريتانــيــا
     11,979       -929     12,908      227     4,811     5,038     2,974     9,707     1,952     7,755اليمــــــــــن

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



ملحق (6/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2003)

(مليون دوال

الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

     754,122        3086     751,037     79,316     257,277     336,593     156,551     515,169     143,492     371,678مجموع الدول العربية

     10,278        118     10,160     -2,243     6,851     4,608     2,111     10,291     2,357     7,934األ ر  د  ن
     90,300        1655     88,645      12,250     57,668     69,918     19,815     56,580     12,541     44,039اإلمــــارات
     9,085       -521     9,606      1,718     5,950     7,668     2,165     5,723     1,788     3,935البحريـــــن
     25,772       -1131     26,903     -1,042     12,812     11,771     6,733     21,211     4,320     16,892تونــــــــس
     65,557       -2454     68,011      9,855     16,158     26,013     20,658     37,498     10,045     27,453الجزائــــــر
     669        44     625     -132     421     289     97     660     160     500جيبوتـــــي
     215,314        741     214,573      47,213     51,744     98,957     42,526     124,834     52,839     71,995الســـعودية
     18,547       -573     19,121     -769     3,338     2,569     2,758     17,131     890     16,241الســـــودان
     20,619       -1061     21,680      626     6,404     7,030     5,055     15,998     2,928     13,071ســــــورية
     19,831       -69     19,900     -316     430     114     892     19,324     4,687     14,638العـــــــراق
     19,162       -2536     21,698      3,982     8,146     12,127     3,398     14,318     4,820     9,498ُعمـــــــــان
     23,410       -291     23,701      7,217     7,303     14,520     8,159     8,325     4,057     4,268قطـــــــــــر
     49,550        3355     46,195      8,438     16,498     24,936     6,750     31,006     11,009     19,997الكويــــــت
     18,123        0     18,123     -6,209     18,096     11,887     5,154     19,178     5,423     13,755لبنــــــــــان
     24,686        328     24,358      5,213     7,786     12,999     3,078     16,067     3,988     12,079ليبيـــــــــــا
     84,300        2805     81,495     -2,147     19,715     17,568     13,859     69,783     10,404     59,379مصـــــــــر
     47,194        3381     43,813     -3,748     12,745     8,997     10,558     37,004     9,203     27,801المغــــــرب
     1,302        138     1,164     -282     653     371     298     1,148     225     924موريتانــيــا
     10,425       -841     11,266     -309     4,560     4,251     2,487     9,089     1,810     7,279اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (7/2)  :  عدد السكان في الدول العربية
( 1990  و 1995 و 1997 - 2004 )

(ألف نسمة)

معدل النمو
199019951997199819992000200120022003 *2004(%)

2004-20031995-19852004-1995
2182392482022608532672002737072802772865442932382996503064042.252.682.37مجموع الدول العربية

34684240446045704690482049405070520053232.374.742.56األ ر  د  ن
17732411258027762938324734883754403643688.235.756.83اإلمــــارات
5035875896056216386556726907082.643.762.11البحریـــــن
81548958921593339456956496749782987599300.562.121.15تونــــــــس
250222832529931306793144632249329103366734400351702.242.622.43الجزائــــــر
5205806206406606807017227457683.093.043.17جيبوتـــــي
151871813618963194021989520474209762149121983225292.484.312.44الســـعودیة
234362717528701294953032531081316273229932926335952.032.992.38الســـــودان
121161415315066154731589116320167201715117582179802.263.262.69ســـــــوریة
86809130931494089501959696919787988599831.001.501.00الصومــــال
178902053622046227022338224086248132556526340271383.032.803.15العـــــــراق
2.874.170.68-1625213122552287232524022478253823312264ُعمــــــــان
…………………………………فلسطيـــــن
4184895225705445715796186366674.823.233.50قطـــــــــــر
21411881215322382274222822432363248426456.480.903.86الكویــــــت
25503500364237003760376537983817384438670.602.741.11لبنـــــــــان
42294812510552585500564058426021622164203.192.573.25ليبيــــــــــا
515105706859441607066199363305646526598667313686481.982.232.07مصـــــــــر
241772638627310277752823828705291702963130105305841.591.931.65المغــــــرب
19802283242024932568264527242809289629863.112.583.03موریتانـيــا
128601542116520170901770018261188631949520158208303.333.183.40اليمــــــــن

 *     تقديرات أولية. 
1)  بيانات عمان لعام 2003 تمثل بيانات التعداد الذي تم في عام 2003.

