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 واالجتماعيةالتطورات االقتصادية 

 
 
 

 التطورات االقتصادية
 

 النمو االقتصادي العام
 

یقدر الناتج   مقارنة بأداء العامين السابقين، إذ         2003اتسم األداء االقتصادي في الدول العربية آكل بالتحسن خالل عام               

، 2003 مليار دوالر في عام       722.9لجاریة، بحوالي   المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل، مقومًا بالدوالر وباألسعار ا          

  حوالي  قدره  مليار دوالر في العام السابق، ومعدل نمو        662.4حوالي  مع   في المائة، مقارنة      9.1محققًا معدل نمو قدره      

ام وزیادة ویرجع هذا التحسن في جزء منه إلى االرتفاع في األسعار العالمية للنفط الخ         ).  1( في المائة، الجدول رقم      1.0

آميات إنتاجه وتصدیره، وبالتالي زیادة قيمة العوائد النفطية للدول المصدرة له، وزیادة مساهمة قطاع الصناعة                                     

 حيث تشير التقدیرات إلى أن ناتج الصناعة االستخراجية قد ارتفع بنحو                      . االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي        

 في المائة 0.9 في المائة مقارنة بزیادة طفيفة لم تتعد نسبتها 23.1ة نسبتها  أي بزیاد2003 مليار دوالر خالل عام 38.3

آما یرجع التحسن في النمو خالل العام في جانب منه آذلك، إلى النتائج اإلیجابية لسياسات وبرامج                           . 2002في عام    

ص سياسات االستقرار     اإلصالح االقتصادي والهيكلي التي واظبت الدول العربية على تطبيقها، وعلى وجه الخصو                      

االقتصادي الكلي، واإلصالحات الهيكلية التي تستهدف توسيع القاعدة اإلنتاجية وتنویع مصادر الدخل، وتعزیز فرص                    

 .وأساليب مشارآة القطاع الخاص في مختلف مجاالت التنمية

 

 )1(الجدول رقم 
 الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

 2003-2000 و1995
 )الر باألسعار الجاريةمليار دو(  

  الناتج المحلي اإلجمالي ناتج الصناعات االستخراجية ناتج القطاعات األخرى
 معدل النمو

 (%)السنوي 
 
 القيمة

  إجماليالنسبة إلى
 (%)الناتج 

 معدل النمو
 (%)السنوي 

 
 القيمة

معدل النمو 
 (%)السنوي 

 
 القيمة

 
 السنوات

4.5* 398.2 20.6 3.6 *     103.3 4.4* 501.5 1995 
2.3 486.7 28.1 59.1 189.7 13.6  675.9 2000 
1.0 491.4 25.1 -13.2 164.7 -2.9   656.1 2001 
1.0 496.3 25.1 0.9 166.1 1.0 662.4 2002 
4.5 518.5 28.3 23.1 204.4 9.1 722.9 2003 

 .1999-1995متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة *  
 .، وأعداد سابقة من التقرير االقتصادي العربي الموحد)2/2(رقم الملحق :  المصدر

الفصل
الثاني
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وعلى مستوى الدول العربية فرادى، تشير التقدیرات إلى أن معدل النمو باألسعار الجاریة بالدوالر قد ارتفع في جميع                        

فيها ذلك المعدل     مقارنة بالعام السابق باستثناء األردن وسوریة وقطر التي انخفض                   2003الدول العربية خالل عام        

وقد حققت آل من المغرب والكویت والجزائر                . بدرجات متفاوتة ومصر والعراق اللتان سجلتا معدل نمو سالب                     

 في المائة في تونس، في حين تراوحت        16.2 في المائة في المغرب و     22.7والسودان وتونس معدالت نمو تراوحت بين       

أما بالنسبة  .  في المائة في لبنان     4.3ة في آل من البحرین والسعودیة و         في المائ  13.7معدالت النمو في بقية الدول بين         

لمصر والعراق، فتجدر اإلشارة إلى أن معدل النمو السالب في مصر یعكس االنخفاض الملحوظ في سعر صرف الجنيه                   

لة الوطنية خالل   ، إذ أن معدل النمو باألسعار الجاریة بالعم        2003 و 2002المصري مقابل الدوالر األمریكي بين عامي        

أما بالنسبة للعراق، فقد انعكست تأثيرات األوضاع غير المستقرة فيه               .  في المائة   9.6 قد آان موجبًا وبلغ         2003عام  

 .خالل العام في انخفاض تقدیرات ناتجة المحلي اإلجمالي

 

 النمو االقتصادي باألسعار الثابتة
 

لتطورات االقتصادیة في الدول العربية بالدوالر وفقًا ألسعار صرف             یتم ألغراض التقریر احتساب البيانات المتعلقة با         

وحيث أن أسعار صرف العمالت الوطنية قد           . العمالت الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لهذا الغرض               

لي بالدوالر قد    تعرضت في عدد من الدول العربية لتقلبات مهمة خالل العام، فإن معدالت نمو الناتج المحلي اإلجما                           

 .تختلف في هذه الدول عنها بالعمالت الوطنية

 )2(لجدول رقم ا
 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

 2003-2001 و1995
 )نسبة مئوية( 

 الدول 1995 2001 2002 2003

 األ ر د ن 6.2 4.9 4.8 3.3
 اإلمـــارات 6.7 3.6 1.9 7.0
 ـــنالبحري 3.9 4.6 5.2 6.8
 تـــونـــس 2.4 4.9 1.9 5.3
 الجـزائـــر 3.8 2.1 4.1 6.7
 جيبــــوتي 3.6- 1.9 2.5 3.4
 السعوديـة 0.5 1.5 1.1 7.1
 الســودان 4.4 6.7 6.0 6.1
 سوريــــة 5.8 3.8 4.2 2.6
 عمـــــــان 4.8 5.9 1.7 2.2
 قطـــــــــر 2.9 4.5 7.3       ...
 الكويــــت 1.4 0.6  0.4-       ...

 لبنـــــــان 6.5 0.8 2.0 3.0
 ليبيــــــــا   1.6- 0.5 2.5 4.7
 مصـــــــر 4.7 3.4 3.3 3.1
 المغـــرب   6.6- 6.5 3.2 5.5
 موريتانيا 4.5 4.6 3.3 4.9
 اليــــــمن 10.9 5.1 3.9 4.2

 ).2/1(مصادر الملحق :  المصدر
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إلى نموه   2003جمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة وبالعمالت الوطنية في عام                  الناتج المحلي اإل    تشير تقدیرات 

  العام السابق  حافظ فيها المعدل تقریبًا على مستواه في        بمعدالت أعلى من مثيالتها في العام السابق باستثناء مصر التي               

 1.5 بحوالي 2002 عما آان عليه في عام واألردن وسوریة اللتان انخفض فيهما ذلك المعدل مع ميل طفيف لالنخفاض، 

 . نقطة مئویة على التوالي1.6نقطة مئویة و
 

 ال تزال، بوجه عام، متواضعة      ، إال أنها  2003 رغم ارتفاعها بدرجة مهمة خالل عام        ویالحظ أن معدالت النمو الحقيقي    

وقد حققت  .   ومعدالت البطالة المرتفعة    في االعتبار معدالت النمو السكاني      عند األخذ في غالبية الدول العربية، خاصة       

 في  7.0اإلمارات بحوالي    تليها في المائة،    7.1 ویقدر بحوالي     خالل العام   بين الدول العربية   معدل للنمو  أعلى   السعودیة

في  2.2وتراوح معدل  النمو بين      .   في المائة  6.1 في المائة، والسودان     6.7 في المائة، والجزائر     6.8والبحرین  المائة،  

 ).2(جدول رقم ال  التي توفرت عنها البيانات، في المائة في باقي الدول العربية5.5المائة و

 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج
 

 - باألسعار الجاریة    -تشير التقدیرات إلى أن المتوسط العام لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل                

، أي بزیادة نسبتها حوالي      2003 دوالرًا في عام      2492 إلى حوالي     2002الرًا في عام      دو 2334قد ارتفع من حوالي      

 في المائة من إجمالي سكان الدول العربية یقل متوسط نصيبهم من الناتج المحلي                   81ویقدر أن حوالي      . في المائة  6.8

ي الجزائر، األردن، المغرب،       اإلجمالي عن المتوسط العربي العام، إذ تقع عشر دول دون ذلك المتوسط العام وه                            

 ).3(، مصر، العراق، جيبوتي، السودان، اليمن، موریتانيا، الجدول رقم ةسوری

 

 دول، هي    تسع یزید متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عن المتوسط العربي العام في                      ،ومن جانب آخر   

 في المائة من      19ویشكل سكانها حوالي       .ليبيا، وتونس مان، لبنان،    قطر، اإلمارات، الكویت، البحرین، السعودیة، عُ         

ویتباین متوسط نصيب الفرد من الناتج في دول هذه المجموعة، حيث یتراوح في آل من                    .إجمالي سكان الدول العربية    

 دوالرًا في البحرین،        13929 دوالرًا في قطر وحوالي             32116قطر واإلمارات والكویت والبحرین، بين حوالي               

 . دوالرًا في تونس2720 دوالرًا في السعودیة وحوالي 9460في باقي دول هذه المجموعة بين حوالي ویتراوح 

 

 نسب  ارتفاع  وبخاصة في الریف، وإلى    ضمن شریحة الدخل األقل   في الدول العربية تقع     غالبية السكان   وبالنظر إلى أن    

م من تدني مستوى المعيشة، فإن المتوسط العام             اإلعالة ومعدالت البطالة، مما یضاعف من أعباء أرباب األسر ویفاق               

لنصيب الفرد من الناتج ال یعكس التباین في مستویات توزیع الدخل حسب فئاته، وآذلك ال یعكس الفروقات في                                         

أن نسبة هامة من السكان ینخفض دخلها عن                 ، و  متوسطات الدخول حسب التوزیع الجغرافي بين الریف والحضر                

 .المتوسطات سالفة الذآر
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 )3(الجدول رقم 
 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 2003 و2002 و1995
 )بالدوالر( 
 الدول 1995 2002 2003

 رــــــــقط 16642 31866 32116
 اإلمـارات 17755 19064 19877
 ت ــــالكوي 13877 14534 16389
 نـــالبحري 9965 12571 13929

 السعودية 7861 8553 9460
 انــــــعم 6477 7939 9263
 نانـــــــلب 3178 4552 4714
 اــــــــليبي 6340 3215 3425
 ونســــــت 2015 2366 2720
 امـــالمتوسط الع 2096 2334 2492
 رــــالجزائ 1456 1660 1924
 ن د ر  ألا 1568 1773 1815
 ربــــالمغ 1252 1218 1470
 ةــــسوري 1174 1203 1217
 رــــــــمص 1053 1276 1054

 راقــــــالع 1569 980 916
 وتيـــــجيب 858 819 839
 ودانــــالس 245 503 578
 نــــــــاليم 332 525 572
 اــموريتاني 463 345 380

 ).2/7(و) 2/2(الملحقان رقم :  المصدر

 
 األسعار

 

خفضة في غالبية الدول العربية، نتيجة تطبيق السياسات         تشير التقدیرات إلى استمرار معدالت التضخم عند مستویات من         

 .النقدیة والمالية التي من شأنها السيطرة على الضغوط التضخمية والمحافظة على االستقرار النسبي لألسعار

 

 انخفاض  ، مقاسة بنسب التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك               ،وتبين معدالت التضخم في الدول العربية        

 في المائة،   0.3–مان بمعدل    في المائة، وعُ    2.1– مقارنة بالعام السابق في آل من ليبيا بمعدل             2003ألسعار في عام     ا

 هي األردن واإلمارات والبحرین       إحدى عشرة دولة    في المائة في       2.8ویقل معدل ارتفاع األسعار في ذلك العام عن              

 في  4.2ویتراوح معدل ارتفاع األسعار بين          .بنان والمغرب  ول  وقطر وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودیة والكویت      

 نسبة ارتفاع    أما في السودان واليمن، فقد بلغت         . وموریتانيا ةسوریو  مصر  دول هي   ثالث في المائة في       5.3المائة و 

 السابقة،  على التوالي، وهي معدالت تقل عن مثيالتها في السنوات          في المائة    10.8و في المائة    7.7 خالل العام األسعار  

 ).4(الجدول رقم 
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 )4(الجدول رقم 
 معدل التضخم

 2003-2001 و1995
 )نسبة مئوية(   

 الدول 1995 2001 2002 2003
 ن د ر األ 2.4 1.8 1.8 2.3
 اراتــاإلم 2.7 2.7 2.9 2.8
 نـــالبحري 2.7 1.2- 0.5- 1.6
 ســــــتون 6.3 1.9 2.8 2.7
 رــــالجزائ 29.7 4.2 1.4 2.6
 يـــجيبوت 4.8 1.8 0.6 2.0
 السعودية 4.8 0.7- 0.2- 0.6
 ودانـالس 68.4 7.5 8.3 7.7
 ةـــسوري 8.0 3.0 1.0 4.8

 انـــــمُع 1.1- 1.0- 0.7- 0.3-
 رــــــــقط 3.0 1.4 0.2 2.3
 تــــالكوي 2.7 1.7 1.4 1.2
 انـــــــلبن 4.2 0.0 1.8 1.3

 اــــــــليبي 5.3 9.2- 9.5- 2.1-
 رـــــــمص 8.4 2.2 2.7 4.2
 ربــــالمغ 6.2 0.6 2.8 1.2
 اـموريتاني 6.6 4.7 3.8 5.3

 نـــــــاليم 62.5 11.9 12.2 10.8

 )2/1(مصادر الملحق : المصدر
 
 

 الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي

 
مط الترآيب القطاعي للناتج من حيث اعتماد            یبين الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية استمرار ن                  

االقتصادات العربية على القطاعات األولية والخدمات بنسبة عالية، مما یزید من تأثر األداء االقتصادي العام بالتذبذب                      

الذي تتعرض له أسعار السلع األولية في األسواق العالمية، وبخاصة أسعار صادرات النفط والمنتجات الزراعية التي                        

تؤثر مباشرة على القيمة المضافة وحصيلة الصادرات، وآذلك سرعة تأثر الدخل المتحقق في قطاعات الخدمات                                   

 .)5(جدول رقم ال ،اإلنتاجية، وبخاصة السياحة، بالظروف المحلية والدولية غير المواتية

 
جمالي للدول العربية آكل تغيرًا      ومن حيث نسب المساهمة في توليد الناتج، فقد سجل الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإل                 

ملحوظًا خالل العام، مقارنة بالعام السابق، حيث حقق ناتج قطاع الصناعات االستخراجية للدول العربية نموًا بلغت                             

 في  25.1 في المائة مقارنة بنسبة         28.3 في المائة، وارتفعت نسبة مساهمته في توليد الناتج إلى                  23.1نسبته حوالي    

