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 واالجتماعيةالتطورات االقتصادية 

 
 

א א  א
 

א א  מא
 

، حيث تشير التقديرات األولية إلى أن الناتج        2002حقق الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية نموًا متواضعًا خالل عام            

 مليار دوالر في عام     708.2 العربية آكل قد ارتفع من        المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية مقومًا بالدوالر بالنسبة للدول        

 في المائة وذلك في أعقاب معدل نمو سالب          1.2، محققًا معدل نمو قدره       2002 مليار دوالر في عام       716.6 إلى   2001

 ).1(، الجدول رقم 2001 في المائة في عام 2.9بلغ 
 

 8.4مضافة للقطاعات غير االستخراجية التي بلغت نحو           الزيادة في القيمة ال     2002وقد عكس النمو المحقق خالل عام         
، أي بمعدل    2002 مليار دوالر عام        551.3 إلى    2001 مليار دوالر في عام         542.9مليار دوالر حيث ارتفعت من         

 في المائة، في الوقت الذي لم تسجل فيه القيمة المضافة للصناعات االستخراجية تغيرًا يذآر عن                                  1.5زيادة قدره     
 . مليار دوالر165.3 في العام السابق والبالغ نحو مستواها

 
 حيث تشير التقديرات األولية إلى أن           2002وعلى مستوى الدول العربية فرادى، تباين األداء االقتصادي خالل عام                   

معدل النمو باألسعار الجارية بالدوالر قد ارتفع في ثالث عشرة دولة وانخفض في ثالث دول وسجلت ثالث دول أخرى                    
 ).2/2(عدل نمو سالب، الملحق م
 

 )1( رقم الجدول
 الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

 
 ) مليار دوالر باألسعار الجارية (

الصناعات  ناتج نسبة  الناتج المحلي اإلجمالي
 %االستخراجية إلى اإلجمالي 

ناتج القطاعات 
 األخرى

ناتج الصناعات 
و السنوي معدل النم االستخراجية

(%) 
 القيمة

 
 

 السنوات
18.9 444.8 103.6 5.8*  548.4 1995 
26.0 539.1 189.9 12.5 729.0 2000 
23.3 542.9 165.3 -2.9 708.2 2001 
23.1 551.3 165.3 1.2 716.6 2002 

 .2000-1995متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة   *   
 . االقتصادي العربي الموحدالتقرير، وأعداد سابقة من )2/2(الملحق رقم : المصدر   

الفصل
الثاني
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دل النمو آل من البحرين واإلمارات والسعودية والعراق وقطر والكويت،                        يها مع ع ف ي ارتف ى الت وتضم المجموعة األول
نان والجزائر واألردن التي                                ان ولب ى موجب، والمغرب واليمن وتونس وعم نمو من سالب إل دل ال يها مع ي تحول ف الت

دل ع       يها المع ع ف  في المائة مقارنة مع     3.6وقد حققت دول هذه المجموعة نموًا بلغ معدله         . ن مستواه في العام السابق    ارتف
غ          و سالب بل دل نم ام          1.8مع ة في ع  في المائة 80.4وقد شكل الناتج المحلي اإلجمالي لهذه الدول نحو      . 2001 في المائ

 .2002من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في عام 
 

وقد بلغ معدل النمو في هذه              . وتضم المجموعة الثانية التي انخفض فيها معدل النمو السودان وسورية وجيبوتي                          
وقد شكل الناتج المحلي    . 2001 في المائة في عام       7.4 مقارنة بمعدل نمو بلغ       2002 في المائة في عام       5.6المجموعة  

 .2002الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في عام  في المائة من مجموع 4.9اإلجمالي لدول هذه المجموعة 
 

 في المائة في عام        11.3أما المجموعة الثالثة، والتي تضم ليبيا ومصر وموريتانيا فقد سجلت معدل نمو سالب بلغ                             
هذه وقد شكل الناتج المحلي اإلجمالي لدول        . 2001 في المائة في عام       9.7 مقارنة مع معدل نمو سالب أيضًا بلغ          2002

 .2002 في المائة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في عام 14.7المجموعة 
 

 )2(الجدول رقم 
 األداء االقتصادي في الدول العربية

 
  الناتج المحلي اإلجمالي المساهمة النسبية في (%)معدل النمو 

  )باألسعار الجارية(مليار دوالر  (%)الناتج المحلي اإلجمالي   
2002 2001 2002 2001 2000 2002 2001 2000  

 مجموع الدول العربية 729.0 708.2 716.6 100.0 100.0 100.0 2.9- 1.2 

 المجموعة األولى 566.1 555.8 575.8 77.6 78.5 80.4 1.8- 3.6 

 المجموعة الثانية 31.1 33.4 35.2 4.3 4.7 4.9 7.4  5.6

 المجموعة الثالثة 131.8 119.0 105.6 18.1 16.8 14.7 9.7- 11.3-

 ).2/2(الملحق :      المصدر 

 

وتجدر اإلشارة أن معدل النمو السالب بالنسبة لدول المجموعة الثالثة يعكس االنخفاض في سعر صرف عمالت هذه                            

 الوطنية  ، إذ أن معدالت النمو باألسعار الجارية بالعمالت             2002 و  2001الدول مقابل الدوالر األمريكي بين عامي             

 . في المائة في موريتانيا6.1 في المائة في مصر و6.4 في المائة في ليبيا و39.3 آانت موجبة وبلغت 2002خالل عام 
 

א א  א
 

يتم ألغراض التقرير احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات االقتصادية في الدول العربية بالدوالر حسب أسعار صرف                     

ونظرًا ألن أسعار صرف العمالت الوطنية قد         . العمالت الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لهذا الغرض             



 3 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

تعرضت في عدد من الدول العربية لتقلبات آبيرة خالل العام، فإن معدالت الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر قد اختلفت                       

 .عض األحيان بصورة آبيرة آما سبقت اإلشارةفي هذه الدول عنها بالعمالت الوطنية وفي ب

 

وتشير التقديرات األولية التي توفرت عن غالبية الدول العربية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة                  

وتي حيث  مقارنة بالعام السابق في آل من البحرين واألردن والجزائر وجيب2002بالعمالت الوطنية قد ارتفع خالل عام      

أما في بقية الدول العربية التي توفرت       .  في المائة على التوالي    2.6 في المائة و   3.1 في المائة و   4.9 في المائة و   5.1بلغ  

 في المائة   4.2 في المائة و   5.8، وتراوح بين    2001 مقارنة بعام    2002عنها البيانات فقد انخفض هذا المعدل خالل عام          

 في المائة في بقية الدول العربية، الجدول          0.9 في المائة و    3.2يمن وموريتانيا، وبين     في آل من السودان والمغرب وال       

 ).3(رقم 

 

 )3(جدول رقم ال
 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

)1995 ،2000-2002( 
 )نسبة مئوية( 

 الدول 1995 2000 2001 2002
 األ رد ن 6.4 4.0 4.2 4.9
 إلماراتا 6.7 5.2 3.6 1.8
 البحريـن 3.9 5.3 4.6 5.1
 تونـــــس 2.4 4.7 4.9 1.9
 الجزائـــر 3.8 2.0 2.1 3.1
 جيبوتـــي 3.6- 0.7 1.9 2.6
 السعودية 0.5 4.9 1.5 1.0
 الســودان 4.4 6.1 6.7 5.8
 سوريـــة 5.8 0.6 3.4 3.2
 عمــــــان 4.8 5.1 5.9 2.2
 قطــــــــر 2.9 11.6 5.2 ...

 الكويــــت 1.2 1.7 2.8 ...
 لبنـــــــان 6.5 0.0 0.8 0.9
 ليبيــــــــا 1.6- 3.7 3.3 ...