المصدر: مصادر وطنية ودولية مختلفة.

متوسط معدل 
النمو السنوي (%)



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 15ريفحضرريفحضرريفحضر200419702004

89,342176351496040792147.250.02.843.753.52.837.859.13.1األ ر د  ن

  1.0 *  73.8 *   25.2 *28.469.42.230.867.71.5  25 *  75 *83,60035257437129اإلمـــارات

    2.8 **      68.4 **      28.8 ** 707297100279218119901043.054.82.231.865.82.4البحريـــن

  6.8 * 66.7 *  26.5 *43.852.73.537.357.84.9   35 *   65 *155,566336444565248تونــــــس

2,381,74161539614456594147.648.24.242.054.43.634.661.44.0الجزائـــــر

     3.1 **      53.4 **    43.5 **23,20063362387426841643.454.62.043.054.32.7جيبوتــــي

2,000,00031049516634881244.352.73.040.856.72.537.159.93.0الســعودية

2,505,80561316842080396144.452.92.743.653.52.939.756.83.5الســـودان

185,180349743574753505048.547.83.747.849.52.739.057.93.1ســـــورية

637,65771618822278356545.451.63.047.050.22.847.949.72.4الصومــال

435,052216256446535673346.650.92.544.252.92.940.156.93.0العــــــراق

309,500375953169782244.452.92.746.451.22.442.355.02.7ُعمــــــــان

45.851.03.2………………     44 *   56 *…………………فلســـــطين

      1.4 **      71.8 **     26.8 **11,42710588020861492833.364.91.828.770.50.8قطــــــــــــر

   1.6 *   82.6 *   15.8 *………44.353.12.6-   100 *- 100- 17,81842148100الكويــــــت

10,45224137059417426871341.153.95.034.860.05.230.963.25.9لبنـــــــــان

1,775,5001445556931861446.151.72.245.951.72.433.063.43.6ليبيــــــــــا

     3.7 *    62.0 *    34.3 *40.055.84.240.056.13.9     58 *      42 * 1,002,000336942584357مصـــــــــر

710,850344334664159574347.149.23.739.257.13.733.562.24.3المغــــــرب

1,030,7001314862773623843.253.73.144.352.53.243.153.83.1موريتانيـــا

   2.8 *   50.9 *    46.4 *50.946.52.652.544.23.3    73 *     27 *555,000113813871981اليمـــــــــن

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

           2) مؤشرات التنمية الدولية ،البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدةالمعلومات، ینایر 2005.        
           3) تقریر التنمية الدولية، البنك الدولي، 2000 /2001 . 

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

الكثافة 
السكانية

( فرد / آم2 )

سكان الحضر والريف
آنسبة مئوية من اإلجمالي ( % )

19802003 19702002
في مجموعات عمرية معينة (%)

النسبة المئوية للسكان

19751990



 