 .  ام السابقالمائة في الع



 6 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

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

 2003 و2002 و1990
 )نسب مئوية( 

معدل النمو  هيكل الناتج المحلي اإلجمالي *هيكل الناتج غير االستخراجي
باألسعار الجارية

2002/2003 2003 2002 1990 2003 2002 1990 

 

 قطاعات اإلنتاج السلعي 54.7 53.0 55.1 40.2 37.2 37.4 13.5
 الزراعة 11.5 9.4 9.2 15.2 12.6 12.8 6.3

 الصناعات االستخراجية 24.3 25.1 28.3 - - - 23.1
 الصناعات التحویلية 10.6 11.4 10.9 14.0 15.2 15.2 4.1
 باقي قطاعات اإلنتاج السلعي 8.3 7.1 6.8 11.0 9.4 9.4 4.3
 قطاعات الخدمات 41.9 44.3 42.3 55.3 59.2 59.0 4.0
 الخدمات اإلنتاجية 21.8 22.9 21.7 28.8 30.6 30.3 3.3
 الخدمات االجتماعية 20.1 21.4 20.6 26.5 28.6 28.7 4.9
 صافي الضرائب غير المباشرة 3.4 2.7 2.6 4.5 3.6 3.6 7.3
 اليالناتج المحلي اإلجم 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 9.1

 .النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بعد استبعاد القيمة المضافة في قطاع الصناعات االستخراجية*    
 .، وأعداد سابقة من التقریر االقتصادي العربي الموحد)2/4(و) 2/3(الملحقان :     المصدر

 
 

 في المائة، بينما انخفضت       3.4–ق نسبته     في المائة بعد انخفاض في العام الساب           6.3وحقق قطاع الزراعة نموًا بنسبة         

وحققت . 2003 في المائة في عام            9.2 إلى     2002 في المائة في عام            9.4 من      بدرجة طفيفة    مساهمته في الناتج    

 في المائة في    1.5 مقارنة بحوالي    2003 في المائة في عام       4.1الصناعات التحویلية نموًا باألسعار الجاریة بلغ حوالي         

 الجهود المبذولة في غالبية الدول العربية نحو تطویر وتوسيع قاعدة اإلنتاج الصناعي               استمرارمما یعكس   العام السابق،   

لمقابلة احتياجاتها التنمویة والنهوض باإلنتاج السلعي، وتحقيق أهداف زیادة القدرة التصدیریة، إضافة إلى ما یتيحه                            

 .التوسع الصناعي من فرص إضافية ومتطورة للعمل

 

عاد القيمة المضافة لقطاع الصناعات االستخراجية، یالحظ انخفاض المساهمة النسبية للقطاعات السلعية في الناتج       وباستب

 في  37.4 في المائة إلى حوالي          40.2 من حوالي      2003–1990المحلي اإلجمالي غير االستخراجي خالل السنوات            

 .في الترآيب الهيكلي لالقتصادات العربيةالمائة، وذلك مقابل ارتفاع النصيب النسبي لقطاعات الخدمات 

 

 اإلنفاقالناتج حسب بنود 
 

 نمو   فقد بلغ  .  بالمقارنة بالعام السابق       2003 الناتج المحلي اإلجمالي نموًا في عام                 على اإلنفاق بنود     سجلت جميع  

، بينما ارتفع      في المائة    9.3 في المائة، وواردات السلع والخدمات حوالي                17.8صادرات السلع والخدمات حوالي          

وقد ساعدت .   في المائة 7.7حوالي  ب  تقدر  في المائة، وآذلك االستثمار بنسبة     3.7 بنسبة بلغت حوالي     الخاصاالستهالك  
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العائدات النفطية المرتفعة على إتباع غالبية الدول المنتجة والمصدرة للنفط لسياسات مالية توسعية خالل العام أدت إلى                     

 الناتج  علىوقد أدى ذلك التباین في معدالت نمو بنود اإلنفاق            .  في المائة  7.2 الحكومي بحوالي    نمو اإلنفاق االستهالآي  

 نسبة، وثبات      إلى الناتج المحلي اإلجمالي          واالستثمار  والخاص  بشقيه العام     آل من االستهالك       نسبإلى انخفاض     

 ).6(جدول رقم الوالخدمات، الصادرات من السلع بينما ارتفعت نسبة الواردات مقارنة بالعام السابق، 

 
 

 )6(الجدول رقم 
 الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

 2003 و2002و 1990
 

معدل النمو  (%)األهمية النسبية 
(%) 

القيمة بالمليار دوالر باألسعار 
 الجارية

 

2003 2002 1990 2002/2003 2003 2002 1990  
 االستهالك النهائي 323.0 475.4 497.5 4.6 77.2 71.8 68.8
 الخاصاالستهالك  213.5 344.0 356.7 3.7 51.0 51.9 49.3
 االستهالك الحكومي 109.5 131.4 140.8 7.2 26.2 19.8 19.5
 االستثمار 91.8 137.8 148.4 7.7 21.9 20.8 20.5
 فجوة الموارد 3.8 49.3 77.0 56.2 0.9 7.4 10.7
 صادرات السلع والخدمات 147.4 272.5 320.9 17.8 35.2 41.1 44.4
 واردات السلع والخدمات 143.6 223.2 243.9 9.3 34.3 33.7 33.7

 الناتج المحلي اإلجمالي 418.6 662.4 722.9 9.1 100.0 100.0 100.0

 .، وأعداد سابقة من التقرير االقتصادي العربي الموحد)2/6(و) 2/5(الملحقان :  المصدر
 

 
 االستهالك النهائي

 
 في  4.6أي بزیادة نسبتها     ،  2003 مليار دوالر في عام        497.5حوالي  بر إجمالي االستهالك النهائي للدول العربية          یقد

  إلى  2002 في المائة في عام            71.8آما یقدر أن تنخفض نسبته إلى الناتج اإلجمالي من                     . المائة عن العام السابق      

 في  49.3 مليار دوالر، أي ما یشكل حوالي             356.7لي   بحوا الخاصویقدر االستهالك    . 2003 في المائة عام       68.8

نسب ورغم ارتفاع    .   في المائة في العام السابق        51.9المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية مقارنة بنحو                 

ار  الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى الدول فرادى، إال أن متوسط نصيب الفرد منه باألسع                       االستهالك الخاص إلى   

الجاریة الزال منخفضًا في غالبية الدول، ولم یحقق ارتفاعًا حقيقيًا أو نوعيًا ملموسًا بسبب ارتفاع معدالت نمو السكان                        

 .ونسب اإلعالة

 
 باألسعار الجاریة بلغ حوالي      معدل نمو ، محققًا   2003 مليار دوالر في عام       140.8ویقدر االستهالك الحكومي بحوالي      

 في المائة، مقارنة    19.5 حوالي    انخفاضًا طفيفًا لتبلغ    نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي      ن سجلت في حي  ، في المائة  7.2

 بلغت حوالي    والتي انخفضت عن النسبة المحققة في بدایة التسعينات                آما في المائة في العام السابق،            19.8بحوالي  
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 إلى السياسات التي       المحلي  الناتج إلىومي  ویرجع انخفاض نسبة االستهالك الحك       .  1990 في المائة في عام          26.2

اإلنفاق الحكومي وتخفيض االستثمارات العامة مقابل تشجيع االستثمارات الخاصة             طبقتها غالبية الدول العربية لترشيد     

 اتباع على    2003وقد ساعدت المعدالت المرتفعة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام                    .االضطالع بدور أآبر    على

 في  هللنفط، سياسات مالية توسعية مقارنة بما آانت تتبع             من الدول العربية، وبخاصة الدول المنتجة والمصدرة           العدید

 .السنوات السابقة

 

 اإلنفاق االستثماري
 

 في المائة ليصل 7.7تشير التقدیرات إلى أن حجم اإلنفاق االستثماري في الدول العربية آكل قد ارتفع خالل العام بمعدل     

 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في ذلك العام، مقارنة بحوالي             20.5 مليار دوالر، أي ما نسبته       148.4الي  إلى حو 

وقد حققت غالبية الدول العربية     .   مليار دوالر في بدایة التسعينات      91.8 مليار دوالر في العام السابق، وحوالي         137.8

وقد سجلت نسبة اإلنفاق         . أعلى مما حققته في العام السابق               2003معدالت نمو في اإلنفاق االستثماري في عام                  

 في المائة،     31.5 أعلى مستوى لها في قطر حيث بلغت                 2003االستثماري إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام               

 . في المائة في الكویت8.7 في المائة في الجزائر و29.8وتراوحت بالنسبة لباقي الدول العربية بين 

 

إلشارة إلى أن الدول العربية تعمل على تهيئة المناخ المالئم لتعزیز دور االستثمار الخاص في التنمية، وتشجيع                   وتجدر ا 

، االدخاراالستثمارات األجنبية والمحلية، وذلك لتوفير المزید من مصادر تمویل االستثمار في مواجهة ضعف معدالت                   

 إلى االستفادة من فاعلية وقدرة القطاع الخاص على تحسين األداء           ، إضافة الدولوعدم آفایة المصادر الوطنية في معظم       

 .ونقل التقانة المتطورة وفنون اإلدارة الحدیثة

 

وقد حققت غالبية الدول العربية إنجازات هامة في هذا المجال، وبخاصة في تطویر التشریعات واإلجراءات وتوفير                           

ك حاجة إلى المزید من التطویر والتيسير والشفافية، خاصة في ظل                   هنا وال تزال  لالستثمار،    الداعمةالبنية األساسية    

 ،آذلك .المنافسة الدولية الشدیدة لجذب االستثمارات الخاصة وتقدیم آافة التسهيالت لها في المناطق المختلفة من العالم                    

 عوامل  انتقالآما أن تحریر     .فإن تحسين مناخ االستثمار في الدول العربية یرتبط بتحقيق االستقرار والسالم في المنطقة            

 التكامل االقتصادي من شأنه توسيع فرص االستثمار وتسریع التنمية ورفع                   ىاإلنتاج بين الدول العربية وتعزیز خط         

 .محلي والعربي الیينمعدالتها على المستو

 

 صادرات السلع والخدمات
 

، لتبلغ حوالي    2003 في المائة في عام          17.8 حصيلة صادرات السلع والخدمات للدول العربية آكل بمعدل                  ارتفعت

  نسبتها إلى الناتج المحلي        آما ارتفعت   . مليار دوالر في العام السابق           272.5 مليار دوالر، مقارنة بحوالي            320.9
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 من هذه الزیادة     ویعزى جزء هام  .  في المائة للعامين المذآورین     44.4 في المائة إلى      41.1 للدول العربية من      اإلجمالي

آذلك آان من شأن       . عائدات الصادرات النفطية، التي تشكل أآثر من نصف الصادرات اإلجمالية العربية                  اعارتفإلى  

 العدید من الدول العربية خالل السنوات       الهادفة إلى تشجيع وتطویر وتنویع الصادرات في       السياسات واإلجراءات    تطبيق

، 2003 مليار دوالر في عام          147.4إلى حوالي    تصل   تدریجيًا ل   حصيلة الصادرات غير النفطية     أن ارتفعت    السابقة  

 الجدول  ، مليار دوالر في منتصف التسعينات        83.9 مليار دوالر في العام السابق، وحوالي            120.9حوالي  مع  مقارنة  

 ومن بين أسباب ذلك أن هذه             .إال أنه یالحظ تذبذب وتيرة نمو الصادرات غير النفطية خالل تلك الفترة                        ).7(رقم   

ت تتضمن نسبة عالية من المواد األولية الزراعية والمنجمية، والتي تتعرض بدورها لتقلبات األسعار العالمية                     الصادرا

تطور قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية        ) 1(  ویوضح الشكل      .والظروف المناخية ومن ثم عدم استقرار حصيلتها        

 .2003-2000 و1995خالل السنوات 
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الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية

الشكل (1) :   الصادرات النفطية وغير النفطية

 
 

 
زال غالبية منتجات التصدیر العربية بحاجة إلى        تت العربية منافسة شدیدة في األسواق العالمية، وال          آما تواجه الصادرا  

 المزید من     لفتح اإلنتاج واإلدارة والتسویق لتعزیز قدرتها التنافسية، وإلى استمرار الجهود                     أساليبمزید من تطویر       

آذلك یحتاج تطویر حجم الصادرات إلى توسيع آفاق              .األسواق والمجاالت للتصدیر في إطار تحریر التجارة الدولية             

 .التجارة العربية البينية
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 )7(الجدول رقم 
 الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية العربية

 2003-2000 و1995
 

 )مليار دوالر( 

2003 2002 2001 2000 1995 
 

 الصادرات النفطية 93.7 186.4 163.1 151.6 173.5
 الصادرات غير النفطية 83.9 94.9 98.5 120.9 147.4
 إجمالي صادرات السلع والخدمات 177.6 281.3 261.6 272.5 320.9

 (%)نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات  52.8 66.3 62.3 55.6 54.1
 (%)معدل نمو الصادرات غير النفطية  - 13.1 3.8 22.7 21.9

 .صدرة للبترول، اإلدارة االقتصادیةمنظمة األقطار العربية الم:  المصدر
 .، وأعداد سابقة من التقریر االقتصادي العربي الموحد)2/6(و) 2/5(الملحقان 

 

 واردات السلع والخدمات
 

 مليار   243.9 حوالي     2003تشير التقدیرات إلى أن واردات السلع والخدمات للدول العربية آكل قد بلغت في عام                             

 في المائة في    5.8 في المائة و   9.3، وبلغ معدل نموها حوالي      2002عام   مليار دوالر في     223.2دوالر، مقارنة بحوالي    

ویالحظ انخفاض وتيرة نمو الواردات في غالبية الدول العربية منذ منتصف التسعينات، نتيجة                    . العامين على الترتيب   

يراد، وبخاصة الواردات من السلع           تطبيق السياسات واإلجراءات االقتصادیة والمالية التي من شأنها ترشيد االست                       

 .  االستهالآية

 

 على  2003 في الدول العربية آكل في عام    اإلجمالي  نسبة إجمالي واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي        وحافظت

ت  وتراوح  في المائة في لبنان     99.8 حوالي    هذه النسبة  وبلغت.  في المائة  33.7حوالي   والبالغ   2002مستواها في عام     

ویرجع تباین هذه النسبة إلى تباین        .  في المائة في األردن     67.8و في المائة في السودان،        17.5 بين   بالنسبة لبقية الدول  

درجات اعتماد اقتصادات الدول العربية على الواردات لمقابلة احتياجات الطلب المحلي من السلع االستثماریة                                       

كلها اإلنتاجي ومقدرته على مقابلة االستهالك المحلي، إضافة إلى درجة              والوسيطة واالستهالآية، وذلك تبعًا لتكوین هي       

 .توافر العمالت األجنبية الالزمة لتلبية احتياجات االستيراد

  