 مصـــــــر 4.7 5.9 3.4 3.2
 المغـــرب 6.6- 0.9 6.5 4.5
 موريتانيا 4.5 5.0 4.6 4.2
 اليمــــــن 10.9 3.1 5.1 4.5

 ).2/1(مصادر الملحق : المصدر 

 

 

 الحقيقي ال تزال، بوجه عام، متواضعة في غالبية الدول العربية ولم تتناسب مع طبيعة وحجم                 ويالحظ بأن معدالت النمو   

ولم تكن بالقدر الكافي     . التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها هذه الدول في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني                  

دد إلى أسواق العمل، مما أدى إلى زيادة معدالت              لتوفير فرص التوظيف الستيعاب األعداد المتزايدة من الداخلين الج             

 .البطالة عبر السنوات الماضية
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א  א

 

، باألسعار الجارية، قد انخفض       من الناتج المحلي اإلجمالي      العربي  المتوسط العام لنصيب الفرد     تشير التقديرات إلى أن    

وذلك نتيجة لنمو السكان بمعدل يفوق       ،  2001 في عام    ًا دوالر 2458حوالي   مقارنة ب  2002 دوالرًا في عام      2430إلى  

وبالمقارنة مع منتصف التسعينات يالحظ انخفاض متوسط         .  معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمجموع الدول العربية          

ملحوظًا في  وآان االنخفاض   .  في ثالث دول عربية هي جيبوتي وليبيا وموريتانيا        2002نصيب الفرد من الناتج في عام       

 .حالة ليبيا وهو يعزى إلى االنخفاض الكبير في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر بين العامين المذآورين

 

 في المائة من    21.3 دوالر، تبلغ حوالي     1000ويالحظ أن نسبة السكان في الدول العربية، الذين يقل دخلهم السنوي عن              

بينما تبلغ نسبة سكان الدول العربية التي يتراوح فيها متوسط نصيب الفرد              . 2002إجمالي سكان الدول العربية في عام        

 في المائة من إجمالي سكان       62.2، حوالي   )2002المتوسط العام في عام      ( دوالر   2430 دوالر و  1000من الناتج بين    

 ).1(والشكل ) 4(الدول العربية، الجدول رقم 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهي األردن، وتونس، والجزائر،     2002لنصيب الفرد من الناتج في عام         المتوسط العربي    وتقع عشر دول عربية دون    

 في المائة من إجمالي     83.5ويشكل سكانها نحو    وجيبوتي، والسودان، وسورية، ومصر، والمغرب، وموريتانيا واليمن،         

دوالر في   334 بين هذه الدول ويتراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في                  . سكان الدول العربية    

 . دوالر في تونس2367موريتانيا و

الشكل (1) : نسبة سكان الدول العربية حسب فئات الدخل  
فى عامي 1995 و2002
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 )4(جدول رقم ال
  بالدوالرمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 2002-2000 و1995
 

من إجمالي النسبة 
 (%) 2002 *السكان

 الدول 1995 2000 2001 2002

 اـموريتاني 463 369 346 334 1.1
 ودانـــالس 245 373 411 443 12.4

 نـــــــاليم 332 509 496 508 7.5
 يـــجيبوت 858 813 816 819 0.3
 ةــــسوري 1163 1150 1144 1180 6.6

 ربـــالمغ 1252 1145 1159 1250 11.4
 رــــــمص 1053 1547 1397 1286 25.3
 رـــالجزائ 1456 1688 1668 1661 13.0

 ن د ر األ 1568 1680 1704 1744 2.1
 ســـــتون 2015 2032 2073 2367 3.8

 المتوسط العام 2144 2599 2458 2430 83.5
 اــــــــليبي 6340 5841 4756 3292 2.3
 انـــــــلبن 3178 4380 4408 4552 1.5
 انــــــعم 6477 8271 8048 7933 1.0
 وديةـالسع 7577 8562 8066 8053 9.0
 رينـــالبح 10120 11566 11113 11374 0.3
 تــــالكوي 14118 16697 14829 14597 0.9
 اراتـاإلم 17755 22690 21145 20509 1.3
 رــــــــقط 16642 31378 29837 29948 0.2

 .النسبة إلى إجمالي سكان الدول المشمولة بالجدول *
 ).2/7(و) 2/2(الملحقان :  المصدر 

 
 

والتي يشكل سكانها حوالي       في باقي الدول        العام للدول العربية     المتوسط      يزيد متوسط نصيب الفرد من الناتج عن           و

باين متوسط نصيب الفرد من الناتج في دول هذه المجموعة، ففي آل من                ويت .العربية في المائة من إجمالي الدول        16.5

 دوالر  8053يا و يب للفرد في ل    ًا دوالر 3292 بين   ليبيا ولبنان والسعودية وعمان يتراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج            

 ويتراوح فيها متوسط    ،للفرد في السعودية، وتشمل بقية دول هذه المجموعة آال من البحرين والكويت واإلمارات وقطر               

 ).4(جدول رقم ال ،في قطرللفرد  ًا  دوالر29948 و دوالر للفرد في البحرين11374نصيب الفرد من الناتج بين 

 

ه أو حسب التوزيع الجغرافي بين        ـمن الناتج مستويات توزيع الدخل حسب فئات        وال يعكس المتوسط العام لنصيب الفرد         

ويساعد على تفاقم    . دخلها عن المتوسطات سالفة الذآر       ينخفضما يعني أن نسبة هامة من المجتمع           مالريف والحضر،   

ومعدالت البطالة، مما    أثر هذا االنخفاض، خاصة في الدول األقل نموًا والدول متوسطة الدخل، ارتفاع نسبة اإلعالة                         

 .يضاعف من أعباء أرباب األسر، ويقلل من أثر االرتفاع المحدود للدخل في تحقيق تحسن ملموس في مستوى المعيشة
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 א

 

، وذلك نتيجة استمرار هذه       2002استمرت معدالت التضخم عند مستويات منخفضة في غالبية الدول العربية في عام                   

السيطرة على الضغوط التضخمية       قدية ومالية تهدف المحافظة على استقرار األسعار و               سياسات ن  الدول في تطبيق       

آما ساهم في ذلك وفرة المعروض من السلع والخدمات نتيجة لسياسات التصحيح االقتصادي                        .  الداخلية والخارجية  

نة جانب العرض في       واإلصالح الهيكلي التي طبقتها الدول العربية خالل السنوات الماضية والتي زادت من مرو                           

 .  االقتصاد

 

 في  4.0ولم يتجاوز معدل التضخم في الدول العربية، مقاسًا بنسب التغير السنوي في الرقم القياسي ألسعار المستهلك                         

 في  12.1 و  في المائة   7.9فيهما خالل العام       بلغ معدل التضخم       واليمن حيث ، باستثناء السودان      2002المائة في عام      

  في المائة، وفي عمان بنسبة         )0.5-(، في البحرين بنسبة        2002 األسعار في عام        وقد انخفضت . اليعلى التو المائة  

 عن  2002آما انخفض معدل الزيادة في األسعار خالل عام         .  في المائة ) 0.2-(السعودية بنسبة   في   و ، في المائة  )0.7-(

 في المائة في      1.0ئر وموريتانيا وتراوح بين       مستواه في العام السابق في آل من سورية واإلمارات والكويت والجزا                 

 ).5( في المائة في موريتانيا، الجدول رقم 3.8سورية و

 
 )5(الجدول رقم 

 معدل التضخم
1995 ،2000-2002 

 )نسب مئوية( 
 الدول 1995 2000 2001 2002
 األ رد ن 2.4 0.7 1.8 1.8
 اإلمارات 2.7 1.4 2.1 1.3

 البحريـن 2.7 0.7- 1.2- 0.5-
 تونـــــس 6.3 2.9 1.9 2.8
 الجزائـــر 29.7 0.3 4.2 3.0
 جيبوتـــي 4.8 2.9 1.8 2.0

 السعودية 4.8 0.7- 0.7- 0.2-
 الســودان 68.4 4.0 7.5 7.9
 سوريـــة 8.0 3.8- 3.0 1.0