10.028.018.55.014.09.12.14.03.30.70.50.6األ ر د  ن
19.011.015.311.85.08.6   14 *  9 *     19 * 29.030.029.0اإلمـــارات
17.99.016.011.53.75.04.41.61.11.4......البحريـــن
7.225.015.92.29.55.7   23 *  31 *   15 *28.054.040.9تونــــــس
32.059.047.123.040.031.113.032.022.76.014.410.1الجزائـــــر
47.024.043.033.517.836.026.810.819.415.1......جيبوتــــي
24.050.033.08.125.716.98.821.014.61.211.93.1الســعودية
39.068.054.230.051.040.124.446.035.016.125.820.9الســـودان
18.053.035.211.037.023.97.833.020.12.97.04.8ســـــورية
..............................الصومــال
43.067.064.334.076.059.943.675.059.040.470.455.0العــــــراق
33.062.045.319.035.025.64.625.014.40.32.71.5ُعمــــــــان
................ 8 *  12 * 3 *........فلســـــطين
23.019.016.017.911.77.09.77.12.75.0......قطــــــــــــر
712.113.012.57.86.16.9 *9 *  6 *20.027.023.3الكويــــــت
12.027.019.78.018.013.14.511.07.92.66.74.6لبنـــــــــان
17.049.031.99.029.018.31.117.09.00.26.03.1ليبيــــــــــا
29.149.038.723.136.329.5    28 *    40 *   16 *40.066.052.9مصـــــــــر
47.075.061.337.062.049.332.058.044.722.638.730.5المغــــــرب
54.076.065.249.069.058.844.065.054.242.658.250.4موريتانيـــا
26.075.050.015.749.123.1      50 **      70 **     30 **45.087.067.3اليمـــــــــن

 ** البيانات لعام 2003 . * البيانات لعام 2004 .
المصادر:    1) مصادر وطنية. 

               2) مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدة المعلومات، ینایر 2005.
               3)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو، 1999، و قاعدة المعلومات، ینایر 2005 .

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

20021990

جملة بين الذآور

1990

معدل األمية ( % )
الفئة العمرية (15 - 24)

جملة

2002

بين اإلناث بين الذآور بين اإلناث بين الذآور بين اإلناث

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

الفئة العمرية (15 سنة فما فوق)

بين اإلناث جملةجملةبين الذآور



16.131.031.031.0……70.771.170.998.099.099.043.745.644.686.087.087.0األ ر د  ن

12.1 **20.7 *4.9 *105.8102.8104.394.090.092.063.071.667.077.082.079.05.015.09.2اإلمـــارات

25.2 **31.1 **19.6 **110.0110.1110.098.098.098.098.1101.399.791.099.095.015.021.017.7البحريـــن

119.6106.6113.3114.0109.0112.050.039.544.978.081.079.010.07.08.522.021.023.0تونــــــس

15.0 **11.0 *15.8 *12.0 ***8.0 ***15.0 ***108.491.6100.2112.0104.0108.067.354.160.869.074.072.0الجزائـــــر

0.11.01.01.0 ***0.1 ***0.2 ***44.631.638.146.035.040.014.49.411.924.015.020.0جيبوتــــي

78.268.273.3110.7106.1108.548.639.244.091.592.592.012.011.011.629.737.933.7الســعودية

6.9 **6.6 **7.1 **30.032.03.03.03.0 ****34.0 ****60.345.252.863.054.059.026.921.124.0الســـودان

6.1 **12.6 * 17.6 *114.2102.3108.4115.0108.0112.059.843.751.947.042.041.022.014.018.2ســـــورية

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

12.618.010.014.0……38.3 *****29.1 *****47.1 *****101.657.136.447.0 *****91.3 *****111.4 *****120.3101.8111.3العــــــراق

90.381.886.184.082.083.051.240.145.779.078.079.04.04.04.06.010.07.0ُعمــــــــان

31.030.031.0………82.088.085.0………104.0105.0104.0………فلســـــطين

100.594.097.3108.0104.0106.077.184.580.788.093.090.015.043.027.013.034.023.0قطــــــــــــر

21.1 **30.0 **13.0 **12.0 ***16.0 ***9.0 ***61.758.760.295.094.094.043.342.542.983.088.085.0الكويــــــت

29.042.048.045.0 ***28.0 ***30.0 ***122.7117.9120.3105.0101.0103.070.575.572.974.081.077.0لبنـــــــــان