 فجوة الموارد
 

أي الفرق بين    ( تباطؤ نمو الواردات إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد للدول العربية آكل              تزاید قيمة الصادرات مع    أدى  

 في  دوالر مليار   77.0 إلى   2002 مليار دوالر في عام      49.3  من )سلع والخدمات وواردات السلع والخدمات    صادرات ال 
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ویعود ذلك إلى الفائض المحقق في آل         .   األعلى منذ بدایة الثمانينات     2003، ویعد الفائض المحقق في عام         2003عام  

 والكویت وليبيا، وجميعها من الدول المنتجة                مان وقطر  من اإلمارات والبحرین والجزائر والسعودیة وسوریة وعُ               

بينما حققت باقي الدول العربية عجزًا في فجوة الموارد، وتراوحت نسبة تغطية الصادرات للواردات                .  والمصدرة للنفط 

 ویالحظ أن نسبة تغطية       . في المائة في اليمن      97.4 في المائة في موریتانيا و       56.8 بين    2003في هذه الدول في عام         

ادرات للواردات في هذه الدول في تحسن مستمر منذ منتصف التسعينات، وبخاصة في آل من السودان واليمن بعد                     الص

تطور آل من صادرات      ) 2( ویبين الشكل      .االآتشافات النفطية فيهما ودخول النفط آسلعة أساسية ضمن صادراتهما               

 .2003-1995فترة السلع والخدمات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد خالل ال
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صادرات السلع والخدمات واردات السلع والخدمات صافي الصادرات

الشكل (2) :   الصادرات والواردات وصافي الصادرات

 
 

 التطورات االجتماعية
 

 نظرة عامة

 
 األربعة الماضية مما        العقود  رصدت معظم الدول العربية موارد مالية آبيرة لتطویر خدمات التعليم والصحة خالل                      

ثلث نها من تحقيق تقدم ملحوظ في بعض أهداف التنمية البشریة، إذ ارتفعت نسبة الملمين بالقراءة والكتابة من                                    مّك

، وتحسنت معدالت القيد في جميع مراحل التعليم، وزاد عدد النساء المتعلمات بثالثة               أرباعهمالسكان إلى أآثر من ثالثة       

أضعاف، وتناقصت الفجوة بين الجنسين في التعليم، وتم توفير شبكات البنى التحتية للمياه اآلمنة والصرف الصحي                             
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 ارتفع متوسط   حيثآما تتمتع النساء العربيات بصحة أفضل،         . عند الوالدة لمعظم السكان، وزاد متوسط العمر المتوقع         

 بشكل   ذلك الثالثة الماضية، ویعود          العقود  العمر المتوقع عند الوالدة بالنسبة للنساء بما یقارب العشرین سنة خالل                     

 لم یكن متساویًا في سائر       ویالحظ أن هذا التقدم   . رئيسي إلى تحسن الخدمات الصحية وتراجع نسبة الوفيات عند الوالدة           

 العدید من الدول توفير قدر مقبول ومتنام من  خدمات              استطاعالدول العربية وال في آافة مناطق الدولة الواحدة، فبينما            

التعليم والصحة واإلسكان، فإن دوال أخرى ما زال یلزمها الكثير لتوفير هذه الخدمات بالمستوى المطلوب، خاصة في                        

 معدالت وفيات األمهات مرتفعة وأآثر من نصف النساء         حيث ال تزال   ، والنائية في بعض الدول العربية     المناطق الریفية 

 أمام تحقيق أهداف التنمية االقتصادیة واالجتماعية في بعض            تحدیًاالنمو السكاني مرتفعًا ویشكل        معدل آما یعد  .أميات

 .الدول

 

 السكان
 

 مليون نسمة مع     300 بحوالي    2003 السكان في الدول العربية في عام            یقدر إجمالي عدد   : حجم السكان ومعدل نموه    

 2003–1995معدل النمو السكاني خالل الفترة         متوسط  ویقدر  .  في حجم السكان فيما بين الدول العربية            تفاوت آبير 

زال هذا المعدل   ، ورغم هذا التراجع ال      1995-1985 في المائة خالل الفترة      2.6 في المائة متراجعًا من نحو        2.4بنحو  

 في المائة    0.8معدل الدول المتقدمة    متوسط     جنوب الصحراء، إذ بلغ       أفریقيااألعلى بين األقاليم الرئيسية في العالم عدا         

 . 2001-1975 في المائة خالل الفترة 1.9والدول النامية 

 

تجاوز هذا                نما ی ير، فبي ية بشكل آب دول العرب ن ال نمو السكاني بي دل ال تفاوت مع  ، في المائة في بعض الدول3 المعدل وی

ى    نخفض إل ية أخرى     1.5 دون   ی ة في دول عرب اع   .  في المائ ير ویالحظ االرتف نمو السكاني في اإلمارات     الكب دل ال  لمع

ذي یساوي نحو ضعف معدالت          وه في   وال  الدول األخرى، وآذلك االنخفاض الشدید لمعدالت النمو السكاني في لبنان   نم

 وليبيا  لدول الخليج العربية  عزى جزء من االرتفاع النسبي لمعدالت النمو في دول مجلس التعاون            وی. والصومال وتونس   

ية   رة الخارج افي الهج امل ص ن (لع داد الوافدی زاید أع ى   )ت دل الصومال إل ي مع دید ف اض الش رجع االنخف اع ، وی ارتف

ى            يها       معدالت الهجرة الخارجية إضافة إل يات ف دل الوف اع مع رجع      ارتف ا ی دل تونس إلى           ، آم االنخفاض الشدید في مع

رامج تنظيم األسرة           يذ ب نجاح في تنف وقد أدى ارتفاع معدالت الخصوبة، والتحسن في الخدمات الصحية، والمستویات   . ال

ية  دول العرب ي معظم ال رتفع ف كاني بمستوى م نمو الس دالت ال تمرار مع ى اس يات إل دالت الوف ية وانخفاض مع . المعيش

دل   ویشكل    نمو   مع رتفع   السكاني   ال ى   الم ئًا عل ية        عب دول العرب يق جهودها اإلنمائية و       اقتصادات ال ا یع  ةدازییسهم في   مم

 ).2/7( الملحق ،الفقرمعدالت البطالة و

 

 اتساع الشریحة األصغر عمرًا والمتمثلة        2001تبين مؤشرات التوزیع العمري للسكان عام          : التوزيع العمري للسكان   

 نسبة  وقد بلغت  .في جميع الدول العربية مقارنة باألقاليم الرئيسية األخرى في العالم              ) سنة 15دون  (في الفئة العمریة     

 في المائة في اإلمارات         30وآانت أقل من         دول عربية،    10 في المائة من السكان في              40 أو تجاوزت        الفئة  هذه
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 إلى  لدول الخليج العربية   ون  ویرجع انخفاض حجم هذه الفئة في دول مجلس التعا              . والبحرین وقطر والكویت وتونس     

أآثر من نصف إجمالي السكان في جميع الدول            )  سنة 65 -15(وتمثل الفئة العمریة     . وجود عمالة وافدة بدون أسرها      

وعلى الرغم من تراجع معدلي الخصوبة والنمو السكاني واحتمال استقرار أو تراجع الحجم النسبي للشریحة                       . العربية

 المتوقع أن یؤدي الهيكل العمري الحالي للسكان، والذي تغلب عليه           فمن ،نه بفعل األثر المضاعف    إال أ  .الفتية من السكان  

الفئات الفتية، إلى بقاء العدد المطلق لعدد مرات الوالدة عند مستوى مرتفع، مما یشير إلى احتمال استمرار ظاهرة                                  

تاح منها وبالتالي تزاید ضغوط ظاهرتي           تجاوز حجم الطلب على الخدمات األساسية والوظائف لحجـم العـرض الم                   

 ). 2/8(البطالة والفقر، الملحق 

 

، فبينما  2002–1970اختلف حجم الهجرة من الریف والحضر بين الدول العربية خالل الفترة               : سكان الحضر والريف  

ولبنان، وجيبوتي   السكان بأآثر من النصف في دول الخليج، وليبيا، واألردن،               إلى إجمالي تراجعت نسبة سكان الریف      

 وتشير البيانات المتاحة إلى نزوح محدود للسكان من الریف            . نفسها  حافظت مصر على نسبة سكان الریف        ،وموریتانيا

وتواجه معظم هذه الدول     . جيدةإلى المدن في اليمن والصومال والسودان والجزائر وهي دول ذات إمكانيات زراعية                     

 للحد  لسكانهاليد فرص عمل جدیدة في الریف، وتوفير الخدمات األساسية المناسبة            تحدیات تتعلق بالتنمية الزراعية، وتو    

 األقل   الریفية المناطقفمعظم الفقراء یعيشون في     . من عمليات نزوح سكان الریف إلى المدن بحثا عن نوعية حياة أفضل           

تجدر اإلشارة  و. جفاف والتصحر ، آال خصوبة وذات اإلنتاج الزراعي المحدود، وتلك التي تواجه آوارث طبيعية آثيرة             

، إذ   نتيجة لعمليات النزوح السكاني إلى المدن          في العقد الماضي    یةالحضرالمناطق  في   أیضا    إلى تزاید معدالت الفقر     

 وتفاقم المشـاآل المتعلقة بتوفير     فيها،تسببت هذه الهجرة في اآتظاظ المدن بالسكان، وزیادة الضغط على البنى األساسية              

 ). 2/8(والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية المناسبة، الملحق فرص العمل 

 

 التعليم
 

 في عام  )  سنة فأآثر    15الفئة العمریة     ( مليون نسمة       60یقدر عدد األميين في الدول العربية مجتمعة بنحو                 : األمية

لثي هذا العدد، ومعظمهن       في المائة من إجمالي السكان البالغين، وتشكل النساء األميات ث                  39.2، یمثلون نحو      2001

.  في المائة من إجمالي الشباب     23.3نحو)  سنة 24-15الفئة العمریة   (ویمثل األميون الشباب    . یعشن في المناطق الریفية   

 في المائة   15.2 في المائة و   25.5نحو  التي تبلغ   ویقارن هذین المعدلين بمعدالت أمية البالغين والشباب في الدول النامية            

 التقدم البطيء في محو أدىوقد .  في المائة على التوالي 33.7 في المائة و   46.7نحو   وفي الدول األقل نمواً    ،على التوالي 

یساوي متوسط   و. الفجوة بين المعدل العربي لألمية ومعدالت األقاليم الرئيسية األخرى في العالم                     إلى تعميق     األمية   

العربية نقطة مئویة واحدة تقریبا، مما یتوقع أن تحتاج هذه الدول إلى            الزیادة السنویة في معدل القراءة والكتابة في الدول         

 . على وضعها الراهنفي محو األمية  إذا ما استمرت وتيرة اإلنجاز  األميةعلى سنة للقضاء 39حوالي 
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، والبحرین،   في المائة في الكویت     10 عن   2002وتبين البيانات المتاحة تدني نسبة األميين البالغين من الذآور في عام               

 في المائة من إجمالي اإلناث         71 في المائة إلى       29ولبنان، وليبيا، واألردن، وبالمقابل تراوحت نسبة األميات ما بين               

الذآور معدالت أمية   أمية اإلناث   وتجاوزت معدالت   .  دولة عربية من الدول التي توفرت عنها بيانات           13البالغات في    

وتجدر اإلشارة  . الذآورب مقارنةأمية اإلناث   نسبة    تدنت فيهما  واللتين  قطر واإلمارات  في جميع الدول العربية باستثناء     

تعتبر  إال أن هذه الفجوة      ،إلى أنه على الرغم من التقلص المستمر في فجوة النوع االجتماعي في األمية في الدول العربية               

 ). 2/9(األآبر بين األقاليم الرئيسية في العالم، الملحق 

 

معدالت األمية بين الشباب منخفضة مقارنة بمعدالتها بين إجمالي البالغين في جميع الدول التي توفرت عنها                           وتعتبر  

وثمة . بيانات، عدا مصر والكویت حيث یالحظ ارتفاع نسبة األميين من فئة الذآور الشباب مقارنة بفئة الذآور البالغين                    

في عام  ینخفض معدل األمية بين الذآور الشباب       بين الشباب، فبينما    اختالفات آبيرة بين الدول العربية في مؤشر األمية          

  المعدل  هذا ، ولبنان، یتجاوز   ةاألردن، والبحرین، وتونس، وسوری     و  عمان وليبيا    في المائة في آل من        5 عن    2001

نفسه عدل في العام      الم للشباب من اإلناث فقد تراوح     أما بالنسبة   .  في المائة من إجمالي الشباب الذآور في موریتانيا          40

وعلى .  في المائة في آل من اليمن وموریتانيا والعراق             50وأآثر من     في المائة في آل من األردن والبحرین              1بين  

 إلى وضع بالغ الخطورة في        الرغم من تراجع معدالت األمية في الدول العربية بوجه عام، إال أن البيانات تشير أیضاً                    

مما یعني توفر قدرة محدودة لهذه الدول لتحقيق تنمية          ،   من نصف السكان   تعليم ألآثر ال تتاح فرص ال   بعض الدول حيث    

 ).2/9(متوازنة بمعدالت مناسبة، واآتساب وتوطين التقنية في مجاالت العلوم المختلفة، الملحق 

 

 المائة وهو أقل من      في 77 نحو   2001یبلغ معدل القيد الصافي للدول العربية في عام         : القيد في مرحلة التعليم األساسي    

وقد تباینت معدالت القيد الصافي         .  في المائة    84 في المائة والمتوسط العالمي البالغ              82معدل الدول النامية البالغ         

، وتراوحت معدالت القيد الصافي للذآور بين         2001واإلجمالي في مرحلة التعليم األساسي بين الدول العربية في عام               

وآما ومصر،  ، والعراق،   ة في المائة في البحرین، وتونس، والجزائر، وسوری         95أآثر من    في المائة في جيبوتي و      37

 في المائة في البحرین، وتونس، والجزائر،             95 في المائة في جيبوتي وأعلى من               28تراوحت معدالت اإلناث بين         

 دولة  12ت مائة بالمائة في       أما معدالت القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم األساسي فقد شارفت على أو تجاوز                    . وقطر

ویالحظ االتجاه التصاعدي في المعدالت     . عربية، وآانت معدالت القيد أعلى بين الذآور مقارنة باإلناث في معظم الدول           

 في معظم الدول العربية التي توفرت عنها بيانات، إال أن معدالت قيد الجنسين قد تراجعت                      2001-1980خالل الفترة   

جعت معدالت قيد الذآور في الكویت والسعودیة، وآانت درجات التحسن أآبر لصالح اإلناث في                      في العراق، آما ترا    

وعلى .  أن الفجوة بين الجنسين في تناقص في هذه المرحلة التعليمية          إلىجميع الدول التي توفرت عنها بيانات، مما یشير         