 عمــــــان 1.1- 1.2- 1.0- 0.7-
 قطــــــــر 3.0 1.7 1.4 1.9
 الكويــــت 2.7 1.8 1.7 1.4
 لبنـــــــان 4.2 0.0 0.5 1.8
 ليبيــــــــا 5.3 3.5- 8.1- 1.0
 مصـــــــر 8.4 2.7 2.2 2.7
 المغـــرب 6.2 1.9 0.6 2.8
 موريتانيا 6.6 3.3 4.7 3.8

 اليمــــــن 62.5 4.6 11.9 12.1

  .)2/1(مصادر الملحق : المصدر
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א א א  א

 

عي في توليد   لكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية انخفاض األهمية النسبية لقطاعات اإلنتاج الس                يبين الهي 

 ي قطاعات وأنشطة الخدمات،      فمقابل ارتفاعها     مقارنة بالعام السابق وبداية التسعينات، وذلك              2002الناتج في عام       

نسبة عالية من ناتج        ) القطاعات األولية  (االستخراجية    آما يشكل قطاعي الزراعة والصناعات           ).6( رقم جدولال

 في  18.0، مقارنة بحوالي     2002ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام             ف 34.2 السلعي، بلغت     اإلنتاجقطاعات  

 .  التسعينات التي ارتفعت حصتها بنسبة طفيفة منذ بدايةالمائة لباقي قطاعات اإلنتاج السلعي بما فيها الصناعات التحويلية

 

 التقلبات  وبخاصة،  األولي بالتطورات التي تتعرض لها قطاعات اإلنتاج        لذلك يتأثر األداء االقتصادي الكلي بدرجة عالية      

 آما  ، الصادرات من تلك السلع     حصيلة إيرادات ألسعار العالمية للنفط والمنتجات الزراعية التي تؤثر مباشرة على             في ا 

 ونظرًا الرتباط العديد من األنشطة      .اسم الجفاف على اإلنتاج الزراعي والصادرات الزراعية      تؤثر األحوال المناخية ومو   

 بحاالت االنكماش أو االنتعاش التي تمر        مباشرة ، فإنها تتأثر   اإلنتاج األولي  قطاعاتفي  األخرى بالتطورات التي تحدث     

 . تلك القطاعاتبها

 

 )6( رقم جدولال
 اإلجمالي للدول العربية القطاعي للناتج المحلي الهيكل

 2002-2001 و1990
 )نسب مئوية(

للناتج  معدل النمو السنوي
 المحلي اإلجمالي

  هيكل الناتج المحلي اإلجمالي *هيكل الناتج غير االستخراجي 

2001/2002 2000/2001 2002 2001 1990 2002 2001 1990  

 : منها السلعيقطاعات اإلنتاج 54.3 52.7 52.2 40.7 38.3 37.8 5.8- 0.3
  الزراعة 12.5 11.5 11.1 16.3 15.0 14.5 1.7 2.3-

 الصناعات االستخراجية 23.0 23.3 23.1 - - - 12.9 0.0
 الصناعات التحويلية 10.2 11.0 11.0 13.2 14.3 14.3 1.8- 1.7
  السلعيباقي قطاعات اإلنتاج 8.6 6.9 7.0 11.2 8.9 9.0 0.4 3.2
 : منهاإجمالي قطاعات الخدمات 43.3 45.9 46.5 56.3 59.9 60.5 1.3 2.4
  التجارة والمطاعم والفنادق 9.0 10.4 10.5 11.7 13.5 13.7 1.5 2.5
  الخدمات الحكومية 14.9 14.0 14.0 19.3 18.1 18.2 1.7 0.9

 صافي الضرائب غير المباشرة 2.4 1.4 1.3 3.0 1.8 1.7 5.3- 3.9-

 الناتج المحلي اإلجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2.9- 1.2

 .النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بعد استبعاد القيمة المضافة في قطاع الصناعات االستخراجية *
 . ، وأعداد سابقة من التقرير االقتصادي العربي الموحد)2/4(و) 2/3(الملحقان : المصدر 
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 إلى  2001 مليار دوالر عام        81.5الزراعة للدول العربية آكل من حوالي           ويقدر انخفاض القيمة المضافة في قطاع           

ويرجع هذا االنخفاض إلى تراجع الناتج الزراعي في          .  في المائة  2.3، أي بنسبة    2002 مليار دوالر عام      79.6حوالي  

قية الدول العربية، وآان حققت القيمة المضافة في قطاع الزراعة نموًا في ب آل من الجزائر والعراق وليبيا ومصر، بينما    

معدل النمو مرتفعا في آل من األردن واإلمارات والسودان والمغرب وموريتانيا واليمن بسبب جودة موسم األمطار                           

 .فيها، ومن ثم ارتفعت العائدات من الصادرات الزراعية في معظم تلك الدول

 

 الصناعات  ويالحظ أن .  2002في المائة في عام        1.7ة  يوبلغ معدل نمو القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويل            

 منذ منتصف التسعينات، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات               في غالبية الدول العربية       نموًا متواصال    حققت التحويلية

 ، الدول نحو تنويع مصادر الدخل، والنهوض باإلنتاج السلعي وتعزيز دوره في توليد الناتج   هذهالصناعية في إطار توجه     

 . في عائدات الصادراتة الصناعات التحويليةزيادة مساهمو

 

 في   الدول العربية،   عدد من وتيرة نمو القيمة المضافة في قطاعات التشييد وقطاعات البنية األساسية في                  وقد تراجعت    

دأ العمل على  التي ب العديد من المشروعات الضخمةاآتمال تنفيذ لتلك األنشطة بعد     الموجهةاالستثمارات  ضوء انخفاض   

 القيمة المضافة في قطاع الخدمات الحكومية بسبب          نمومعدالت  آذلك  آما انخفضت   . السبعيناتمنذ منتصف    تطويرها

 في العديد من األنشطة     والتي أدت إلى تقليص دور الدولة      ضمن برامج التصحيح االقتصادي والمالي،       السياسات المطبقة 

 .  والخدمات

 

א  א

 

 في  الناتج المحلي اإلجماليعلى االقتصادي العام في العديد من الدول العربية على وتيرة أداء بنود اإلنفاق        انعكس المناخ 

 النفط في االنخفاض للعام الثاني على التوالي، مما أثر على معدل نمو                        صادرات حصيلةفقد استمرت    .  2002عام  

معدًال متواضعًا للنمو وانخفضت     بشقيه الحكومي والخاص  هالك النهائي    االست وحقق ، السلع والخدمات  إجمالي صادرات 

وحقق آل من اإلنفاق االستثماري والواردات من السلع والخدمات معدل نمو مرتفع بالمقارنة             إلى الناتج اإلجمالي،    نسبته  

 ).7(جدول رقم ال. 2002بمعدل نمو بنود اإلنفاق األخرى في عام 
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 )7(الجدول رقم 
 ناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاقال

 2002-2001 و1990
 

  القيمة بالمليار دوالر (%)معدل النمو  (%)األهمية النسبية 
2002 2001 1990 2001/2002 2002 2001 1990  

72.2 72.9 77.1 0.1 517.0  االستهالك النهائي 369.8 516.6
52.2 52.8 50.9 -0.1 373.5  الك الخاصاالسته 244.2 374.0
20.0 20.1 26.2 0.6 143.5  االستهالك الحكومي 125.6 142.6
20.5 19.7 22.0 5.5 146.9  االستثمار اإلجمالي 105.4 139.3

 صافي صادرات السلع والخدمات 4.3 52.3 52.7  0.8 0.9 7.4 7.3
37.8 37.1 33.1 3.2 271.0   صادرات السلع والخدمات 158.7 262.6
30.5 29.7 32.2 3.8 218.3   واردات السلع والخدمات 154.4 210.3

100.0 100.0 100.0 1.2 716.6  الناتج المحلي اإلجمالي 479.5 708.2

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

 

א  א

 

 في  0.1 نسبتها    طفيفة ، بزيادة 2002 مليار دوالر في عام      517.0عربية بحوالي   يقدر إجمالي االستهالك النهائي للدول ال     