17.056.061.058.0 ***15.0 ***18.0 ***108.5101.7105.2114.0114.0114.084.787.386.0102.0108.0105.0ليبيــــــــــا

39.0 **17.8 *27.1 *101.485.893.8100.094.097.083.868.176.291.085.088.020.011.015.8مصـــــــــر

41.013.08.010.611.09.010.0 ****36.0****45.0 ****79.054.366.9113.0101.0107.040.629.735.3المغــــــرب

55.941.348.788.085.086.018.68.713.725.019.022.05.00.82.85.01.03.0موريتانيـــا

11.0 *****5.0 *****17.0 *****46.07.02.04.1 ****27.0 ****65.0 ****82.732.758.397.064.081.094.519.558.0اليمـــــــــن

  - 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 2000 .**** البيانات لعام 2001 .*** البيانات لعام 1991 .  ** البيانات لعام 1999 .  * البيانات لعام 1997 .

 المصادر:   1)  مصادر وطنية . 
               2)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو، 1999، و قاعدة المعلومات، يناير 2005 .

المرحلة الثانوية المرحلة األولى

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

المرحلة العليا
19902002 1990200219902002

جملةاناثجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآور ذآورجملةاناثذآور



جملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآور

32.880.081.081.0 *35.5 *30.5 *73.472.673.093.994.494.191.092.091.054.650.852.8األ ر د  ن
55.763.159.270.074.072.0.........72.275.073.6100.098.199.182.080.081.0اإلمـــارات
83.676.179.999.099.099.091.091.091.057.451.754.583.786.184.977.086.081.0البحريـــن
42.567.069.068.0 *39.1 *45.8 *92.171.882.297.789.893.997.097.097.028.217.322.9تونــــــس
90.870.780.999.386.993.296.094.095.036.624.230.559.647.553.760.064.062.0الجزائـــــر
21.013.017.0……............36.526.131.338.030.034.0.........جيبوتــــي
60.336.548.664.952.458.785.183.684.426.316.021.334.328.031.253.055.054.0الســعودية
.........……............49.0 **45.0 **54.0 **49.536.943.3………الســـودان
98.679.889.596.887.792.3100.095.098.047.830.139.352.539.045.841.037.039.0ســـــورية
.........……...6.92.84.9………20.211.615.910.65.98.2الصومــال
33.0 ***26.0 ***39.6 ***……...91.061.831.046.8 ***83.0 ***98.0 ***……...103.093.998.6العــــــراق
68.068.068.0……...54.131.042.671.067.569.374.075.075.014.75.09.9ُعمــــــــان
78.083.081.0……............95.095.095.0……...………فلســـــطين
86.982.384.690.488.589.495.094.094.050.352.251.264.170.467.176.080.078.0قطــــــــــــر
45.275.079.077.0 *44.6 *45.8 *88.880.284.550.647.349.085.084.085.042.844.043.3الكويــــــت
75.0 ****79.0 ****71.0 ****……............79.376.277.890.089.090.0.........لبنـــــــــان
.........……...96.471.253.062.3 ****……98.293.996.1.........ليبيــــــــــا
83.079.081.0……............90.976.283.792.088.090.0.........مصـــــــــر
29.9 ***27.0 ***32.7 ***……...75.147.461.666.546.656.892.085.088.024.815.720.3المغــــــرب
16.013.015.0……............40.629.935.368.065.067.0………موريتانيـــا
35.0*** 21.0***47.0***……............67.0***49.0*** 84.0*** 74.228.051.7………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 2000 .** البيانات لعام 2001 .  * البيانات لعام 1991 .

  المصادر :    1)  مصادر وطنية .
                  2)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو، 1999، و قاعدة المعلومات، يناير 2005 .