ة التعليم األساسي في معظم الدول إال أن بعض           الرغم من التحسن الكبير في معدالت القيد اإلجمالي والصافي في مرحل             

 10-6 فئة العمر     من مليون طفل عربي       11حوالي  الدول مازالت بعيدة عن تحقيق التعليم الشامل، ونتيجة لذلك یوجد                 

 من إجمالي األطفال في هذه الفئة العمریة،         في المائة  22، یمثلون حوالي    سنوات غير مقيدین في مرحلة التعليم األساسي      

 ).2/10(هم، الملحق  من في المائة60تشكل اإلناث حوالي و
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في  إلى أن بعض الدول توشك على تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين                      * بين الجنسين    دليل المساواة  تشير بيانات     

 بيةلدول الخليج العر    في آل من دول مجلس التعاون             النسبة آانت،  2001 عام    فيف .بمرحلة التعليم األساسي   لتحاق  اال

 ذآور في المدارس االبتدائية وبالمقارنة اقتصرت          10 إناث مقابل آل       9.5وتونس والجزائر واألردن ولبنان أآثر من          

 ویشكل النمو السكاني العالي        .على التوالي جيبوتي   إناث مقابل آل عشرة ذآور في اليمن و               7.6 و    6.4النسبة على    

طا آبيرا على قدرة بعض الدول العربية على تحقيق األهداف المعلنة               والزیادة الكبيرة في األعداد المطلقة لألطفال ضغ        

 ).2/10( الملحق،  ومن أهمها تحقيق التعليم األساسي الشامل،في المحافل الدولية

 

تصدرت البحرین قائمة ترتيب الدول العربية في معدلي القيد الصافي واإلجمالي                      : القيد في مرحلة التعليم الثانوي        

مان أفضل  وسجلت عُ .  األدنى وموریتانيا وآان ترتيب جيبوتي     2001 في مرحلة التعليم الثانوي في عام         واإلناثللذآور  

 2001-1980تقدم بين الدول العربية في معدلي القيد الصافي لإلناث والذآور في مرحلة التعليم الثانوي خالل الفترة                          

ل الذآور ثالث مرات، وبذلك یكون معدلي            حيث تضاعف معدل قيد اإلناث حوالي اثنتي عشرة مرة وتضاعف معد                   

، وقد شهدت تونس تحسنًا     * نقطة مئویة لإلناث خالل تلك الفترة       55 نقطة مئویة للذآور وبنحو       44مان قد ارتفعا بنحو     ُع

 معدالت قيد    آذلك تراجعتآما   فقد سجلت تراجعًا في هذا المعدل بين الذآور،           ةأما سوری . مشابهًا لعمان في هذا المؤشر    

 ). 2/10( الملحق ، في معدل قيد الذآور أعلىجنسين في العراق، وآان التراجعال

 

 في  2001-1980ویالحظ أن درجة التحسن في معدالت القيد اإلجمالي والصافي في مرحلة التعليم الثانوي في الفترة                       

اسي خاصة بين اإلناث، مما     جميع الدول العربية آانت أفضل من درجة التحسن في معدالت القيد في مرحلة التعليم األس               

ویعزى ذلك إلى     .أدى إلى تقلص الفجوة بين الجنسين بدرجة أآبر في مرحلة التعليم الثانوي مقارنة بالتعليم األساسي                       

اتجاه اإلناث العربيات إلى مواصلة تعليمهن لفترة أطول من الذآور وتوجه نسبة أعلى من الذآور لسوق العمل بعد                                

 عربيةالدول  ال نحو نصف  في   وآانت فجوة النوع االجتماعي في التعليم الثانوي لصالح اإلناث          . ئيةإآمال المرحلة االبتدا  

 إناث 4.3أآبر فجوة لصالح الذآور حيث تلتحق  اليمن    وسجل ، فجوات واسعة لصالح الذآور في بعض الدول       توجدبينما  

عربية في طریقها لتقليص فجوة النوع االجتماعي ویبدو أن أآثر من نصف الدول ال.  ذآور في المرحلة الثانویة    10مقابل  

، مما سيمكنها من تحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص                2005في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي بحلول عام             

 ).2/10(االجتماعية واالقتصادیة وتعزیز مكانة المرأة، الملحق 

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

 في المائة في هذه المرحلة،           5 معدالت قيد دون        2001فبينما سجلت آل من جيبوتي والصومال وموریتانيا في عام                 

                                                 
، وتكون قيمة الدليل واحد صحيح في حالة المساواة             في األمية والقيد في مراحل التعليم        لذآور وا إلناثمعدالت ا یقارن دليل المساواة بين       *

 .اإلناث عن معدل الذآورارتفاع معدل ، وأآثر من واحد صحيح في حالة جنسين بين الةالكامل
 .یالحظ أن عمان قد حققت أیضًا أفضل تقدم في معدل قيد اإلناث في مرحلة التعليم األساسي إذ زاد بأآثر من الضعف *
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 في هذه المرحلة في      وتوجد فجوة آبيرة لصالح الذآور في معدالت القيد         . بلغت معدالت ليبيا عشرة أضعاف هذه النسبة       

جدر ت، و لدول الخليج العربية   موریتانيا واليمن والصومال وفلسطين والعراق، ولصالح اإلناث في دول مجلس التعاون                 

 . أآثر من أربعة أضعاف معدالت الذآورتساوي اإلمارات في اإلناث أن معدالت إلى اإلشارة

 

 خالل الفترة  نموًا بأآثر من الضعف في غالبية الدول العربية                  في التعليم العالي         اإلجماليحقق معدل القيد       وعمومًا   

 أما الزیادة في قيد اإلناث       . دول 10 أضعاف في    أربعةوزاد معدل قيد الذآور ما بين الضعف وأآثر من            . 1980-2001

 تلك  بين الضعف وأحد عشر ضعفا خالل       دولة عربية ما   15فكانت أضعاف الزیادة في معدل قيد الذآور، وتراوحت في          

 .فلسطين وليبيا أعلى زیادة في قيد الذآورسجلت وسجلت ليبيا أعلى زیادة في معدل قيد اإلناث، و. الفترة

 

ع وتشير إحصائيات      يد في التعليم العالي حسب التخصص            توزی  معدالت القيد  ارتفاع إلى   والنوع االجتماعي  معدالت الق

يات العلوم اإل   في     ، ویستثنى من ذلك الجزائرناثوالتكنولوجيا خاصة بين اإلات العلوم  كلينسانية واالجتماعية مقارنة ب   آل

يات                يد في آل بيا معدالت الق رتفع نس وتجدر اإلشارة إلى أن الزیادة الكبيرة في معدالت القيد         .  والتكنولوجيا العلومحيث ت

ادة أعد                      ى زی د أدت في بعض الحاالت إل دة، ق زایاها العدی رغم من م ى ال ذه المرحلة، عل اد خریجي التعليم العالي في ه

وق بدرجة    ل، ونتج عن ذلك سلبيات عدیدة من أبرزها ظاهرة بطالة المتعلمين      تف تيعابية لسوق العم درة االس بما أن و.  الق

اث    ى أسواق العمل یغلب عليهن ال                 من خریجي مؤسسات     اإلن ي الداخالت إل يم العال نسانية إل في العلوم ا    تخصص  التعل

ية  ي ع     ،واالجتماع ا یمل نة        مم ية معي درة سوق العمل على استيعابهن أقل في     ،ليهن العمل في مجاالت وظيف د آانت ق  فق

 ).2/10( بعض األحيان، الملحق

 

 في  إذ بلغ  عالياً،    1996–1993یعتبر معدل إنفاق الدول العربية على التعليم خالل الفترة               : اإلنفاق على قطاع التعليم     

 في  5.1 في المائة للدول النامية و       3.6جمالي بالمقارنة مع معدل إنفاق یساوي          في المائة من الناتج القومي اإل        5مجمله  

المائة للدول المتقدمة، علمًا بأن هذا المعدل یعبر فقط عن اإلنفاق الحكومي وال یعكس اإلنفاق على التعليم الخاص والذي                    

 وقد خصصت بعض الدول العربية نسبة         .یتميز باالرتفاع النسبي في الدول المتقدمة خاصة على مستوى التعليم العالي              

 في  10.6 حيث سجلت اليمن أعلى معدل وبلغ             ،2001-1996 خالل الفترة      عالية من الناتج القومي اإلجمالي للتعليم         

  إذ  وانخفض هذا المعدل بشكل آبير في السودان         . في المائة  9.3 بنحو   المائة من الناتج القومي اإلجمالي وتلته السعودیة        

 ولبنان  اإلماراتویعزى تدني معدلي      . نظرًا ألنه یعكس اإلنفاق من قبل الحكومة المرآزیة فقط               لمائة،   في ا   0.9بلغ  

 في المائة إلى االعتماد الكبير نسبيا في هاتين الدولتين على القطاع الخاص في تقدیم                     2.9و في المائة     1.8البالغين نحو 

 الكبير على شكل ومواصفات وحجم القوة العاملة              اإلیجابيا  وقد آان لمعدالت اإلنفاق المرتفعة أثره         . خدمات التعليم 

وعلى الرغم من أهمية المؤشرات المذآورة أعاله، آونها تعكس درجة اهتمام           . وعلى التطورات االجتماعية بصفة عامة    

اإلنفاق على هذا   الدولة بنشاط التعليم، إال أنها ال تعطي صورة آاملة عن االختالفات الحقيقية بين الدول العربية في حجم                  

 ).2/11(القطاع، وذلك للتفاوت الكبير في الناتج القومي اإلجمالي بين هذه الدول، الملحق 

 



 17 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

وتشير بيانات الحصص المخصصة للتعليم من إجمالي اإلنفاق العام إلى تفاوت آبير فيما بين الدول العربية في حجم                             

خرى، وآما یالحظ عدم تشابه هذه الحصص حتى بالنسبة             حصة التعليم بالمقارنة مع حصص األنشطة االقتصادیة األ           

 وذلك الرتباط تخصيص الموازنات العامة بالمراحل التنمویة          ،للدول التي تتقارب في مستویات الناتج القومي اإلجمالي         

ل التي توفرت   وتبين مؤشرات نسبة اإلنفاق العام على التعليم، في الدو        . التي تمر بها هذه الدول وأولویاتها في تلك الفترة         

 أن اليمن قد سجل أعلى نسبة بين هذه الدول إذ خصص نحو ثلث موازنته                          ،2001-1996عنها بيانات خالل الفترة        

ي خصص ربع موازنته لهذا النشاط وتجاوز المعدل الُخمس في السعودیة واألردن،                      ذه المغرب ال     تال  ،العامة للتعليم  

 في المائة في عمان؛ وتجدر اإلشارة هنا إلى أن           10 الحكومي إلى دون     وانخفضت حصة التعليم آنسبة من اإلنفاق العام       

اليمن والمغرب هما من بين الدول العربية التي تعاني من انخفاض معدالت القيد في مراحل التعليم المختلفة خاصة بين                       

 ).2/11(اإلناث، الملحق 

 

 الصحة
 

 سنة في عام      45توقع عند الوالدة في الدول العربية  من                ارتفع معدل متوسط العمر الم       : العمر المتوقع عند الوالدة     

 المتوسط العربي المتوسط     ویقارب، نتيجة تحسن الخدمات الصحية في هذه الدول،            2001 سنة في عام      66 إلى   1960

ویالحظ أن متوسط    .  نفسه  سنة في العام    64.4 سنة، وهو أفضل من متوسط الدول النامية البالغ               66.7العالمي والبالغ    

 في المائة وأآثر في السعودیة، وليبيا، واليمن           40، بحوالي    2002-1970العمر المتوقع عند الوالدة قد زاد في الفترة             

 وعلى الرغم من الزیادة الكبيرة التي حققها اليمن في هذا المجال، إال أن متوسط العمر المتوقع عند الوالدة فيه                          .وعمان

 سنة،  77دول العربية بالنسبة لمؤشر العمر المتوقع عند الوالدة والذي یبلغ                  وتتصدر الكویت قائمة ال     . الزال منخفضا 

 وليبيا واألردن وفلسطين ولبنان وتونس         لدول الخليج العربية    سنة في بقية دول مجلس التعــاون             70ویتجاوز المعدل    

وقع عند الوالدة في جيبوتي،    وینخفض متوسط العمر المت   .  معدالت هذه الدول معدالت الدول المتقدمة      وتقاربوالجزائر،  

 سنة، وتعكس هذه المؤشرات تدني المستوى             58 إلى     44والصومال، واليمن، وموریتانيا، والسودان، ویتراوح بين             

ویزید متوسط العمر المتوقع عند الوالدة لإلناث عن الذآور في جميع الدول العربية باستثناء                      . الصحي في تلك الدول     

 ).2/12( الملحق ل متوسط اإلناث عن الذآور،جيبوتي وموریتانيا حيث یق

 

 الصحة اإلنجابية
 

 بسبب    ،الدول العربية   في    یقدر متوسط وفيات األمهات             : وفيات األمهات المرتبطة بمضاعفات الحمل والوالدة               

، أي یقدر عدد     1995 ألف مولود حي في عام          100 حالة وفاة لكل       509 بنحو    ،المضاعفات المتعلقة بالحمل والوالدة     

ویعتبر المتوسط  . 2001 ألف حالة وفاة في عام        44وفيات األمهات في الدول العربية بسبب هذه المضاعفات بأآثر من             

 حالة وفاة، ویبلغ      1000العام العربي األعلى بين األقاليم الرئيسية في العالم عدا الدول األقل نموا والتي یبلغ معدلها                           

 ألف  100 وفاة لكل      411 وفاة والمتوسط العالمي نحو          25 المتقدمة نحو       وفاة، والدول   463معدل الدول النامية نحو        
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 ألف والدة حية    100 حالة وفاة لكل     2وثمة تباین آبير بين الدول العربية في هذا المؤشر، إذ یتراوح ما بين                . مولود حي 

صيب السودان    ألف والدة حية في السودان والصومال، ویقدر ن                    100 وفاة لكل        1500في الكویت إلى أآثر من             

 في المائة، ویساوي معدلي السودان والصومال         55والصومال من إجمالي عدد هذه الوفيات في الدول العربية بحوالي               

مان والسعودیة معدالت بعض     معدالت الكویت واإلمارات وعُ    تقاربنحو أربعة أضعاف المتوسط العالمي، وفي المقابل        

 ).2/12( الدول المتقدمة، الملحق

 

 وفيات األمهات ارتباطًا وثيقًا بمدى توفر الرعایة الطبية الجيدة قبل الوالدة وأثنائها وبعدها، وهذا ما تؤآده                                 وترتبط

 مهـرة في الدول التي ترتفع        أخصائيينحيث تنخفض نسبة الوالدات تحت إشـراف         ) 2/13(البيانات المبينة في الملحق      