 في المائة   72.9 إلى إجمالي الناتج المحلي للدول العربية من حوالي           أن تنخفض نسبته  يقدر  آما  . المائة عن العام السابق   

من االستهالك الخاص     نسب آل      انخفاض، وذلك بسبب      2002 في المائة في عام          72.2 إلى حوالي      2001في عام    

 ).7(جدول رقم ال اإلجمالي،  المحليواالستهالك الحكومي إلى الناتج

 

، ويبلغ  2002 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل في عام              52.2 حوالي   الخاصويشكل االستهالك   

وتتراوح نسبة  .  في المائة في قطر    22.1نى لها    في المائة في السودان، والحد األد      83.1الحد األقصى لهذه النسبة حوالي      

 ثمان دول هي اإلمارات، والبحرين،        في المائة في    59.0و في المائة     37.0 إلى الناتج اإلجمالي بين        الخاصاالستهالك  

باقي  في المائة في     79.0و في المائة    62.0، وتتراوح بين    ، والسعودية، والعراق، والكويت، وسورية      وعمان ،الجزائرو

 . دول العربيةال

 

 مستويات   وبالرغم من ارتفاع نسبة االستهالك الخاص إلى الناتج المحلي اإلجمالي في غالبية الدول العربية إال أن                               

 تراوح  2002ففي عام    .  في العديد من الدول العربية      منخفضة ال تزال  عنها بمتوسط نصيب الفرد منه       االستهالك معبراً 

 دوالرات في آل من السودان            5 الخاص بين دوالر واحد في اليوم وأقل من                     متوسط نصيب الفرد من االستهالك         

األردن وتونس والجزائر وجيبوتي وسورية ومصر والمغرب، ويشكل سكان هذه الدول حوالي                       وموريتانيا واليمن و    

 . في المائة من إجمالي سكان الدول العربية76.5
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، محققًا معدًال طفيفًا للنمو باألسعار         2002يار دوالر في عام        مل 143.5ويقدر االستهالك الحكومي اإلجمالي بحوالي         
 إلى  2001 في المائة في عام      20.1 في المائة، وانخفضت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي من           0.6الجارية بلغ حوالي    

سعينات، ويرجع   في المائة في بداية الت        26.2، وذلك بعد أن بلغت هذه النسبة حوالي              2002 في المائة في عام         20.0
انخفاض نسبة االستهالك الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي إلى السياسات التي طبقتها غالبية الدول العربية والرامية                  
إلى ترشيد وضبط اإلنفاق الحكومي وتقليص دور الدولة في اإلنتاج والتوزيع، وإيالء القطاع الخاص دورًا أآبر في                             

 .النشاط االقتصادي
 
 אא
 

 146.9إلى حوالي     2001 مليار دوالر في  عام           139.3 إجمالي اإلنفاق االستثماري للدول العربية من حوالي              ارتفع
 19.7 في المائة، وارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي من            5.5 أي بمعدل نمو قدره       ،2002 مليار دوالر في عام   

  .2002 في عام المائة في  20.5 إلى 2001في عام في المائة 
 

أعلى مستوى  تبلغ نسبة االستثمار إلى الناتج       ف ، فرادى بدرجة ملحوظة      الدول العربية  وتتباين معدالت االستثمار فيما بين    
، بينما تقل هذه النسبة عن           في المائة على التوالي       29.1 و  في المائة   30.4تقدر بحوالي    ولبنان حيث     الجزائر في    لها

 معدالت االدخار    وتعتبر. ، والعراق، وعمان، والكويت، وليبيا، ومصر، واليمن           ي آل من السودان      في المائة ف     20.0
 ، منخفضة ياإلجمال في المائة من الناتج المحلي       20 الدول العربية، والتي تبلغ في المتوسط حوالي          غالبية واالستثمار في 

 . في المائة في آثير من الدول النامية30مقارنة بمعدالت تتجاوز 
 

 من أهم تحديات التنمية العربية"  توفير فرص العمل"
 

إن توفير فرص عمل جديدة بالكم الالزم الستيعاب متراآم البطالة القائمة حاليا، إضافة إلى الداخلين الجدد إلى                       
وهي مهمة تحتاج إلى مجهودات ضخمة في ظل        . سوق العمل، يعتبر من أهم تحديات التنمية االقتصادية العربية         

 .طاقات اإلنتاجية العربية المحدودة، والنمو السكاني المرتفع، ومن ثم تسارع تزايد أعداد القوى العاملةال
 

إن زيادة فرص العمل بمعدل مقبول سنويا بحاجة إلى زيادة الموارد المتاحة لالستثمار بمعدالت تفوق المعدالت                   
عربية من تحقيق معدل نمو قادر على توفير              التي سادت خالل العقدين الماضيين، وذلك حتى تتمكن الدول ال                 

فرص عمل بمعدل أعلى من معدل نمو الداخلين الجدد إلى سوق العمل وذلك الستيعابهم واستيعاب نسبة من                             
 .البطالة القائمة

 
إن جذب االستثمار الخاص المباشر يمثل خطوة ضرورية لتحقيق النمو االقتصادي المستهدف في تلك الدول،                       

عزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في مختلف األنشطة والقطاعات، وذلك جنبا إلى جنب مع                      مما يستوجب ت   
استمرارية قيام الدولة بتحسين مناخ االستثمار من خالل المزيد من إجراءات تطوير قوانينها وأنظمتها                                        

 برامج    االستثمارية، وتبني سياسات اقتصادية ومالية تساعد على إطالق قوى السوق، ومواصلة تطبيق                                  
 .االستقرار واإلصالح االقتصادي

 
إن اإلنجازات التي تحققت في مجال تحفيز وجذب المستثمرين المحليين واألجانب، رغم أهميتها، ال زالت                               
بحاجة إلى المزيد من التطوير والتيسير والشفافية لتعزيز فاعليتها في جذب االستثمارات، خاصة في ظل                                  

آذلك فإن تحسين مناخ         . االستثمارات الخاصة وتقديم آافة التسهيالت لها              المنافسة الدولية الشديدة لجذب            
 .االستثمار وتحقيق حرية انتقال عوامل اإلنتاج في الدول العربية يرتبط بتحقيق االستقرار والسالم في المنطقة
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اخ المالئم لجذب وتشجيع     غالبية الدول العربية العديد من اإلجراءات والتشريعات التي من شأنها تهيئة المن                وقد اتخذت   

 المتطورة وفنون   التكنولوجياالستفادة من فاعليتها في نقل        وا في التنمية،     ة وتعزيز دورها   واألجنبي ة المحلي اتاالستثمار

 فرص العمل وتطوير وتحسين أداء العاملين بما يتناسب مع التطورات العالمية في أسواق                            توفيراإلدارة الحديثة، و    

 .العمل

 

א  אא
 

 مليار دوالر، مقارنة بحوالي     271.0 بحوالي   2002يقدر إجمالي صادرات السلع والخدمات للدول العربية آكل في عام            

ويرجع تدني معدل نمو إجمالي صادرات السلع        .  في المائة  3.2 مليار دوالر في العام السابق، أي بزيادة حوالي            262.6

 مليار دوالر 143.8 إلى حوالي 2001 مليار دوالر في عام   161.3ية من حوالي    والخدمات إلى تراجع الصادرات النفط    

من حوالي   النفطيةالصادرات غير     في المائة، في حين ارتفعت حصيلة            10.8، أي بنسبة انخفاض قدرها         2002عام  

،  في المائة  25.6  نمو قدره  بمعدل مليار دوالر في العامين على الترتيب، أي             127.2 مليار دوالر إلى حوالي        101.3

وبلغت نسبة  ). 2(العربية لتنويع وتوسيع قاعدة الصادرات، الشكل رقم          الدول العديد من    أوالها الجهود التي  نتيجة   وذلك

 2002 في المائة في عام       37.8إجمالي الصادرات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل                

 في المائة في اإلمارات         73.1 في المائة في البحرين و          81.3 فرادى بلغت هذه النسبة           وعلى مستوى الدول العربية      