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

19801980
المرحلة الثانويةالمرحلة األولى

2002 199020021990



1.00…1.011.011.041.01األ ر د  ن
0.970.961.141.063.004.22اإلمـــارات
1.001.001.031.091.401.59البحريـــن
0.890.960.791.040.700.95تونــــــس
0.850.930.801.070.530.70الجزائـــــر
0.710.760.650.630.51.00جيبوتــــي
0.870.960.811.010.921.28الســعودية
0.750.860.780.881.000.93الســـودان
0.900.940.730.890.640.72ســـــورية
0.31…0.530.53…0.52الصومــال
0.56…0.850.820.640.62العــــــراق
0.910.980.780.991.01.67ُعمــــــــان
0.97…1.07…1.01…فلســـــطين
0.940.961.101.062.872.62قطــــــــــــر
0.950.990.981.061.782.31الكويــــــت
0.960.961.071.090.931.14لبنـــــــــان
0.941.001.031.060.831.09ليبيــــــــــا
0.850.940.810.930.550.66مصـــــــــر
0.690.890.730.800.620.82المغــــــرب
0.740.970.470.760.160.20موريتانيـــا
0.400.660.210.420.290.29اليمـــــــــن

  ( * ) دليل المساواة : معدل القيد اإلجمالي لإلناث إلى معدل القيد اإلجمالي للذآور .
  المصدر : الملحق ( 10/2) - أ.

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

2002

دليل المساواة بين الجنسين في التعليم

المرحلة العلياالمرحلة الثانويةالمرحلة األولى

1990 19902002 19902002



1970198019902002-19961970198019902002-1996

3.76.67.05.09.314.417.120.6األ ر د  ن
14.616.4…...  3.1 *1.31.7...اإلمـــارات
9.414.611.4...2.95.03.1...البحريـــن
  28.5 *23.216.413.5   6.8 *7.15.46.2تونــــــس
7.97.85.55.131.624.321.116.4الجزائـــــر
…10.5…...3.4……...جيبوتــــي
3.54.16.06.69.88.711.724.1الســعودية
……9.1...0.9…4.3...الســـودان
3.94.64.34.29.48.117.311.1ســـــورية
……     8.7 **7.6……      1.0 **1.0الصومــال
………...……3.0...العــــــراق
4.07.29.1...2.13.54.4...ُعمــــــــان
…………………...فلســـــطين
……8.97.2…3.32.63.4قطــــــــــــر
4.22.43.54.711.28.13.414.0الكويــــــت
11.1…13.2...2.8……...لبنـــــــــان
………17.4……4.53.4ليبيــــــــــا
14.7…    9.4 **4.85.73.85.215.8مصـــــــــر
3.56.15.55.216.618.526.126.1المغــــــرب
16.6………3.6……...موريتانيـــا
        20.5 *** ………       7.0 ***……...اليمـــــــــن

   *** البيانات لعام 2003 .   ** البيانات لعام 1981 .   * البيانات لعام 2004 .
 المصادر : 1) مصادر وطنية.

             2)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو 1999، وقاعدة المعلومات، ینایر 2005 .
             3)  تقریر التنمية البشریة، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أعداد مختلفة .

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)
1970198020031970198020031970198020031970198020032003 -1985197019802003197019802003