 حيث ترتفع معدالت وفيات األمهات على الرغم من ارتفاع نسبة                    فيها نسبة وفيات األمهات، باستثناء حالة السودان           

وتشير البيانات إلى أن ثلث النساء الحوامل في الدول العربية یخضعن لعمليات والدة              . أخصائيينالوالدات تحت إشراف    

الل الفترة  وفي المقابل أشرف أخصائيون، خ     ، وترتفع النسبة عن المتوسط العربي في المغرب،       *أخصائييندون إشراف   

 والبحرین والكویت وقطر      اإلمارات في المائة من حاالت الوالدة في آل من                  97، على ما یزید عن           2001–1995

وتشير البيانات المتاحة إلى وجود فجوة لصالح الحضر             . وفلسطين، وآذلك الوضع بالنسبة للرعایة الصحية للحوامل           

، والتي تعود إلى الصعوبة التي یواجهها سكان الریف أخصائييناف مقارنة بالریف في نسبة الوالدات التي تتم تحت إشر        

وتجدر اإلشارة إلى أن المجتمع       .  في الوصول للمرافق الصحية المختصة       – خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض           –

الحظ وی. 1990 إلى ربع الحجم الذي آانت عليه في عام          2015الدولي یأمل في خفض نسبة وفيات األمهات بحلول عام          

 معدالت السودان والصومال سوف تبقى        فإن ،2015أنه حتى لو تمكنت الدول العربية من تحقيق هذا الهدف في عام                    

 ).2/13(، الملحق 1995 للمتوسط العالمي في عام ومشابهةعالية للغایة 

 
على الرغم من   ، و 2000 عام   3.8 إلى   1980 عام   6.2تراجع معدل الخصوبة في الدول العربية من          : الخصوبةمعدل  

 مرتفعًا، ویعتبر األعلى بين األقاليم الرئيسية في العالم عدا الدول األقل نموا التي یبلغ معدلها                       فإنه ال یزال   هذا التحسن    

 2001-1970تراجع معدل الخصوبة خالل الفترة         و .2.7 والمتوسط العالمي     2.9، ویبلغ معدل الدول النامية        5.1نحو  

وقد أدى ارتفاع معدالت    . دول العربية وذلك بفضل اهتمام هذه الدول ببرامج تنظيم األسرة          إلى دون النصف في معظم ال      

الخصوبة في الدول العربية في الثمانينات والذي تزامن مع انخفاض آبير في معدالت وفيات األطفال إلى اتساع                                     

 ).2/12(الشریحة الفتية من السكان، الملحق 

                                                 
والدات تحت إشراف أخصائيين مهرة في الدول العربية                  * بة ال بلغ نس  في 56 في المائة، والدول النامية    94 في المائة، والدول المتقدمة      67ت

 .  في المائة60 في المائة والعالم 84ة الدخل المائة، والدول متوسط
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 قطاع الصحة الخاص في الدول العربية 

 
رعایة والخدمات الص            ية ال دول العرب ر ال حية لمعظم سكانها، إال أن هذه الخدمات ليست بمستوى الجودة المطلوبة في آثيرتوف

ذه الدول، وبين الریف والحضر في داخل الدولة الواحدة، إضافة إلى أن المرأة ن ه يما بي يرة ف ن بدرجة آب يان، وتتبای من األح
يرة مازالت تواجه مخاطر صحية تتعل                  ناطق الفق رى والم ية وبخاصة في الق ق بالحمل والوالدة، ترجع أسبابها، باإلضافةالعرب

ر الخدمات الصحية المناسبة، النخفاض مستوى تعليم المرأة، ولعقبات ثقافية تحول دون اهتمامها بالرعایة والخدمات دم توف لع
 .الصحية المناسبة واعتمادها على الخدمات التقليدیة

 
من مس       يدیًا ض ع تقل حية تق ات الص رعایة والخدم ع أن ال ية، إال أنوم دول العرب م ال ي معظ ام ف حة الع اع الص ئوليات قط

اإلصالحات االقتصادیة التي أتبعتها أغلبية الدول في السنوات السابقة، أتاحت بيئة مواتية لنمو متسارع لقطاع الصحة الخاص
م یكن لها وجود یذآر في السابق                        اف حيث ل ى األری ه لتصل إل تدت خدمات دن، وام  هذا القطاع  في الوقتوتهيمن على . في الم

دول العربية فعاليات استثماریة وتجاریة محلية وأجنبية یشكل الربح هدفها الرئيسي، ولذا ینصب ترآيز ير من ال ي في آث الحال
ي، ویعزف عن العمل في بعض المجاالت الصحية آالخدمات الوقائية ادي العال ردود الم ى الخدمات ذات الم ذا القطاع عل ه

ردودها ا     ادي، حيث ترآت مهمة القيام بها للقطاع العام         لضعف م مع ضرورة التأآيد على أنه بالرغم من الخدمات المتميزة. لم
ة والخاصة إال أن أداء بعضها دون التوقعات أحيانًا نتيجة لكونها تعمل في د من المؤسسات الصحية العام دم في العدی ي تق الت

لقليلة التي فيها وحدات لضبط الجودة ال تتوفر جميع الموارد المطلوبة لتشغيلهابيئة تفتقر إلى نظم ضبط الجودة، وفي الحاالت ا
 . بكفاءة

 
إن التوجه العربي الحالي في مجال الصحة، مثله مثل التوجه العالمي، یشجع مداخالت قطاع الصحة الخاص آنشاط مكمل

عات المتزایدة للمواطنين لتغطية صحية أشمللعمل قطاع الصحة العام، في ظل محدودیة الموارد العامة المتاحة والتوق                       
ولكن یالحظ أن هذا التوجه لم یكن، في آثير من األحيان، نتيجة لرؤى واضحة وتخطيط دقيق موجه إلصالح قطاع. وأفضل

مما یتطلب إجراء دراسات متعمقة ومتأنية لمكونات القطاعين في الدول العربية. الصحة العام وتطویر قطاع الصحة الخاص
من ناحية التوجهات، وقيم ونظم العمل، وشمول التغطية، وإمكانية توصيل الخدمات الصحية للجميع، وقدرة المواطنين على

ومن بين متطلبات تطویر هذین القطاعين تنمية النظم. الحصول عليها، وضمان النوعية الجيدة واالستمراریة في تقدیمها
ية نظم وأساليب التدریب والتحفيز، وتنویع مصادر التمویل، والعمل على عدالةاإلداریة، وتبسيط اإلجراءات، وزیادة فاعل       

توزیع الخدمات، وإخضاع الخدمات إلى نظم ضبط الجودة، وتحریر قطاع الصحة الخاص من هيمنة الممارسات التجاریة
 .البحتة

 

   نسبة حاالت الوالدة التي تمت في المرافق الصحية في المناطق الحضرية والريفية 
 في بعض الدول العربية ( سنوات مختلفة )
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 خاصة  –من بين األسباب الرئيسية وراء انخفاض معدالت الخصوبة ارتفاع مستوى التعليم             : متوسط العمر عند الزواج   

. فالمرأة المتعلمة تميل أآثر للزواج المتأخر والستعمال موانع الحمل          .  وارتفاع متوسط العمر عند الزواج      –بين اإلناث   

في الدول التي ترتفع فيها معدالت            )  سنة  19-15(جات في عمر المراهقة          وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة المتزو           

 في المائة  في      12 سنة فقد تراوحت ما بين         24-20أما نسبة المتزوجات في الفئة العمریة         . الخصوبة آاليمن وفلسطين  

ربية توفرت عنها     دولة ع   15 في المائة في اليمن، ویتجاوز المعدل ثلث هذه الفئة في تسع دول من بين                             70ليبيا، و 

 .بيانات

  

یدل معدل وفيات الرضع خالل الشهر األول للوالدة، على مستوى الرعایة الصحية التي تلقاها األم                           : وفيات الرضع 

 حالة وفاة 49 نحو 2001وقد بلغ معدل وفيات الرضع في الدول العربية في عام  .  عملية الوالدة  وأثناءخالل فترة الحمل    

 وفاة والمتوسط العالمي البالغ      61 والبالغ   للعام نفسه تنخفض هذه النسبة عن معدل الدول النامية          لكل ألف مولود حي، و     

  دون  2001ویتفاوت هذا المعدل بشكل آبير بين الدول العربية، وانخفض في عام                        .  وفاة لكل ألف مولود حي          56

 وارتفع في جيبوتي،     ،عدا السعودیة ،  لدول الخليج العربية    حالة وفاة لكل ألف مولود حي في دول مجلس التعاون                   15

ویالحظ التحسن الكبير في هذا المؤشر      .  حالة وفاة لكل ألف مولود حي      100والصومال، والعراق، وموریتانيا ألآثر من      

وآان . السبعيناتفي جميع الدول العربية عدا العراق حيث زاد المعدل عن مستواه في                          2001-1970خالل الفترة     

 لمؤشر وفيات الرضع،       مشابهة ونسبة المواليد منخفضي الوزن نتائج             ** الخامسة   سن  فال دون  وفيات األط   لمؤشري

 ).2/13( و)2/12 (الملحقانوعمومًا تتسم هذه المعدالت باالرتفاع في الدول ذات الدخل المنخفض، 

 

ال أن معدل اإلنفاق       في المائة من ناتجها المحلي على الصحة إ               2.9أنفقت الدول العربية نحو        : اإلنفاق على الصحة   

اإلجمالي على الصحة آنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي تفاوت بين الدول العربية المختلفة، إذ تجاوز هذا المعدل في                           

وتشير .  في المائة  2.6 في المائة وفي الصومال إلى       2.9نخفض في ليبيا إلى     ا في المائة في لبنان، و     12 نحو   2001عام  

من إجمالي اإلنفاق      یتم تخصيصها لقطاع الصحة      التي الحصصبين الدول العربية في حجم          رالبيانات إلى تفاوت آبي    

 هي  2001 في عام    اإلماراتوآانت الحصة المخصصة للصحة في       .  األخرى القطاعات  مخصصات  بالمقارنة مع  العام

  في المائة، الملحق     15حصتها  األعلى بين الدول العربية وبلغت نحو ثلث إجمالي اإلنفاق العام، تلتها تونس إذ بلغت                        

)2/14.( 

 

 وتظهر المؤشرات االعتماد الكبير      ،آما تتفاوت مداخالت القطاعين العام والخاص في قطاع الصحة بين الدول العربية               

على القطاع الخاص والدور المحدود للقطاع العام في قطاع الصحة في السودان، وبلغت نسبة إنفاق القطاع الخاص                             

 في المائة ثم العراق واليمن والمغرب وتجاوزت             72 لبنان نحو      تلته في المائة،      81ذه الدولة نحو      على الصحة في ه     

 الرئيسية في تقدیم الرعایة الصحية في المسؤوليةوفي المقابل یتولى القطاع العام . 2001 في المائة في عام  60معدالتها  

                                                 
ية نحو               ** دول العرب ال دون الخامسة في ال يات األطف دل وف بلغ مع اة لكل ألف مولود حي، وهو أقل من معدلي العالم والدول    65ی ة وف  حال

 . حالة وفاة لكل ألف مولود حي89 و81النامية البالغين 



 21 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

 في المائة، وتعتمد بقية دول         80.7على قطاع الصحة نحو        ُعمان، وتبلغ نسبة إنفاق القطاع العام من إجمالي اإلنفاق                 

 مشابها لُعمان إال أن ترآيز هذه الدول على القطاع العام آمقدم رئيسي                          اتجاها لدول الخليج العربية    مجلس التعاون     

 تراوحت حصة إنفاق القطاع الخاص من إجمالي               ،المقابلفي   و.  ذاتها  درجة ترآيز ُعمان    بللخدمات الصحية ليست       

 ). 2/14( في المائة في معظم دول العالم، الملحق 60-40إلنفاق على الصحة بين ا

 

 المياه والصرف الصحي
 

 في المائة من إجمالي     86تعتبر معدالت توفير المياه الصالحة للشرب في الدول العربية البالغة نحو            : مياه الشرب اآلمنة  

من سكان الریف مرتفعة مقارنة بمعدالت بعض األقاليم               في المائة      76 في المائة من سكان الحضر و            94السكان، و  

وتتوفر مياه الشرب اآلمنة لمعظم سكان الحضر في عشر دول عربية توفرت عنها بيانات، اال أن                    . *الرئيسية في العالم  

 في  59نسبة تزوید سكان الحضر مازالت منخفضة في بعض الدول وخاصة في موریتانيا حيث یحصل عليها نحو                              

 بمياه الشرب اآلمنة مقارنة مع ما آان عليه الوضع          التزودأما في الریف فقد تحسنت نسبة       . قط من سكان الحضر   المائة ف 

 في المائة،    64 و 44، ولكنها الزالت منخفضة في موریتانيا والمغرب واليمن والعراق وتراوحت بين                   1990في عام    

 ). 2/15(الملحق 

  

إلى نحو  ) ن طریق شبكات الصرف الصحي أو وحدات بالموقع         ع(وصلت خدمات الصرف الصحي      : الصرف الصحي 

، وتعتبر هذه    2000 في المائة من سكان الحضر في عام                96 في المائة من إجمالي سكان الدول العربية ونحو                   83

 في المائة    77 في المائة من إجمالي السكان، وحوالي           51المعدالت أعلى من معدالت الدول النامية التي بلغت حوالي               

 في المائة من سكان         85 في المائة من إجمالي السكان وحوالي                61وبلغ المتوسط العالمي حوالي          . كان الحضر  لس

وتعتبر .  لسكان الحضر  71 في المائة  إلجمالي السكان وحوالي         44الحضر، أما معدل الدول األقل نموا فقد بلغ حوالي            

ية عالية نسبيا فيما عدا موریتانيا حيث ال تتعدى            تغطية خدمات الصرف الصحي في الوسط الحضري في الدول العرب             

ویالحظ التباین الكبير في درجة توفر هذه الخدمات بين الریف والحضر في معظم الدول                   .  في المائة  44نسبة التغطية   

آبيرة الحجم حيث ال تزید نسبة السكان المخدومين بمرافق الصرف الصحي في الریف عن نصف هذه النسبة في                                    

وتجدر .  في المائة   4تبلغ  إذ  ا تالحظ الندرة في خدمات الصرف الصحي المالئمة في الریف الموریتاني                    الحضر، آم 

 اإلشارة إلى تحسن أداء هذا المؤشر خالل عقد التسعينيات في جميع الدول التي توفرت عنها بيانات عدا الجزائر                                     

 ).  2/15(الجزائر، الملحق وموریتانيا، ویالحظ تغير هذه البيانات بالنسبة لكل من السعودیة و

 

                                                 
 على التوالي،   69 و 92 و 78لشرب إلجمالي السكان، وسكان الحضر والریف في الدول النامية نحو              بلغت معدالت توفير المياه الصالحة ل        *