 . في المائة لباقي الدول العربية10.7 في المائة و62.8وتراوحت بين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لمية  من إجمالي الصادرات العربية، فإن التقلبات التي تتعرض لها السوق العا                النفطيةونظرًا الرتفاع نسبة الصادرات       
 تتضمن نسبة   النفطية تنعكس بشكل آبير على إجمالي حصيلة الصادرات العربية، إضافة إلى أن الصادرات غير                   للنفط

 تؤثر بشكل مباشر       التي هامة من المواد األولية الزراعية والمنجمية، والتي تتعرض بدورها لتقلبات األسعار العالمية                  

الشكل (2) : اجمالي الصادرات النفطية  وغير النفطية العربية 
2002-1995
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رز أهمية مواصلة وتكثيف الجهود التي تقوم بها الدول العربية لزيادة              والشك أن هذا الوضع يب      .على حصيلة صادراتها  
التنوع في هيكل اإلنتاج والصادرات لدعم عوامل االستقرار االقتصادي والتخفيض من آثار تقلبات األسعار العالمية                          

 .للنفط على النمو االقتصادي
 

א א א  א
 

جراءات اقتصادية ومالية بغرض ترشيد سياسات االستيراد، وبخاصة الواردات           طبقت غالبية الدول العربية سياسات وإ      
، وانخفاضها  وقد أدى ذلك إلى انخفاض وتيرة نمو الواردات          . من السلع االستهالآية، وتشجيع المنتجات المحلية البديلة         

 2002يمة الواردات في عام      وتقدر ق .   مقارنة بنمو بنود اإلنفاق األخرى منذ منتصف التسعينات           في آثير من األحوال    
 في  3.8 حوالي   ها، وبلغ معدل نمو     مليار دوالر في العام السابق      210.3 مقارنة بحوالي      مليار دوالر،     218.3بحوالي  
 ).7(جدول رقم ال ،المائة

 
لي  حوا 2002في عام     آكل  في الدول العربية     المحلي الناتجإجمالي   إلى    السلع والخدمات  وارداتوبلغت نسبة إجمالي     

 في المائة في لبنان وتراوحت بين       101.0وبالنسبة للدول العربية فرادى بلغت هذه النسبة في ذلك العام           .  في المائة  30.5
 درجات اعتماد اقتصادات  هذه النسبة إلى تباينتباينويرجع  . في المائة في السودان    13.0 في المائة في البحرين و     66.5
ة احتياجاتها االستثمارية والوسيطة واالستهالآية، إضافة إلى درجة توافر العمالت               على الواردات لمقابل     العربية الدول

 .األجنبية الالزمة لتلبية احتياجات االستيراد
 

 فائض فجوة الموارد، أي الفرق        وقد أسفرت التغيرات في معدالت نمو الصادرات والواردات خالل العام، عن ارتفاع                
مليار دوالر  52.7 إلى 2001 مليار دوالر في عام 52.3ت السلع والخدمات، من    بين صادرات السلع والخدمات وواردا    

 ).3(شكل رقم ال ،2002في عام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الشكل (3) : الصادرات والواردات وصافي الصادرات العربية 
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ية فائضًا      عشر حققت   و في عام  )  واردات السلع والخدمات   -صادرات السلع والخدمات    (في صافي الصادرات     دول عرب

عودية و 2002 ر والس ن والجزائ ارات والبحري ي اإلم يا   ه ت وليب ر والكوي ان وقط راق وعم ورية والع ت . س نما حقق بي

ي والسودان ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا         تراوحت و . واليمن عجزًا في صافي الصادراتاألردن وتونس وجيبوت

واردات في هذه الدول في عام                 في المائة في   99.3 في المائة في موريتانيا و     59.4  بين 2002نسبة تغطية الصادرات لل

وبخاصة في آل  ، ويالحظ أن نسبة تغطية الصادرات للواردات في هذه الدول في تحسن منذ منتصف التسعينات،                   اليمن 

 .من السودان واليمن بعد االآتشافات النفطية فيهما ودخول النفط آسلعة أساسية ضمن صادراتهما

 

א א  א

 

 

 

 المؤشرات االجتماعية، حيث تراجعت معدالت الوفيات بأآثر من الثلث خالل            حققت الدول العربية تقدما مهمًا في معظم      

 سنة، وانخفض معدل األمية بين البالغين بنحو            16العقدين الماضيين، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بنحو               

 العديد من الدول العربية       وبالرغم من ذلك التقدم، ما زال        .  نقطة مئوية، وغيرها من المؤشرات اإليجابية األخرى           24

يعاني من مشاآل اجتماعية، منها انخفاض متوسط الدخل الفردي، وانخفاض معدالت مساهمة السكان في النشاط                                  

االقتصادي ال سيما بين اإلناث، وانخفاض متوسط إنتاجية العامل وآفاءته المهنية، إضافة إلى انتشار ظاهرة البطالة                           

ربية نتيجة اتجاه عرض القوى العاملة للتزايد بمعدالت تفوق النمو في فرص العمل                         وتفاقمها في عدد من الدول الع          

 .المتاحة

 

 א

 

نمو السكاني      ام                 : ال ية في ع دول العرب ي عدد سكان ال در إجمال نحو    2002يق  مليون نسمة، ويتباين عدد السكان      295 ب

 وقد.  مليون نسمة في مصر66ف نسمة في قطر ونحو  أل583بشكل آبير فيما بين الدول العربية، إذ يتراوح بين حوالي      

ي                  ية حوال دول العرب ي سكان ال و إجمال دل نم غ مع ام     2.3بل ة في ع  مقارنة بالعام السابق، ويعتبر معدل 2002 في المائ

نمو السكاني في الدول العربية األعلى بين األقاليم الرئيسية في العالم عدا أفريقيا جنوب الصحراء               ارة إلى وتجدر اإلش. ال

ي               د انخفض من حوال دل ق ذا المع  في المائة خالل 2.4 إلى حوالي    1995-1985 في المائة سنويًا خالل الفترة       2.6أن ه

 ).2/7(الملحق . 2002-1995الفترة 
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دول الخليج العربية وليبيا مرتفعًا مقارنة بالدول العربية األخرى                        تعاون ل نمو السكاني في دول مجلس ال دل ال بر مع ويعت
دول العربية، ويبلغ                      ب ن ال ى بي ارات هو األعل دل في اإلم بر المع ا يعت يها، آم ن للعمل ف ادة عدد الوافدي  في 5.8سبب زي

 ).2/7( في المائة، الملحق 0.50المائة، وأن المعدل في لبنان هو األدنى ويبلغ 
 

إلى الحضر، تراوحت ما بين  بهجرة أعداد آبيرة من سكان الريف       2001-1970تميزت الفترة   :  سكان الحضر والريف  
ربع إلى نصف سكان الريف في معظم الدول العربية، وتشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع متوسط نسبة سكان المدن                               

، وذلك باستثناء مصر التي حافظت على         2000 في المائة عام      53 إلى نحو     1975 في المائة عام      40العربية من نحو     
وتعزى الهجرة من الريف إلى الحضر إلى عدم توفر             .   في المائة خالل تلك الفترة        42نفس نسبة سكان المدن البالغة         

مما أدى إلى   فرص العمل المناسبة، وعدم آفاية الخدمات ووسائل المعيشة الالئقة في المناطق الريفية في الدول العربية،                 
ت المختلفة وتزايد معدالت البطالة،         اآتظاظ المدن بالسكان وضعف قدرتها على مواآبة الطلب المتزايد على الخدما                    

 ).2/8(الملحق 
 

يها، آما هو الحال في دول مجلس التعاون لدول الخليج                       ية سكان الحضر ف يز بغالب ية تتم دول العرب ويالحظ أن بعض ال
ا بين                        تراوح نسبة سكان الحضر م ي، حيث ت يا وجيبوت نان، وليب ية، واألردن، ولب .  في المائة  100 في المائة و   77العرب