28.0…41.023.0107.0...4.041.0...6.83.516.0...71.0…28.054.0…51.0األ ر د  ن
2.0…35.030.015.060.768.078.06.55.42.510.95.01.53.086.855.08.083.0اإلمـــارات
15.0…3.046.064.242.412.093.0...2.68.5…74.06.5…20.061.8…39.0البحریـــن
39.035.017.053.762.073.06.45.22.013.69.06.069.0121.269.022.0201.0100.024.0تونــــــس
48.742.023.053.059.070.07.46.72.816.212.05.0140.0139.298.035.0192.0139.041.0الجزائـــــر
138.0…18.0520.0158.8136.497.0241.0...5.621.9…46.06.6…39.040.0…49.5جيبوتــــي
47.843.025.651.861.073.37.37.33.717.89.03.812.0119.065.019.2185.085.021.4الســعودیة
47.045.033.042.648.056.06.76.54.320.817.012.0550.0118.094.063.0177.0145.093.0الســـودان
47.046.028.055.562.072.07.77.43.313.49.04.065.095.656.016.0129.073.018.0ســـــوریة
225.0…...48.07.07.07.223.722.018.01100.0157.8145.4133.0…...50.049.852.0الصومــال
48.041.035.055.062.061.07.16.44.715.59.09.0290.0102.080.0102.0127.095.0125.0العــــــراق
49.850.032.046.958.073.08.410.14.921.113.33.023.0118.864.010.0200.086.012.0ُعمــــــــان
29.0......24.6......4.1120.0 *...5.619.0……72 * ......39 * …50.0فلســـــطين
15.0…4.010.068.241.211.093.0...3.212.6…72.06.8…17.060.9…33.6قطــــــــــــر
9.059.035.011.0 *1.89.039.027.2 *1965.971.079.07.15.32.25.03.6 *45.537.2الكویــــــت
34.830.119.064.165.074.05.44.02.210.39.05.0100.049.648.027.050.012.031.0لبنـــــــــان
49.246.023.051.560.073.07.57.33.015.612.04.077.0122.270.013.0160.080.016.0ليبيــــــــــا
20.0235.0175.030.0 *6.369.0158.0120.0* 3.217.713.0 *2550.956.070.05.95.1 *39.838.9مصـــــــــر
46.638.023.051.658.069.07.05.42.716.412.06.0230.0128.499.036.0187.0152.039.0المغــــــرب
45.143.042.042.547.053.06.56.35.822.219.014.0750.0148.0120.0120.0250.0175.0183.0موریتانيـــا
53.153.045.040.949.063.07.77.96.223.019.09.0351.0186.0141.082.0303.0198.0100.0اليمـــــــــن

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

             2) مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدةالمعلومات.        
             3)  تقریر التنمية البشریة , برنامج األمم المتحدة اإلنمائي , أعداد مختلفة .

             4)  اليونيسيف، قاعدة المعلومات، ینایر 2005.

(لكل 1000 مولود حي)من السكان

معدل وفيات الرضع
(لكل 1000 مولود حي)

معدل الخصوبة
اإلجمالي

العمر المتوقع
 عند الوالدة
(بالسنوات) 

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

معدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة

معدل الوفيات الخام
(لكل 1000 من السكان)

معدل المواليد الخام
لكل 1000



اإلنفاق العام على الصحةإجمالي اإلنفاق على الصحة

1990 - 199519702002 - 19802002 - 19951990 - 19702002اإلجماليالريفالحضرالخاصالعام من إجمالي اإلنفاق العاممن الناتج المحلي اإلجمالي

275887568…9.512.847.053.098959740205األ ر د  ن
484  *…364 *…172 *9991......3.532.375.824.2اإلمـــارات
10043168270413230356......4.110.869.031.0البحريـــن
584 ***292409 **88294 ***9317 **......5.415.175.724.3تونــــــس
298352476…4.19.975.025.010095981285الجزائـــــر
301313865157378………7.013.758.841.2جيبوتــــي
4.610.074.825.2100889713141304297847488الســعودية
859211312…70716......3.54.618.781.3الســـودان
1941007842…3.45.353.146.996849026140ســـــورية
3436199811472………2.64.244.655.4الصومــال
307513667…3.24.631.868.29778933154العــــــراق
476…309…3.06.580.719.3100949611126ُعمــــــــان
735 *…142 *…149 *…..................     8.6 ****فلســـــطين
51221537493181421…......3.16.573.526.5قطــــــــــــر
467 * 398207 *186443 * 10095 ***...100 ***3.98.178.821.2الكويــــــت
118230370…12.29.528.171.998859577325لبنـــــــــان
360262233…2.95.056.044.0100859537129ليبيــــــــــا
465 ***274459 ***79   223 ***3.97.448.951.1100999953مصـــــــــر
906781141…5.15.339.360.71005070844المغــــــرب
63614441229071429......3.610.372.427.6موريتانيـــا
4.034.165.9803050324554312351589   1.4 *اليمـــــــــن

**** البيانات لعام 1998 .*** البيانات لعام 2004 .** البيانات لعام 2001 .* البيانات لعام 2003 .
 المصادر : 1) مصادر وطنية.