 .     على التوالي71 و95 و82 على التوالي، وفي العالم نحو 55 و82 و62وفي الدول األقل نموا نحو 
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 معدل نموها یقدر  ، و 2003 مليون عامل في عام       110یقدر إجمالي عدد القوى العاملة في الدول العربية  بنحو             : العمالة

ویالحظ أن هذا المعدل یزید عن معدل النمو السكاني البالغ            . 2002–1995 في المائة خالل الفترة       3.4 بحوالي   السنوي

ومن المتوقع . ، ویعزى ذلك إلى أثر االرتفاع الكبير في الخصوبة في العقود الماضية           الفترة نفسها ة في    في المائ  2.4نحو  

أن یستمر معدل نمو القوى العاملة مرتفعًا لعدة عقود قادمة نتيجة لتأثير معدالت النمو السكاني العالية في العقود السابقة،                    

عليم تفتقر للمهارات المطلوبة لسوق العمل، مما یشير إلى                  ویتم ذلك في ظل نمو اقتصادي متواضع، ومخرجات ت                  

 ). 2/16(صعوبات قد تواجهها الدول العربية في توفير فرص العمل الالزمة،  الملحق 

 

 في المائة في الدول العربية،            2.5وقد نما معدل القوى العاملة بمستوى أعلى من معدل نمو الوظائف المقدر بنحو                          

 في المائة في العدید من الدول العربية باستثناء بعض دول مجلس التعاون                     10 التي تتجاوز      فارتفعت معدالت البطالة   

وانتشرت البطالة بدرجات متزایدة بين الداخلين الجدد لسوق العمل خاصة من خریجي التعليم                        . لدول الخليج العربية   

عف مستواها بين الذآور في معظم الدول          العالي وبنسبة أآبر بين اإلناث، وتصل معدالت البطالة بيــن اإلناث إلى ض                 

 مليون طالب عمل     47 عددهم بنحو     الذین یقدر ویشير ذلك إلى عدم قدرة السوق على استيعاب الداخلين الجدد               . العربية

 عن تطلع الدول العربية لتخفيض معدالت البطالة من خالل استيعاب العاطلين الحاليين في                   عوضًا،  2010بحلول عام   

 ). 2/16(ضا، الملحق سوق العمل أی

 

 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وفي قطاع               31.7 بنحو    2002ویقدر الذین یعملون في قطاع الزراعة في عام                

وال زالت حصة قطاع الخدمات من القوى العاملة              .  في المائة   50.6 في المائة، وفي قطاع الخدمات            17.7الصناعة  

 لدول العربية في تزاید، مرتفعة بنحو نقطة مئویة واحدة سنویا في الفترة                                 بالنسبة إلجمالي القوى العاملة في ا               

لدول وترتفع نسبة العاملين في قطاع الخدمات بدرجة عالية في ليبيا، واألردن ودول مجلس التعاون                         . 1995-2002

وبينما .  في المائة  32.3 في المائة، والسودان إلى نحو         16.5مان، وتنخفض في جيبوتي إلى نحو         عدا عُ الخليج العربية   

 استقرت هذه النسبة في جيبوتي وموریتانيا خالل              ،زادت نسبة العاملين فـي قطاع الخدمات في جميع الدول العربية                 

 تراجعت نسبة العاملين في قطاع الزراعة في جميع الدول العربية، وزادت                     ،ومن جانب آخر   . 2002–1995الفترة  

 ).2/16(جيبوتي وقطر خالل تلك الفترة، الملحق معدالت العاملين في قطاع الصناعة في 

 



ملحق  (1/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية
(  1990 و 1995 - 2003)

(مليون وحدة عملة محلية)

1990199519961997199819992000200120022003

2,760.94,714.74,912.25,137.45,609.85,767.35,989.06,339.06,698.87,056.2األ ر د  ن
123,541.0157,144.0176,184.0187,990.0178,118.0202,698.0258,991.0255,408.0262,829.0294,621.0اإلمــــارات
1,703.02,199.42,294.32,387.32,325.22,489.42,996.92,981.23,176.43,612.0البحريـــــن
10,815.717,051.819,066.220,898.322,560.824,671.526,685.328,757.230,085.832,283.3تونــــــــس
554,518.01,966,500.02,564,700.02,780,200.02,830,500.03,238,300.04,098,800.04,241,800.04,454,700.05,124,000.0الجزائــــــر
75,435.088,456.087,795.089,336.091,396.095,273.098,267.0101,932.0105,210.0111,070.0جيبوتـــــي
391,993.0533,504.0590,748.0617,902.0546,648.0603,589.0706,657.0686,296.0707,067.0804,232.0الســـعودية
11,011.1404,974.01,047,813.71,613,737.02,193,591.02,705,881.33,366,270.93,769,273.94,283,553.84,971,336.2الســـــودان
268,328.0570,975.0690,857.0745,569.0790,444.0819,092.0903,944.0954,137.01,014,541.01,052,921.0ســــــورية
23,296.8329,883.9560,802.0904,573.61,391,775.01,925,024.02,290,778.62,487,866.62,758,311.32,206,649.0العـــــــراق
4,493.05,307.25,874.36,089.55,415.96,040.67,639.27,670.47,809.18,302.4ُعمـــــــــان
26,792.029,622.032,976.041,124.037,330.045,111.064,646.064,579.071,733.074,351.0قطـــــــــــر
5,327.78,113.99,429.19,206.77,906.59,169.711,356.710,445.710,691.412,441.3الكويــــــت
1,973,000.018,028,000.020,417,000.022,880,000.024,509,000.024,865,000.024,865,000.025,237,000.026,196,000.027,322,000.0لبنــــــــــان
9,285.010,679.312,180.214,149.012,741.314,138.217,668.717,196.324,580.927,460.1ليبيـــــــــــا
96,100.0204,000.0229,400.0257,200.0287,400.0307,600.0340,100.0358,700.0378,500.0415,000.0مصـــــــــر
212,823.2281,701.9319,339.7318,342.3344,005.3345,593.7354,207.8383,184.5397,781.9423,850.0المغــــــرب
82,353.0137,339.0148,318.0162,618.0185,022.0202,020.0224,507.7245,890.4263,321.2289,747.5موريتانــيــا
126,489.0512,543.0736,414.0896,767.0858,201.01,169,155.01,539,634.01,620,616.01,803,795.02,081,644.0اليمــــــــــن

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

**



ملحق  (2/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2003-1995 ،1990)

(مليون دوالر)

1990199519961997199819992000200120022003

418,645501,469554,289580,590557,966594,809675,918656,135662,430722,920مجموع الدول العربية
4,0206,7286,9287,2457,9108,1328,4448,9389,4469,949األ ر د  ن
33,65342,80747,99351,18948,50055,19370,52169,54671,56780,224اإلمــــارات
4,5295,8496,1026,3496,1846,6217,9707,9298,4489,606البحريـــــن
12,58118,05019,56218,93420,05419,91119,43520,05623,14326,903تونــــــــس
61,90241,24046,82948,20048,20048,60054,40054,90055,90066,200الجزائــــــر
424498494503514536553574592625جيبوتـــــي
104,671142,458157,743164,994145,967160,957188,442183,012188,551214,462الســـعودية
24,4694,8677,2269,4269,25610,48812,94714,59216,26219,043الســـــودان
13,89616,61717,59216,61316,04316,77418,92319,82820,62921,396ســــــورية
14,12132,23030,99930,24029,12228,04626,82625,65924,54423,464العـــــــراق
11,68513,80315,27815,83714,08615,71019,86819,94920,31021,593ُعمـــــــــان
7,3608,1389,05911,29810,25512,39317,76017,74119,70720,426قطـــــــــــر
18,29327,18631,44930,34925,94130,12637,01834,07635,17341,743الكويــــــت
2,81111,12212,99714,86516,16816,49116,49116,74017,37618,123لبنــــــــــان
32,80930,51032,92237,23431,82230,48734,57428,58919,36021,305ليبيـــــــــــا
35,48960,14267,65075,89384,82990,60497,95590,28584,11170,928مصـــــــــر
25,82233,04236,63933,41535,81835,25333,33233,14736,09444,269المغــــــرب
1,0211,0561,0811,0709829739389649701,100موريتانــيــا
9,0875,1255,7456,9376,3167,5139,5209,61110,24911,561اليمــــــــــن

*  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
(2003)

(مليون دوالر

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
اإلجماليغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  722,920      19,038  703,882  148,704  23,143  98,797  26,764  157,068  36,329  43,786  62,699  398,108  11,526  37,440  78,569  204,357  66,216مجموع الدول العربية

  9,949      1,331  8,618  3,480  548  1,662  1,270  2,648  242  1,446  960  2,490  230  394  1,396  265  205األ ر  د  ن

  80,224      409  79,815  15,554  1,809  7,971  5,774  18,544  3,364  6,434  8,746  45,717  1,501  5,117  10,919  25,632  2,548اإلمــــارات

  9,606      249  9,357  2,830  504  1,476  850  2,465  988  679  798  4,062  202  335  1,043  2,421  61البحريـــــن

  26,903      3,394  23,509  5,278  786  3,583  909  7,293  1,089  2,292  3,913  10,937  497  1,347  4,883  967  3,243تونــــــــس

  66,200      4,096  62,104  7,403...  7,403...  14,253.........  40,449...  5,763  4,385  23,888  6,412الجزائــــــر

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

  214,462      2,252  212,210  54,345  6,697  35,387  12,261  29,786  6,565  8,860  14,362  128,078  2,632  12,342  21,744  81,639  9,721الســـعودية

  19,043...  19,043  1,623  911  712...  6,833  1,792  1,714  3,327  10,587  108  764  1,064  1,516  7,135الســـــودان

  21,396      1,491  19,905  2,726  583  2,143...  5,691  646  2,687  2,358  11,489  252  759  912  4,163  5,403ســــــورية

  23,464     -2,482  25,947  4,647  322  3,501  824  9,827  1,644  2,592  5,591  11,472  72  813  1,799  1,100  7,689العـــــــراق

  21,593      169  21,424  4,907  1,695  2,089  1,122  4,478  264  1,514  2,700  12,039  274  492  1,782  9,062  429ُعمـــــــــان

  20,426      128  20,298  2,436 -201  2,637  3,384  1,579  698  1,107  14,477  269  989  1,401  11,763  55قطـــــــــــر

  41,743      295  41,448  9,009...  9,009...  7,800  3,021  2,124  2,656  24,638  1,009  957  3,011  19,440  221الكويــــــت

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

  21,305     -424  21,729  3,023  350  2,258  414  3,239  341  1,187  1,711  15,467  235  1,029  890  12,245  1,067ليبيـــــــــــا

  70,928      4,604  66,324  11,469  3,284  6,824  1,361  21,182  13,548  6,313  1,321  33,673  1,384  2,856  12,972  5,766  10,695مصـــــــــر

  44,269      3,111  41,158  11,310  4,451  6,859...  9,155 -10  3,129  6,036  20,692  1,775  2,094  8,061  714  8,048المغــــــرب

  1,100      110  989  257  58  117  82  321...  133  188  411......  86  121  204موريتانــيــا

  11,561      225  11,336  1,955  115  1,232  608  2,955  57  1,277  1,622  6,426  88  481  560  3,651  1,646اليمــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .



ملحق (4/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2002)

(مليون دوالر)

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
اإلجماليغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  662,430      17,694  644,736  141,844  22,357  93,072  26,414  152,051  37,497  42,495  59,096  350,841  10,977  35,932  75,540  166,088  62,305مجموع الدول العربية

  9,446      1,332  8,114  3,334  506  1,601  1,227  2,447  234  1,318  895  2,332  221  355  1,300  266  190األ ر  د  ن

  71,567      397  71,170  15,061  1,742  7,767  5,552  17,357  3,162  5,920  8,274  38,752  1,436  4,898  9,986  19,953  2,479إلمــــارات

  8,448      247  8,201  2,595  442  1,349  804  1,973  587  643  743  3,633  194  329  967  2,086  57البحريـــــن

  23,143      3,054  20,089  4,595  723  3,088  783  6,353  938  1,989  3,426  9,142  431  1,168  4,306  848  2,389تونــــــــس

  55,900      3,643  52,257  6,520...  6,520...  12,961.........  32,776...  5,116  4,108  18,337  5,214الجزائــــــر

  592      74  518  126  10  116...  295  68  145  81  97  27  35  13  3  18جيبوتـــــي

  188,551      1,970  186,581  51,626  6,433  33,196  11,997  28,277  5,965  8,516  13,796  106,678  2,481  11,930  19,460  63,180  9,627الســـعودية

  16,262...  16,262  1,381  750  631...  5,957  1,493  1,603  2,861  8,924  95  518  930  1,317  6,064الســـــودان

  20,629      1,286  19,343  2,407  526  1,881...  5,426  608  2,566  2,252  11,510  263  634  1,497  3,919  5,197ســــــورية

  24,544     -2,602  27,146  4,794  386  3,436  973  10,864  1,916  3,028  5,921  11,487  85  859  1,816  1,227  7,500العـــــــراق

  20,310      157  20,153  4,794  1,629  2,011  1,153  4,219  246  1,410  2,563  11,140  202  435  1,564  8,515  424ُعمـــــــــان

  19,707      129  19,579  2,391 -221  2,612  3,306  1,572  684  1,050  13,882  265  987  1,394  11,186  50قطـــــــــــر

  35,173      318  34,855  8,385...  8,385...  7,535  2,995  2,027  2,513  18,934  906  891  2,447  14,494  197لكويــــــت

  17,376...  17,376  6,058  1,168  3,655  1,234  6,618  1,082  533  5,003  4,700  928  836  1,579...  1,357لبنــــــــــان

  19,360     -524  19,884  2,994  337  2,252  406  3,098  327  1,126  1,646  13,792  231  1,057  945  10,495  1,062ليبيـــــــــــا

  84,111      5,320  78,791  13,578  4,057  7,838  1,683  24,808  16,273  7,100  1,435  40,406  1,657  3,680  15,574  6,524  12,971مصـــــــــر

  36,094      2,591  33,502  9,153  3,711  5,442...  7,585 -3  2,602  4,986  16,765  1,473  1,752  7,055  664  5,820المغــــــرب

  970      95  875  231  52  106  73  278...  105  173  366......  78  106  182موريتانــيــا

  10,249      208  10,040  1,821  107  1,185  529  2,693  34  1,181  1,477  5,527  82  451  520  2,968  1,507اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (5/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2003)

(مليون دوالر

الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

     729,583        6664     722,920     76,962     243,925     320,887     148,439     497,518     140,829     356,689مجموع الدول العربية