وفي المقابل ال زالت اليمن والسودان مجتمعات يغلب عليها الطابع الريفي حيث يمثل سكان الريف في اليمن ثالثة أرباع                   
 .إجمالي السكان، وثلثيه في السودان

 
ن يتسم التوزيع العمري للسكان في الدول العربية بارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية أقل م             :  التوزيع العمري للسكان  

.   في المائة في اليمن    46 في المائة من إجمالي السكان في الكويت، ونحو          25 سنة، حيث تتراوح هذه النسبة بين نحو         15
 74 في المائة من إجمالي السكان في اليمن ونحو            50 سنة بين نحو      65-15بينما تتراوح نسبة السكان في الفئة العمرية         
 بب ارتفاع أعداد العمالة الوافدة والتي تقع ضمن هذه الفئة العمرية، الملحق              في المائة من إجمالي السكان في الكويت بس        

)2/8.( 
 

 15 إلى تراجع نسبة الفئة العمرية دون            2000-1970وقد أدى انخفاض معدل الخصوبة في الدول العربية في الفترة                 
 نسبة هذه الفئة العمرية عند           سنة في معظم الدول العربية خالل تلك الفترة، عدا جيبوتي وموريتانيا حيث استقرت                          

 سنة، مع    15وآنتيجة لتراجع نسبة الفئة العمرية دون            . مستواها على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة اإلجمالي              
 سنة  65-15 سنة، ارتفعت نسبة النشطين اقتصاديا في الفئة العمرية          65االرتفاع البسيط في نسبة الفئة العمرية أآثر من         

 .بيةفي معظم الدول العر
 

מ  א
 

 في  44.2حيث انخفض المعدل العربي العام لألمية من           ، األمية مكافحة في   نتائج إيجابية ت الدول العربية     حقق : األمية
 معدل األمية   لال يزا  ،التحسنهذا  رغم  و .2000عام   في    في المائة من إجمالي السكان      38.0  إلى 1985المائة في عام    
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األمية  وبمعدل في المائة،    27 األمية في الدول النامية والبالغ نحو         ى مرتفعًا مقارنة بمعدل   في غالبية الدول العربية فراد    
 . في المائة25العالم البالغ نحو في 

 

 وتعتبر  2001 في عام      في المائة   50نحو  إلناث  ل في المائة و    28.5لذآور في الدول العربية نحو         لمية  األ معدلويبلغ  

 أميةسجلت األردن أدنى معدل       قد   و .مر الذي يشير إلى أهمية تعزيز برامج تعليم اإلناث            الفجوة بين الجنسين آبيرة األ      

 نحو(ر  و،  وسجلت موريتانيا أعلى معدل أمية للذآ        ) في المائة  15نحو   ( ولإلناث ) في المائة  5نحو   (للبالغين من الذآور  

 في المائة   60 جاوز معدالت األمية بين اإلناث     وتت ). في المائة  73 نحو(إلناث  ل واليمن أعلى معدل أمية       ،) في المائة  49

هي الجزائر    دول     فـي خمس   في المائة       53  في المائة و      42في آل من المغرب وموريتانيا واليمن، وتتراوح بين                  

 .)2/9(وجيبوتي والسودان والعراق ومصر، الملحق 

 

 في الدول    جابي آبير في مكافحة األمية       سنة إلى تطور إي      24-15وتشير معدالت األمية بين الشباب من الفئة العمرية             

 وحسب  .1985 في المائة في عام         37نحو   ب  في المائة مقارنة    21 نحو    2000  عام المعدل العربي في   إذ بلغ     العربية،

زالت  ام بين الشباب من اإلناث في األردن، وبين الشباب من الذآور في ُعمان، و                  تنعدم األمية تقريباً  البيانات المتوفرة   

بع الشباب من الذآور في المغرب ومصر            ُرآما أن      ، في موريتانيا    جنسينالالشباب من      األمية مرتفعة بين         معدالت

 في آل من     الثلث و  في المائة منهن في مصر والمغرب،         40، ونحو    نصف الشباب من اإلناث في اليمن        نحو  أميون، و 

،  باستثناء اإلمارات    ،اث بالمقارنة مع الذآور      وترتفع معدالت األمية بصفة عامة بين اإلن            . أميات الجزائر والسودان  

 ).2/9(ترتفع األمية بين الذآور مقارنة باإلناث، الملحق حيث والكويت، والبحرين، وقطر 
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يم األساسي ي التعل يد ف يد      :الق دل الق راوح مع ية، وت دول العرب ن ال يما بي يم األساسي ف ي التعل يد ف دالت الق ت مع تباين

ي و   ن     اإلجمال ة و     37الصافي بي ي            31 في المائ ي في جيبوت ى التوال ة عل  في المائة   98 في المائة و   118نحو  و ، في المائ

جلت     س، وس ي تون ي ف ى التوال اوزت   10عل ي تج يد إجمال دالت ق ة 100 دول مع ي المائ ي  ف ام  ف ق2000ع  ، الملح

)2/10(. 

 

،  التي توفرت عنها بيانات      من الدول   دول 10ي   ف 2000-1980 خالل الفترة     وقد تحسن معدل قيد الذآور بنسبة طفيفة        

 أما بالنسبة لإلناث فقد تحسنت معدالت القيد                . معدالت القيد اإلجمالي      ويعزى ذلك في غالبية الحاالت لالرتفاع في             

 بينمااإلجمالي الخاصة بهن تحسنًا آبيرًا خالل الفترة نفسها، وحققت ُعمان أفضل تقدم إذ تضاعفت معدالت قيد اإلناث،                    

 .سدس العراق بنحو ال وتراجعت في الكويت

 

 الجنسين خالل الفترة    قيد    نجحت جميع الدول التي توفرت عنها بيانات في سد الفجوة بين معدلي                             ومن جانب آخر    

قد أحرزت     وموريتانيا والمغرب ومصر      تونس والجزائر والسعودية وُعمان      ، وتجدر اإلشارة إلى أن           1980-2000

 .)2/10(ملحق  ال،لك الفجوةفي سد تتقدمًا آبيرًا 

 

جنسين الثانوي لل التعليم  الدول العربية تحسنًا في معدالت القيد اإلجمالي في              غالبية  سجلت   : القيد في التعليم الثانوي     

 في  90 بين أآثر من      2000 في عام      معدل القيد اإلجمالي في المرحلة الثانوية        وقد تراوح .  2000-1980خالل الفترة   

ومن جانب آخر تراجعت معدالت قيد الجنسين في                . في المائة في السودان        30وحوالي   ،   حرين وقطر  البالمائة في     

 خالل تلك الفترة إذ      حسن أفضل ت  عمان وحققت   جيبوتي وسورية وليبيا،  الكويت، آما تراجعت معدالت قيد الذآور في           

 في معدالت القيد آان أفضل        لتحسناوبما أن   .  مرات عشر ومعدل قيد اإلناث      ثالث مرات، تضاعف معدل قيد الذآور      

 في جميع الدول العربية التي توفرت عنها                 تقلصت الفجوة بين معدلي الجنسين          ،حاًال بين اإلناث بالمقارنة بالذآور        

آانت معدالت قيد اإلناث في هذه المرحلة أعلى من معدالت قيد             معظم الدول العربية      أنه في  وتجدر اإلشارة إلى   .بيانات

 ).2/10(ق حلم، الالذآور

 

ومصر معدالت قيد إجمالي للذآور في مرحلة          سجلت آل من األردن وفلسطين ولبنان وليبيا          :القيد في التعليم العالي    

 في المائة، وسجلت األردن والبحرين والسعودية وقطر والكويت ولبنان وليبيا معدالت قيد                   23التعليم العالي تجاوزت     

 50 القيد اإلجمالي في هذه المرحلة في ليبيا والذي تجاوز             ارتفاع معدل  ويالحظ   .ة في المائ  25إجمالي لإلناث تجاوزت    

وبذلك تكون الدول    . 2000 في عام      في المائة   46بلغ  إذ  معدل قيد اإلناث في قطر         وآذلك ارتفاع     ،في المائة للجنسين   