            2) مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدة المعلومات .
            3)  منظمة الصحة العالمية، قاعدة المعلومات، ینایر2005  . 

            4) تقریر موارد العالم 1999-98 .

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

مقابل آل سريرلكل 100,000 نسمة( % )
1998 - 1990

يحصلون على خدمات صحية
عدد السكانالنسبة المئوية للسكان الذين   عدد األطباء 

2001

( % ) 
 اإلنفاق على الصحة

2001
( % )

عدد الممرضات
حسب نوع اإلنفاق 



(  نسب مئوية)

اإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضر

9992979191911009598948593األ ر د  ن
......100 *1007795......100 * 989898اإلمـــارات
100 **...100......100......100100......البحريـــن
9461801008394974876906280تونــــــس
916478928087998091998292الجزائـــــر
552750.........78826780......جيبوتــــي
100 **100 **100 **951003086 ** 64 ** 100 **1007495الســعودية
866067786469874858502434الســـودان
975677.........79946479......ســـــورية
471425.........2831322729...الصومـــال
924478975081853770954880العــــــراق
77817279986184976189......ُعمــــــــان
99 * 99 * 99 *37......81 *81 *82 *85......فلســـــطين
100100100100......100100100100......قطــــــــــــر
100 *...100 *100 *…100 *100 *...100 *100 *...100 *الكويــــــت
1008798.........968894100100100لبنـــــــــان
726871726872979697979697ليبيــــــــــا
9791941009798968087845668مصـــــــــر
945875995680953162833161المغــــــرب
34403763455644193064942موريتانيـــا
856066746869802739761430اليمـــــــــن

 - األرقام الواردة للسكان الذين يستخدمون وسائل مناسبة للصرف الصحي في بعض الدول قد تعني نسبة المخدومين بالشبكات العامة للصرف الصحي فقط , وقد تعني في دول أخرى نسبة السكان الذين يتوفر لهم مرافق مناسبة 
 (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 2000 .   * البيانات لعام 2004 .
المصادر : 1) مصادر وطنية.

            2) تقرير موارد العالم 1999-98 .
            3) مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدة المعلومات .

            4)  التقرير السنوي للمدير العام - 1999، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، منظمة الصحة العالمية . 
            5)  اليونيسيف، قاعدة المعلومات، يناير 2005 .

2002
صرف صحي مالئممياه شرب آمنة

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

199020021990



القوة العاملة

( معدل النمو السنوي )
(%)

199520032003-19951970198020031999-19952003-2000199520031995200319952003

35.137.43.224.926.029.933.629.519.317.547.153.0 مجموع الدول العربية

13.713.010.49.47.777.681.9…………28.333.95.514.014.725.0األ ر د  ن
1.82.36.24.216.015.577.880.3………55.640.52.54.05.115.1اإلمـــارات
3.11.50.929.925.968.673.2…45.549.73.25.010.921.9635البحریـــن
15.714.326.523.530.228.143.348.4………37.241.62.724.028.932.7تونــــــس
27.927.325.423.623.019.151.657.3………30.333.73.819.021.429.7الجزائـــــر
80.477.42.96.616.716.0……………49.146.82.649.450.345.6جيبوتــــي
4.35.213.97.912.88.273.383.9………34.937.53.45.07.620.1الســعودیة
17.065.458.39.88.324.833.4…39.740.82.826.026.930.2141213الســـودان
11.730.526.630.825.338.748.1…30.834.24.121.023.528.11068ســـــوریة
...…...……………34.942.53.543.943.443.4293632الصومــال
28.112.88.724.621.062.670.3…26.026.83.616.017.320.81158العــــــراق
41.234.312.68.346.257.4……………36.245.03.96.06.214.9ُعمــــــــان
...…...…...…23.525.6……………...……...فلســـــطين
2.33.91.71.28.111.390.287.5………59.352.81.94.06.718.8قطــــــــــــر
92.0 *6.390.5 *1.77.4 *0.71.12.1………8.013.125.2  8.5 **58.7 *47.5الكویــــــت
8.45.23.135.230.859.666.1…30.235.73.318.022.630.2846لبنـــــــــان
11.78.14.921.220.070.775.1…………31.431.53.316.018.624.6ليبيــــــــــا
37.940.32.924.026.532.665611.311.037.031.524.022.239.046.3مصـــــــــر
13.911.940.233.821.620.238.246.0………39.442.12.529.033.535.1المغــــــرب
54.152.15.35.040.642.9……10……45.544.62.846.045.043.9موریتانيـــا
11.555.347.411.48.533.344.1…………29.931.13.925.032.528.3اليمـــــــــن