     10,097        148     9,949     -2,174     6,747     4,573     1,971     10,153     2,292     7,861األ ر  د  ن
     81,878        1655     80,224      11,660     48,209     59,869     18,652     49,912     13,233     36,678اإلمــــارات
     9,085       -521     9,606      1,718     5,950     7,668     2,165     5,722     1,787     3,935البحريـــــن
     25,774       -1128     26,903     -990     12,936     11,946     6,691     21,202     4,466     16,736تونــــــــس
     65,415       -785     66,200      9,433     16,261     25,693     19,727     37,040     9,796     27,245الجزائــــــر
     669        44     625     -132     421     289     97     660     160     500جيبوتـــــي
     214,462...     214,462      48,926     51,655     100,581     41,631     123,905     52,839     71,066الســـعودية
     18,472       -571     19,043     -658     3,337     2,679     2,732     16,969     882     16,087الســـــودان
     20,335       -1061     21,396      626     6,404     7,030     4,951     15,819     2,917     12,902ســــــورية
     23,464...     23,464      1,125     535     1,660     4,223     18,118     4,274     13,844العـــــــراق
     20,730       -863     21,593      4,185     7,943     12,128     2,936     14,471     5,202     9,270ُعمـــــــــان
     20,426...     20,426      6,732     5,409     12,141     6,414     7,280     3,683     3,597قطـــــــــــر
     45,068        3325     41,743      6,620     16,253     22,872     3,610     31,513     10,815     20,697الكويــــــت
     18,123...     18,123     -6,209     18,096     11,887     5,154     19,178     5,423     13,755لبنــــــــــان
     21,633        328     21,305      2,649     8,255     10,904     2,987     15,668     3,466     12,202ليبيـــــــــــا
     75,064        4136     70,928     -1,880     17,262     15,382     12,135     60,673     8,887     51,786مصـــــــــر
     46,953        2684     44,269     -4,284     13,141     8,857     10,351     38,202     9,011     29,191المغــــــرب
     1,230        130     1,100     -267     617     351     281     1,085     212     873موريتانــيــا
     10,704       -857     11,561     -119     4,495     4,376     1,730     9,949     1,484     8,465اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (6/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2002)

(مليون دوالر

الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

     670,410        7979     662,430     49,284     223,227     272,511     137,794     475,354     131,393     343,961مجموع الدول العربية

     9,557        111     9,446     -1,957     6,239     4,282     1,899     9,504     2,174     7,330األ ر  د  ن
     73,035        1469     71,567      8,051     44,328     52,379     17,333     46,183     12,042     34,141اإلمــــارات
     8,448-525     8,448      1,240     5,623     6,863     1,826     5,383     1,566     3,817البحريـــــن
     22,140       -1003     23,143     -1,035     11,275     10,240     5,985     18,193     3,782     14,411تونــــــــس
     53,722       -2178     55,900      5,585     14,338     19,923     17,013     33,301     8,573     24,728الجزائــــــر
     633        41     592     -91     364     272     65     618     146     472جيبوتـــــي
     189,852        1301     188,551      32,811     44,830     77,641     37,096     118,645     49,205     69,440الســـعودية
     15,763       -499     16,262     -1,031     3,112     2,081     2,414     14,879     776     14,103الســـــودان
     19,690       -939     20,629      1,625     6,592     8,217     4,201     14,803     2,537     12,266ســــــورية
     24,544...     24,544      2,005     613     2,618     4,734     17,804     4,832     12,972العـــــــراق
     19,537       -773     20,310      4,283     7,303     11,586     2,593     13,434     4,683     8,751ُعمـــــــــان
     19,707...     19,707      6,476     5,254     11,730     6,197     7,034     3,558     3,476قطـــــــــــر
     38,463        3290     35,173      3,053     13,959     17,012     3,221     28,899     9,637     19,262الكويــــــت
     17,376...     17,376     -6,639     17,550     10,911     5,057     18,957     5,352     13,606لبنــــــــــان
     19,659        299     19,360      2,187     6,985     9,172     2,769     14,404     3,211     11,193ليبيـــــــــــا
     89,004        4893     84,111     -3,667     19,089     15,422     15,289     72,489     10,489     62,000مصـــــــــر
     38,695        2601     36,094     -3,310     11,192     7,882     8,195     31,208     7,256     23,953المغــــــرب
     1,086        116     970     -225     555     330     246     949     185     764موريتانــيــا
     9,499       -750     10,249     -79     4,029     3,950     1,660     8,668     1,390     7,278اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (7/2)  :  عدد السكان في الدول العربية
(1990 و2003-1995)

(ألف نسمة)

معدل النمو
199019951996199719981999200020012002* 2003(%)

2003-20021995-19852003-1995
2192542483502545552610432674182738982806922870062936323000032.172.632.39مجموع الدول العربية

34684291444446004756490050395182532954802.844.743.11األ ر  د  ن
17732411247925802776293832473488375440367.525.756.65اإلمــــارات
5035875745896056216386556726902.633.242.04البحریـــــن
80748958908992159333945695649674978198911.132.121.25تونــــــــس
250222832529201299313067931446322493291033667344002.182.622.46الجزائــــــر
5205805916206406606807017227453.073.043.17جيبوتـــــي
157121812318537189631940219895208472143622044226702.843.482.84الســـعودیة
234362717527928287012949530325310813162732299329261.942.992.43الســـــودان
121161415314670150661547315891163201672017151175822.513.362.75ســـــــوریة
86809130922293149408950195969691978798850.991.501.00الصومــــال
180802053621125220402270123382239202447025033256092.302.802.80العـــــــراق
8.884.171.13-1625213122142255228723252402247825582331ُعمــــــــان
……...…………………………فلسطيـــــن
4184895055225705445715796186362.843.233.34قطـــــــــــر
21201959209422092271225522172309242025475.251.033.34الكویــــــت
25503500357136423700376037653798381738440.692.741.18لبنـــــــــان
42294812492051055258550056405842602162213.322.573.26ليبيــــــــــا
519115710058232594416070661993633056465265986673132.012.142.08مصـــــــــر
241772638626848273102777528238287052917029631301051.601.931.66المغــــــرب
19802283235024202493256826452724280928963.062.583.02موریتانـيــا
128601542115961165201709017700182611890019530201983.423.183.43اليمــــــــن

 *     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 15ريفحضرريفحضرريفحضر200319702003

89,342176151496040792147.250.02.843.753.52.839.657.72.7األ ر د  ن

83,60034857437129881228.469.42.230.867.71.526.171.22.7اإلمـــارات

2.8 * 68.4 * 28.8 * 7072979757921811993743.054.82.231.865.82.4البحريـــن

155,566336444565248673343.852.73.537.357.84.928.965.16.0تونــــــس

2,381,74161439614456584247.648.24.242.054.43.635.460.73.9الجزائـــــر

3.1 * 53.4 *43.5 *23,20063262387426841643.454.62.043.054.32.7جيبوتــــي

2,250,00031049516634871344.352.73.040.856.72.540.956.22.9الســعودية

2,505,80561316842080386244.452.92.743.653.52.939.956.63.5الســـودان

185,180349543574753524848.547.83.747.849.52.740.056.93.1ســـــورية

637,65771618822278287245.451.63.047.050.22.847.949.72.4الصومــال

435,052215956446535683246.650.92.544.252.92.940.956.22.9العــــــراق

309,500385953169772344.452.92.746.451.22.434.263.42.4ُعمــــــــان

46.650.13.3………………………………………فلســـــطين

1.4 * 71.8 *26.8 *11,42710568020861493733.364.91.828.770.50.8قطــــــــــــر

1.6 **74.2 **24.2 **………96444.353.12.6- 100- 17,81842143100الكويــــــت

10,45224136859417426901041.153.95.034.860.05.231.562.65.9لبنـــــــــان

1,775,5001445556931881246.151.72.245.951.72.433.662.93.5ليبيــــــــــا

1,002,000336742584357435740.055.84.240.056.13.937.758.93.4مصـــــــــر

710,850344234664159574347.149.23.739.257.13.731.663.35.1المغــــــرب

1,030,7001314862773604043.253.73.144.352.53.243.952.93.2موريتانيـــا

555,000113613871981257550.946.52.652.544.23.346.251.02.8اليمـــــــــن

 ** البيانات لعام 2002 . * البيانات لعام 1999 .
المصادر : 1) مصادر وطنية  .

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

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

2001
في مجموعات عمرية معينة (%)

النسبة المئوية للسكان

1975

الكثافة 
السكانية

1990 ( فرد / آم2 )

سكان الحضر والريف
آنسبة مئوية من اإلجمالي ( % )

19802002 1970



1990200219902001

10281851492431112.802.802.001.00األ ر د  ن
29302925192319111512591.030.760.580.42اإلمـــارات
132518916124542111.921.781.250.50البحريـــن
2854411837277251621061.932.063.575.00تونــــــس
325947234031133223615111.841.742.462.50الجزائـــــر
3360472443341836271119151.821.792.001.73جيبوتــــي
245034113022921155972.082.732.331.80الســعودية
3968543051402446351727221.741.701.921.59الســـودان
18533511372483320420122.943.364.135.00ســـــورية
..........................................الصومــال
4475594070551.562.241.701.75   55* 4367643476العــــــراق
336245193526525140.4321.881.845.007.50ُعمــــــــان
.............................................فلســـــطين
232423191618127107351.040.840.580.43قطــــــــــــر
1213128671.351.431.080.75 8* 202723710الكويــــــت
1227208181351183752.252.252.202.33لبنـــــــــان
1749329291811790.2732.883.2217.0035.00ليبيــــــــــا
4066532154432949392336301.652.571.691.57مصـــــــــر
4775613762493258452340321.601.681.811.74المغــــــرب
5476654969594465544359511.411.411.481.37موريتانيـــا
4587673271512675501652341.932.222.883.25اليمـــــــــن

 * تقديري .
( أ )  دليل المساواة : معدل األمية بين اإلناث إلى معدل األمية بين الذآور .

المصادر:    1) مصادر وطنية.
               2) مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدة المعلومات .

               3)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو، 1999، و قاعدة المعلومات، يناير 2003.
               4)  تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أعداد مختلفة.

بين اإلناث اإلجمالياإلجماليبين الذآور

1990

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

اإلجمالي

2001

بين اإلناث بين الذآور بين اإلناث بين الذآور بين اإلناث

20021990

اإلجمالي بين الذآور

 ملحق (9/2) : معدل األمية ودليل المساواة بين الجنسين في الدول العربية 

دليل المساواة بين الجنسين في األمية ( أ )
الفئة العمرية (15 - 24)الفئة العمرية (15 سنة فما فوق) الفئة العمرية (15 سنة فما فوق)



28.6 *30.6 *26.8 *87.713.812.913.4 *89.0 *86.4 *100.861.756.159.1 *101.0 *100.6 * 82.081.281.6األ ر د  ن
12.1 ***20.7 **4.9 **89.588.388.999.099.099.055.348.652.171.080.075.02.44.63.1اإلمـــارات
25.2 ***31.1 ***19.6 ***110.897.5104.2103.0103.0103.069.958.164.098.0105.0101.05.34.75.0البحريـــن
116.986.8102.1120.0115.0117.033.520.227.076.080.078.06.72.94.822.021.022.0تونــــــس
15.0 ***11.0 **15.8 **107.780.794.5116.0107.0112.039.825.933.068.073.071.08.53.15.9الجزائـــــر
1.01.01.0.........46.627.337.046.035.040.015.48.712.023.014.019.0جيبوتــــي
22.4 *25.4 *19.6 *73.648.561.369.066.068.035.722.929.571.064.068.09.04.67.1الســعودية
6.9 ***6.6 ***7.1 ***28.82.50.91.7 *36.2 *21.7 *58.740.949.964.054.059.019.911.916.0الســـودان
6.1 ***12.6 ** 17.6 **111.087.799.6113.0105.0109.056.935.146.446.041.043.023.410.116.9ســـــورية
2.3 **1.1 **3.6 **5.11.10.40.8 **3.5 **6.6 **12.94.68.7………27.515.421.5الصومــال
13.6 *9.5 *17.5 *38.311.65.68.7 *29.1 *47.1 *101.675.637.757.0 *91.3 *111.4 *119.1107.4113.4العــــــراق
7.010.08.0…66.635.050.974.071.072.017.45.711.669.067.068.00.00.0ُعمــــــــان
24.0 **17.9 **29.2 **5.18.86.8………………100.2 ***99.6 ***100.8 ***………فلســـــطين
106.8102.3104.6105.0104.0105.064.968.066.486.092.089.06.417.110.413.038.025.0قطــــــــــــر
21.1 ***30.0 ***13.0 ***104.699.6102.195.093.094.084.175.980.155.057.056.08.514.911.3الكويــــــت
115.9106.8111.4101.097.099.061.257.059.172.079.076.040.620.630.140.044.042.0لبنـــــــــان
79.311.34.07.850.048.049.0 *83.5 *75.1 *128.6120.5124.6115.0117.0116.088.562.675.9ليبيــــــــــا
...17.8 **27.1 **84.461.073.1103.096.0100.061.338.850.588.083.086.021.310.616.1مصـــــــــر
39.39.02.75.911.09.010.0 *35.0 *43.6 *102.362.983.0101.088.094.032.319.726.0المغــــــرب
47.525.836.686.080.083.017.54.410.922.020.021.02.50.31.46.01.04.0موريتانيـــا
10.8 ***4.6 ***16.7 ***………34.0 *20.0 *47.0 *………96.061.079.0………اليمـــــــــن

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

 المصادر:   1)  مصادر وطنية . 
               2)  آتاب اإلحصاء السنوي ,اليونسكو , 1999 , و قاعدة المعلومات , يناير 2004 .

المرحلة الثانوية المرحلة األولى

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

المرحلة العليا
19802001 1980200119802001

اإلجمالياناثاإلجمالياناثذآوراإلجمالياناثذآوراإلجمالياناثذآوراإلجمالياناثذآور ذآوراإلجمالياناثذآور



اإلجمالياناثذآوراإلجمالياناثذآوراإلجمالياناثذآوراإلجمالياناثذآور
75.9 *78.5 *73.4 *93.654.650.852.8 *93.9 *93.2 *73.472.673.0األ ر د  ن
64.072.067.0.........72.275.073.686.087.087.0اإلمـــارات
83.676.179.995.097.096.057.451.754.589.095.092.0البحريـــن
92.171.882.2100.099.099.028.217.322.969.072.070.0تونــــــس
90.870.780.9100.097.098.036.624.230.560.063.062.0الجزائـــــر
20.013.017.0.........37.028.033.0.........جيبوتــــي
60.336.548.660.056.058.026.316.021.352.050.051.0الســعودية
..................54.045.049.0………الســـودان
98.679.889.599.094.096.047.830.139.341.037.039.0ســـــورية
.........6.92.84.9………20.211.615.9الصومــال
33.0 *26.0 *39.6 *93.161.831.046.8 *85.7 *100.0 *103.093.998.6العــــــراق
54.131.042.665.064.065.014.75.09.959.060.059.0ُعمــــــــان
58.5 *58.8 *58.3 *.........94.7 **94.5 **94.9 **………فلســـــطين
78.0 **81.6 **74.6 **95.250.352.251.2 **95.8 **94.8 **86.982.384.6قطــــــــــــر
49.7 **50.2 **49.2 **88.880.284.584.082.083.042.844.043.3الكويــــــت
75.0 **79.0 **71.0 **.........87.086.087.0.........لبنـــــــــان
.........96.471.253.062.3 **…….........ليبيــــــــــا
80.077.079.0.........95.090.093.0.........مصـــــــــر
29.9 *27.0 *32.7 *75.147.461.682.074.078.024.815.720.3المغــــــرب
16.013.014.0.........66.062.064.0………موريتانيـــا
37.0 **21.0 **52.0 **.........84.049.067.0………اليمـــــــــن

  - تعرف معدالت القيد الصافية بأنها عدد الطلبة المقيدين في أحد مستويات التعليم في سن التعليم المدرسي الرسمي لتلك المرحلة .
** البيانات لعام 1999 .  * البيانات لعام 2000 .