والبحرين األردن   المائة أو أآثر هي         في 25التي حققت الهدف العالمي لرفع معدالت القيد اإلجمالي للتعليم العالي إلى                 

، وفي المقابل انخفضت معدالت قيد الجنسين في بعض الدول، وآان أشدها انخفاضًا في                        ولبنان وليبيا ومصر   وقطر  

 ).2/10( في المائة الملحق 0.4جيبوتي حيث بلغت نسبة القيد حوالي 

 



 17 التقرير االقتصادي العربي الموحد                                                                           

فلسطين وليبيا والبحرين وتونس والسودان        في 2000-1980وقد زادت معدالت قيد الذآور بدرجة آبيرة خالل الفترة             

 أضعاف  6 إلى   3 مرة في ليبيا، وما بين        13وتضاعفت آذلك معدالت قيد اإلناث       .   أضعاف 5 إلى   3وتضاعفت ما بين    

في السودان وموريتانيا والسعودية وتونس والبحرين واإلمارات والجزائر وقطر، بينما انخفضت معدالت قيد الذآور في        

 ).  2/10(، وآان التحسن في معدالت قيد اإلناث فيها محدودًا نسبيًا، الملحق سورية

 

 وآانت   ،2000الجنسين في عام       معدالت قيد     فجوات ضئيلة بين       قد سجلتا      وتجدر اإلشارة إلى أن تونس والسودان          

لعديد من الدول العربية     ا حققتو. باستثناء ُعمان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية           لصالح اإلناث في       اتالفجو

الجنسين معدالت قيد   ، واستقرت الفجوة بين     1980 مقارنة بعام    2000درجة أفضل من التعادل في قيد الجنسين في عام           

أن  ويالحظ.   في قطر ثالثة أضعاف تقريباً      - لصالح اإلناث     - وزادت الفجوة بين الجنسين       ،في مصر خالل تلك الفترة     

 بعد أن آانت لصالح        2000لبحرين والسعودية ولبنان قد تحولت لصالح اإلناث في عام                  الفجوات بين الجنسين في ا        

الرغم من ارتفاع معدالت قيد اإلناث في التعليم العالي بالمقارنة مع            وتجدر اإلشارة إلى أنه على      . 1980الذآور في عام    

همة المرأة في العمل في هذه الدول ال زالت          إال أن مسا   ،لدول الخليج العربية  مجلس التعاون   معدالت قيد الذآور في دول      

 ).2/10(الملحق ، محدودة وتنحصر لحد آبير في مجاالت عمل ومهن معينة

 

يم        ى التعل ام عل اق الع  ال زالت نسبة اإلنفاق العام على التعليم من الناتج القومي اإلجمالي عالية في الدول العربية،                : اإلنف

ة باألقاليم الرئيسية في العا       في المائة في منتصف التسعينات مقارنة بنحو 5.4لم، إذ بلغ المتوسط العام العربي نحو       مقارن

وقد تباينت تقديرات هذا . 1997-1995 في المائة للدول المتقدمة صناعيًا خالل الفترة         5.0 في المائة للدول النامية و     3.8

ية نسبة ع                     دول العرب ية، إذ خصصت بعض ال دول العرب ن ال يما بي الية من الناتج القومي اإلجمالي للتعليم ومن       المؤشر ف

ذه النسبة                  رزها السعودية واليمن وتونس حيث تجاوزت ه ة في السعودية وبلغت           9أب  في المائة في آل من      7 في المائ

ترة  ي الف ن ف ي 2001-1996تونس واليم ى حوال بة عل ارفت النس اوزت أو ش ر 5، وتج ي األردن والجزائ ة ف ي المائ  ف

 في المائة في البحرين وجيبوتي وسورية وانخفضت        3وموريتانيا وعمان والكويت، وتجاوزت حوالي      ومصر والمغرب   

ذي يقوم به القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات التعليم         ير ال دور الكب نان بسبب ال أما في السودان فقد انخفضت . في لب

ير حيث بلغت            اق من ق       0.9النسبة بشكل آب ة، وهي تعكس اإلنف بل الحكومة المرآزية فقط، وال تتضمن إنفاق  في المائ

 ).2/11(الحكومات اإلقليمية التي أصبحت تقوم بالجزء األآبر من اإلنفاق على التعليم في مختلف مراحله، الملحق 

 

 في المائة في      20آذلك تتباين حصة قطاع التعليم من اإلنفاق العام اإلجمالي بين الدول العربية، فبينما بلغت حوالي                            

.  في المائة في لبنان وعمان     10، فإن النسبة تقل عن      2001 - 1996نس والسعودية والمغرب وموريتانيا خالل الفترة       تو

 في المائة في عام        14 في المائة في بداية التسعينات إلى             3.4ويالحظ زيادتها الكبيرة في الكويت حيث ارتفعت من               

ية، وتونس، واإلمارات واألردن وعمان، بينما تراجعت النسبة         ، وزادت آذلك في الفترة ذاتها في آل من السعود           1997

وتعكس هذه النسب توجهات الدول فيما يختص بالدور المتوقع من              . في آل من البحرين والجزائر، والمغرب وسورية         

 .)2/11(آل من القطاعين الحكومي والخاص في توفير خدمات التعليم، الملحق 
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 ارتفاع معدالت اإلنفاق على التعليم، فإن التقدم المحقق في هذا القطاع يغلب عليه                      وتجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من        

التطور الكمي بالدرجة األولى خالل العقود األربعة الماضية، إذ لم تتمكن النظم التعليمية من االرتقاء بنوعية التعليم                             

ول األخرى إلى االهتمام برفع مستويات         للمستوى المناسب للتطور النوعي في أسواق العمل، في وقت اتجهت فيه الد                  

المهارات والمعرفة والدراية التقانية، التي زادت أهميتها مقارنة بالمزايا النسبية التقليدية، وأصبحت عامًال مهما في                           

 . بمكان استجابة مخرجات التعليم لمتطلبات أسواق العملةزيادة القدرة التنافسية وزيادة اإلنتاجية وجعلت من األهمي

 

א  א

 

 في المائة  من السكان في معظم الدول العربية، وتتوفر                    90تصل الخدمات الصحية ألآثر من          :  المؤشرات العامة 

بدرجة أفضل في المناطق الحضرية، مع تباين حاد في درجة توفر الخدمات بين الريف والحضر في بعض الدول حيث                     

 في المائة من سكان المناطق      80ف سكان الريف في المغرب،  ولنحو         تصل لجميع السكان في المناطق الحضرية ولنص      

وبالرغم من توفر الخدمات الصحية لمعظم سكان الدول         .   في المائة فقط من سكان الريف في اليمن         30الحضرية ونحو   

ية نتيجة نقص   العربية، إال أنها قد ال تكون بمستوى الجودة المطلوبة في بعض األحيان بحكم ضعف أداء الخدمات الصح                

 ).2/12(المعدات وضعف الموارد واإلمكانيات األخرى، الملحق 

 

 طبيب، مقارنة بمتوسط آل من الدول          109ويقدر المتوسط العربي العام لعدد األطباء لكل مائة ألف من السكان بنحو                   

يتباين هذا المعدل فيما بين     و.  طبيب على التوالي في منتصف التسعينات       222 طبيب و  78النامية والدول المتقدمة البالغ      

 طبيب لكل مائة ألف من السكان في مصر ولبنان، وينخفض العدد بشكل              200الدول العربية، حيث يتجاوز عدد األطباء       

.   طبيب أو دون ذلك لكل مائة ألف من السكان           15آبير في موريتانيا، وجيبوتي، والسودان والصومال، حيث يصل إلى            

 في معظم الدول العربية، وآانت زيادة عدد األطباء بالنسبة لعدد                1999-1970ر في الفترة     وقد تحسن أداء هذا المؤش      

 ملحقالسكان آبيرة في األردن وتونس والجزائر والسعودية وسورية والمغرب حيث تضاعف العدد أربع مرات، ال                           

)2/12(. 