  -  توزيع القوة العاملة حسب القطاعات لعام 2003 تقديري. 
   ** المعدل للفترة (1995 - 2004 ).   * البيانات لعام 2004 .

 المصادر :   1) الملحقان (4/3) و (5/4) ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ، أعداد متفرقة .
               2)  مصادر وطنية .    

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

               5) منظمة العمل الدولية، قاعدة المعلومات، أبريل 2005 .           
               6)  اليونيسيف، قاعدة المعلومات، يناير 2005 .

2003-1999

من مجموع السكان

القوة العاملة

آنسبة مئویة
جملةإناثذآورمن مجموع القوة العاملة (%)

النسبة المئویة للقوى العاملة حصة النساء من القوة العاملة

( بين 5-14 سنة)( البالغة 15 سنة وأآثر )

ملحق ( 15/2 ) : العمالة في الدول العربية

الخدمات

نسبة األطفال الذین یعملون (%)

الصناعةالزراعة

معدل البطالة

(%)



السنــةالمـؤشـــــر

%200153.9   نسبة سكان الحضر إلجمالي السكان

%200137.5   نسبة الفئة العمرية دون 15 سنة إلجمالي السكان

%20013.7   نسبة الفئة العمرية أعلى من 65 سنة إلجمالي السكان

%200139   األمية بين البالغين

%200123   األمية بين الشباب

%200151   األمية بين اإلناث البالغات

%200130   األمية بين اإلناث الشابات

20010.68   فجوة النوع االجتماعي في القرائية بين البالغين

20010.83   فجوة النوع االجتماعي في القرائية بين الشباب

%200077 – 2001   القيد الصافي في التعليم األساسي

%200073 – 2001   القيد الصافي لإلناث في التعليم األساسي

20000.9 – 2001   فجوة النوع االجتماعي في القيد في التعليم األساسي

20010.63   معامل التعليم

سنة200166   العمر المتوقع عند الوالدة

%200065.6- 2005   نسبة الذآور الذين يتوقع أن يعيشوا إلى سن 65 سنة من آل مائة ذآر

%200072.5- 2005   نسبة اإلناث الذين يتوقع أن تعيشن إلى سن 65 سنة من آل مائة أنثى

طفل20003.8- 2005   متوسط الخصوبة للمرأة الواحدة

‰200153   وفيات الرضع لكل ألف مولود حي

‰200172   وفيات األطفال دون الخامسة لكل ألف مولود حي

%200086   نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب نقية

%200094   نسبة سكان الحضر الذين يحصلون على مياه شرب نقية

%200076   نسبة سكان الريف الذين يحصلون على مياه شرب نقية

%200083   نسبة السكان الذين يحصلون على صرف صحي مناسب

%200096   نسبة سكان الحضر الذين يحصلون على صرف صحي مناسب

ك. و. س.20001,406   متوسط استهالك الفرد من الكهرباء

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2003.

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

قيمة المؤشر
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