 المصادر :    1)  مصادر وطنية .
                 2)  آتاب اإلحصاء السنوي ,اليونسكو , 1999 , و قاعدة المعلومات , يناير 2004 .

2001 198020011980
المرحلة الثانوية

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

المرحلة األولى



0.991.000.911.030.931.14األ ر د  ن
0.991.000.881.131.924.22اإلمـــارات
0.881.000.831.070.891.59البحريـــن
0.740.960.601.050.430.95تونــــــس
0.750.920.651.070.360.70الجزائـــــر
1.00...0.590.760.560.61جيبوتــــي
0.660.960.640.900.511.30الســعودية
0.700.840.601.670.360.93الســـودان
0.790.930.620.890.430.72ســـــورية
0.360.530.360.31...0.56الصومــال
0.900.820.500.620.480.54العــــــراق
1.43...0.530.960.330.97ُعمــــــــان
1.730.61......0.99...فلســـــطين
0.960.991.051.072.672.92قطــــــــــــر
0.950.980.901.041.752.31الكويــــــت
0.920.960.931.100.511.10لبنـــــــــان
0.941.020.711.110.350.96ليبيــــــــــا
0.720.930.630.940.500.66مصـــــــــر
0.610.870.610.800.300.82المغــــــرب
0.540.930.250.910.120.17موريتانيـــا
0.28...0.43...0.64...اليمـــــــــن

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

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

19802001

دليل المساواة بين الجنسين في التعليم
المرحلة العلياالمرحلة الثانويةالمرحلة األولى

1980200119802001



1970198019902001-19961970198019902001-1996

3.76.67.05.09.314.417.120.6األ ر د  ن
14.616.4…...1.31.71.8...اإلمـــارات
9.414.611.4...2.95.03.1...البحريـــن
23.216.413.517.4    6.7 *7.15.46.2تونــــــس
7.97.85.55.131.624.321.116.4الجزائـــــر
…10.5…...3.4……...جيبوتــــي
3.54.16.09.39.88.717.822.8الســعودية
……9.1...0.9…4.3...الســـودان
3.94.64.34.49.48.117.311.1ســـــورية
……     8.7 **7.6……    1.0 **1.0الصومــال
………...……3.0...العــــــراق
4.07.29.1...2.13.54.5...ُعمــــــــان
…………………...فلســـــطين
……8.97.2…3.32.63.4قطــــــــــــر
4.22.43.54.711.28.13.414.0الكويــــــت
11.1…13.2...2.9……...لبنـــــــــان
………17.4……4.53.4ليبيــــــــــا
14.7…    9.4 **4.85.73.85.215.8مصـــــــــر
3.56.15.55.616.618.526.126.1المغــــــرب
16.6………3.6……...موريتانيـــا
32.8………10.6……...اليمـــــــــن

** البيانات لعام 1981 .*  البيانات لعام 2002 .
 المصادر : 1) مصادر وطنية.

             2)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو 1999، وقاعدة المعلومات، ینایر 2004.
             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)
1970198020011970198020021970198020021970198020012001 -1985197019802001197019802001

33…41.027.0107...4.341 * ...6.83.516.0...72…3354 *…51األ ر د  ن
9…3530166168756.55.43.010.95.04.0386.855.08.083اإلمـــارات
16…4.04664.242.413.093...2.38.5…736.5…1662…39البحریـــن
5.570121.269.021.020110027 *3935185462736.45.22.113.69.0تونــــــس
4942245359717.46.72.816.212.05.0140139.298.039.019213949الجزائـــــر
143…20.0520158.8136.4100.0241...5.221.9…446.6…3840…50جيبوتــــي
22.4*19.118585 *2.523119.065.0*4.317.89.0*27.85261737.37.3*4843الســعودیة
4745354348586.76.54.420.817.011.01500118.094.065.0177145107الســـودان
4746305662707.77.43.613.49.04.011095.656.023.01297328ســـــوریة
225…...477.07.07.023.722.017.01600157.8145.4133.0…...505052الصومــال
4841355562637.16.44.115.59.08.0290102.080.0107.012795107العــــــراق
5050284758748.410.14.021.113.34.014118.864.016.01818620ُعمــــــــان
25......21.1......4.0120...4.919.0……73......40…50فلســـــطين
16…4.01068.241.211.093...2.512.6…756.8…1861…34قطــــــــــــر
4637186671777.15.32.55.03.63.0239.027.29.059351الكویــــــت
3530196465715.44.02.210.39.05.010049.648.028.0501232لبنـــــــــان
4946275260727.57.33.315.612.05.075122.270.016.01608019ليبيــــــــــا
4039245156695.95.13.117.713.06.080158.0120.035.023517541مصـــــــــر
4738255258687.05.42.816.412.06.0230128.499.039.018715244المغــــــرب
4543444347516.56.34.422.219.015.0750148.0120.0120.0250175183موریتانيـــا
5353504149577.77.96.023.019.09.0350186.0141.079.0303198107اليمـــــــــن

* البيانات لعام 2000 .
  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 2004

من السكان

معدل الخصوبة
اإلجمالي

العمر المتوقع
 عند الوالدة

(لكل 1000 مولود حي)

معدل وفيات الرضع
(لكل 1000 مولود حي)

(بالسنوات) 

ملحق ( 12/2 ) : مؤشرات 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



1985-19801990-19861995-19912000-19961985-19801990-19861995-19912000-1996

...2...9710...7587األ ر د ن
...96999999666اإلمــــارات
989798987678البحريـــــن
...56807690895تونــــــــس
......7792129...15الجزائــــــر
...111120......7379جيبوتـــــي
...79889091685الســـعودية
...151315...206986الســـــودان
91177...556477ســــــورية
............34......2الصومـــال
159824...605087العـــــــراق
6087919114988ُعمـــــــــان
...6..................فلســـــطين
...909710098958قطـــــــــــر
999998987367الكويــــــت
4595959510101919لبنــــــــــان
...9494554...76ليبيـــــــــــا
...9...323545617مصـــــــــر
...4...9...242640المغــــــرب
139...2340405710موريتانــيــا
4726......1622......اليمــــــــــن

  المصادر : 1) مصادر وطنية.
                 2) مؤشرات التنمية الدولية ،البنك الدولي ,  أعداد مختلفة   , وقاعدةالمعلومات.        

ملحق ( 13/2 ) :  الوالدات التي تمت تحت إشراف إخصائيين، المواليد ناقصي الوزن

الوالدات التي تمت تحت إشراف إخصائيين
( % من إجمالي عدد الوالدات )

المواليد ناقصي الوزن
( % من إجمالي عدد الوالدات )



اإلنفاق العام على الصحةإجمالي اإلنفاق على الصحة

1990 - 199019702000 - 19802000 - 19901990 - 19702000اإلجماليالريفالحضرالخاصالعام من إجمالي اإلنفاق العاممن الناتج المحلي اإلجمالي

568 * 887……9.512.847.053.098959740179األ ر د  ن
466 *…326 *…216 *9991......3.532.375.824.2اإلمـــارات
356 *168270284230 *10043......4.110.869.031.0البحريـــن
580 **314409 **86294 **9317 **......5.415.175.724.3تونــــــس
298352476…4.19.975.025.010095981285الجزائـــــر
301413874157378………7.013.758.841.2جيبوتــــي
488 **297847 **141304 ** 4.610.074.825.2100889713الســعودية
609211312…70715......3.54.618.781.3الســـودان
1591007842…3.45.353.146.996849026133ســـــورية
3436209811472………2.64.244.655.4الصومــال
64513667…3.24.631.868.29778933160العــــــراق
476 **…324 ** …139 ** 3.05.580.719.3100949611ُعمــــــــان
833………50…..................     8.6 ***فلســـــطين
51207537436181421…......3.16.573.526.5قطــــــــــــر
491 *143443376207 *10095 *...100 *3.98.178.821.2الكويــــــت
122230370…12.29.528.171.998859577210لبنـــــــــان
366262233…2.95.056.044.0100859537128ليبيــــــــــا
500 **135459 **3.97.448.951.110099995320279مصـــــــــر
1141 **90678 **…44 **5.15.339.360.710050708المغــــــرب
63614441229071429......3.610.372.427.6موريتانيـــا
4.54.034.165.9803050319553012351916اليمـــــــــن

*** البيانات لعام 1998 .** البيانات لعام 2001 .* البيانات لعام 2002 .
 المصادر : 1) مصادر وطنية.

            2) مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي  , أعداد مختلفة , وقاعدة المعلومات .
            3)  منظمة الصحة العالمية , قاعدة المعلومات 2004  . 

            4) تقریر موارد العالم 1999-98 .

ملحق ( 14/2 ) : المؤشرات الصحية في الدول العربية

مقابل آل سرير( % )
1998 - 1990

يحصلون على خدمات صحية
النسبة المئوية للسكان الذين  

لكل 100 ألف نسمة

عدد السكان عدد األطباء 

لكل 100 ألف نسمة
حسب نوع اإلنفاق 

عدد الممرضات  اإلنفاق على الصحة

2001

( % ) 

2001
( % )



(نسب مئوية)

اإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضر

999297100849610095981009899األ ر د  ن
......100...10077......97100......اإلمـــارات
100...100100...100......100100......البحريـــن
.........94974876 *83 *100 *946180تونــــــس
916478988894998091904773الجزائـــــر
......99...............24100......جيبوتــــي
100749510064951003086100100100الســعودية
866067866975874858874862الســـودان
988190.........946480.........ســـــورية
...........................2831...الصومـــال
924478964885853770933179العــــــراق
986184986192..................ُعمــــــــان
.........37...............85......فلســـــطين
......100100............100100......قطــــــــــــر
100 *...100 *100…100100 *...100 * 100...100الكويــــــت
1008799.........968894100100100لبنـــــــــان
726871726872979697979697ليبيــــــــــا
979194969495968087989194مصـــــــــر
94587510058829531621004275المغــــــرب
21 **4 **45 **51441930 **44 **59 **344037موريتانيـــا
856066856469802739873145اليمـــــــــن

( أ ) معظم األرقام الواردة تعني نسبة السكان الذين يتوفر لهم مرافق مناسبة للصرف الصحي ( سواء آانت شبكات عامة أو مرافق مالئمة في الموفع ) .
** البيانات لعام 2001 .* البيانات لعام 2002 .

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 . 

2000
صرف صحي مالئم ( أ )مياه شرب آمنة

ملحق (15/2) : السكان الذين يحصلون على : مياه شرب آمنة وصرف صحي مالئم 

199020001990



معدل البطالةالقوة العاملة
( معدل النمو السنوي )

(%)(%)

199520022002-1995197019802002198020012002-1995199520021995200219952002

34.637.23.424.926.029.336.131.720.417.743.550.6 مجموع الدول العربية

31.238.45.914.014.724.54015.36.93.925.421.667.774.7األ ر د  ن
50.942.63.94.05.114.8002.36.24.416.015.077.880.6اإلمـــارات
45.249.73.65.010.921.6003.11.50.929.925.768.673.4البحریـــن
37.641.02.524.028.932.56014.926.523.930.228.043.348.1تونــــــس
30.333.13.819.021.429.17027.325.423.823.019.351.656.9الجزائـــــر
80.477.92.95.616.716.5...……46.947.63.449.450.345.6جيبوتــــي
27.634.16.35.07.619.5504.613.98.512.88.573.383.0الســعودیة
39.640.42.826.026.930.0332717.065.459.39.88.424.832.3الســـودان
29.733.74.521.023.527.814211.730.527.130.825.438.747.5ســـــوریة
.........…73.370.3...34.841.33.543.943.443.43831الصومــال
12.89.224.621.162.669.7...25.927.33.616.017.320.4112العــــــراق
28.339.77.76.06.214.26017.241.235.212.68.346.256.5ُعمــــــــان
.........…...…31.3……...…...…...…فلســـــطين
57.956.82.34.06.718.1002.31.71.28.110.490.288.4قطــــــــــــر
38.156.43.88.013.124.1001.11.11.127.819.971.179.0الكویــــــت
30.334.93.318.022.629.9508.45.23.235.230.859.666.0لبنـــــــــان
31.331.73.416.018.624.29011.78.15.321.219.570.775.2ليبيــــــــــا
39.539.92.324.026.532.31899.237.032.224.022.339.045.5مصـــــــــر
39.441.72.529.033.534.921111.640.234.621.620.138.245.3المغــــــرب
44.444.73.146.045.044.0302228.954.152.45.35.040.642.6موریتانيـــا
29.030.94.425.032.528.2261811.555.348.411.48.733.342.9اليمـــــــــن

   -  0  نسبة تقترب من الصفر .
  -  توزيع القوة العاملة حسب القطاعات لعام 2002 تقديري.

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

               3)  مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي ، 2000, 2001, وقاعدة المعلومات ، أبريل 2004.
               4) تقرير التنمية الدولية ، البنك الدولي ، 2000 /2001 .

               5) الكتاب السنوي لالنتاج ،العدد 53 ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  1999 ، وقاعدة المعلومات 2004  .        
               6) مجموعة اإلحصاءات والمؤشرات اإلجتماعية , العدد الخامس , اإلسكوا , 2002  .        

               7) المجموعة اإلحصائية لدول الوطن العربي , العدد التاسع , األمانة العامة لجامعة الدول العربية .        
               8) تقرير التنمية اإلنسانية العربية , 2002  .        

               9) منظمة العمل الدولية ، قاعدة المعلومات ، أبريل 2004 .          

الخدمات

ملحق (16/2) : العمالة في الدول العربية

من مجموع السكان

القوة العاملة
آنسبة مئویة

النسبة المئویة للقوى العاملة حصة النساء من القوة العاملة
( البالغة 15 سنة وأآثر )

الصناعةالزراعةمن مجموع القوة العاملة (%)

نسبة األطفال الذین یعملون
( بين 10-14 سنة)

(%)
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