 

 ممرضة في منتصف التسعينات،        179ويقدر المتوسط العام العربي لعدد الممرضات لكل مائة ألف من السكان نحو                      

 248 ممرضة، وأقل من متوسط العالم الذي يبلغ         98ويمثل هذا المعدل حوالي ضعف المتوسط العام للدول النامية البالغ            

 ممرضة لكل مائة    35 ممرضة لكل مائة ألف من السكان في الكويت، وتدنى العدد عن               376ممرضة، وقد تجاوز العدد     

ويالحظ أيضًا التفاوت الكبير فيما بين الدول         . بع دول هي موريتانيا واألردن واليمن والصومال        ألف من السكان في أر     

 1887 فردًا لكل سرير في ليبيا إلى         233العربية في أداء مؤشر عدد السكان مقابل آل سرير، ويتراوح المعدل ما بين                 

 من انخفاض حاد في عدد األطباء والممرضات             وتجدر اإلشارة إلى أن الدول التي تعاني          . فردًا لكل سرير في اليمن       

 ).2/12(تعاني أيضًا من االنخفاض الحاد في عدد األسرة، الملحق 
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 سنة في النصف    66بلغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في الدول العربية نحو               : متوسط العمر المتوقع عند الوالدة     

وقد أدت الجهود الكبيرة التي بذلتها      .  سنة للدول المتقدمة   77 ونحو    سنة للعالم،  66.4األخير من التسعينات، مقارنة بنحو      

 سنة، مقارنة مع زيادة        14بنحو  الدول العربية في مجال التنمية البشرية إلى رفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة                        

رجات تحسن هذا     وتتفاوت الدول العربية في د          .2000-1975في الفترة      سنوات     6.5متوسط العمر بالعالم البالغة          

.  في المائة في عمان     58 في المائة في لبنان، ونحو        9، إذ تراوحت نسبة التحسن في متوسط العمر المتوقع بين              المؤشر

 . سنة46 سنة، وجيبوتي أدنى متوسط للعمر وبلغ نحو 77وسجلت الكويت أعلى متوسط للعمر وبلغ نحو 

 

 والبالغ  2000ؤشر متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بحلول عام             دولة عربية الحد األدنى المستهدف لم        13وقد حققت   

 في المائة من سكان الدول      12.2 عامًا نحو    40ومن جانب آخر بلغت نسبة الذين ال يتوقع أن يعيشوا إلى سن               .   سنة 70

دول المتقدمة في هذا    ، وتتقارب هذه المعدالت مع المتوسط العام للدول النامية بينما يبلغ معدل ال               1998العربية في عام     

   ).2/13(، الملحق  في المائة فقط3.9المؤشر نحو 

 

دالت المواليد والوفيات    ، وتراجع 2000-1970تراجع معدل المواليد بشكل آبير في جميع الدول العربية في الفترة      : مع

ام في الفترة نفسها إلى ما بين نصف وثلث ما آان عليه في عام                        يات الخ دل الوف ك مع وقد سجلت عمان أآبر    . 1970آذل

ذا المؤشر                ية في ه دول العرب ن ال راجع بي تراجع في معدل الوفيات الخام لكل ألف من السكان               . درجة ت وآانت درجة ال

زيادة الطبيعية للسكان عاليًا، وزادت نسبة               دل ال ى استمرار مع ا أدى إل ام، مم يد الخ دل الموال راجع مع بر من درجة ت أآ

ري        ئة العم ة الفتية في غالبية الدول العربية، وال زالت معدالت المواليد الخام مرتفعة في آل من موريتانيا،           السكان في الف

ي، والسعودية واليمن وتراوحت ما بين              مولود لكل ألف من السكان، وال زالت       40 إلى   32واألردن، والسودان، وجيبوت

يا واليمن حي             رتفعة في السودان، وموريتان ام م يات الخ  حالة وفاة لكل ألف من 13 و11ث تراوحت ما بين معدالت الوف

 ). 2/13(، الملحق 2000السكان في عام 

 

، إلى أن غالبية الدول العربية قد أحرزت تقدمًا آبيرا في                  2000تشير البيانات المتاحة لعام          :وفيات األطفال الرضع   

يث يقل عدد الوفيات فيهما لكل ألف       خفض معدل وفيات األطفال الرضع،  وأحرزت اإلمارات والبحرين أفضل معدل ح            

ويتقارب هذا المعدل مع المستوى        حاالت وفاة  مما يشير إلى تحسن الرعاية والخدمات الصحية،                  10مولود حي عن     

 في العديد من الدول      1970 ما بين ُعشر إلى ُخمس معدالت عام           2000وتمثل معدالت عام    .  السائد في الدول المتقدمة   

 7.3تراوحت بين    الرعاية والخدمات الصحية فيها، ولكنها تتفاوت بشكل آبير فيما بين الدول حيث               العربية نتيجة تحسن  

 وتشير البيانات إلى أن     .جيبوتي حالة وفاة لكل ألف مولود حي في          115.2و ،في البحرين  لكل ألف مولود حي      حالة وفاة 

المستهدف عالميًا، والمتمثل في تخفيض وفيات           تتمكن بعد من تحقيق الحد األدنى              جيبوتي والسودان وموريتانيا لم         

 ).2/13(، الملحق 2000 حالة وفاة لكل ألف مولود حي بحلول عام 70الرضع إلى أقل من 
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ية في تخفيض المتوسط العام العربي لمعدل وفيات األطفال الرضع إلى نحو               دول العرب د نجحت ال  حالة وفاة لكل 46 وق
ود حي        مثيله في   ويعتبر معدل الدول العربية أفضل من     . 1970 حالة في عام     132 بنحو    مقارنة 2000في عام   ألف مول

ية   ا دول النام وفيات ل معدل عامآما سجلت الدول العربية .  2000في عام على التوالي حالة وفاة  56 و61البالغ   والعالمل
ال دون     ى    سنوات    5األطف ة  61 يصل إل ود حي،         حال ل   لكل ألف مول ذا المعدل عن      ويق والعالم  الدول النامية    ثيله في م ه

 ).2/13( على التوالي، الملحق  حالة وفاة81 و89 البالغ
 

  في المائة في ليبيا،     2.4 تتراوح حصة قطاع الصحة من إجمالي اإلنفاق العام ما بين                : ةيالصحالخدمات  اإلنفاق على   
اع عالية نسبيًا في آل من والسعودية         ، وتعتبر الحصة المخصصة لهذا القط       2000 في المائة في تونس في عام          17.2و

وتعتمد الدول العربية بنسبة آبيرة على القطاع الخاص في المساهمة في        . وموريتانيا واألردن وتونس والبحرين والعراق    
 في المائة في     12.8وقد تراوحت حصة القطاع الخاص من إجمالي اإلنفاق على الصحة بين                 . توفير الخدمات الصحية  

 في المائة من إجمالي اإلنفاق على            50 في المائة  في السودان،  وتجاوزت حصة القطاع الخاص                      78.8الكويت، و  
 ).2/12(الملحق الصحة في آل من جيبوتي، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن والسودان، 

 
א א  א

 
 في  76 في المائة و   83ئم في الدول العربية حوالي      يبلغ المتوسط العام لتوفر آل من المياه النقية والصرف الصحي المال           

 في المائة    56 في المائة للمياه النقية، و       81، وهو أفضل من المتوسط العالمي البالغ           2000المائة على التوالي في عام        
 ).4(والشـكل ) 2/14(للصرف الصحي المالئم، الملحق 

 
ب والصرف الصحي بين الدول العربية، وآذلك ما بين                 وتتفاوت نسبة تغطية السكان بخدمات المياه الصالحة للشر               

 في المائة من سكانها      90فبينما نجد أن دوًال قد وفرت مياه شرب آمنة لما يزيد عن                  .  المناطق الحضرية والريفية فيها    
ابل وهي األردن، وتونس، واإلمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، وقطر، والكويت، ولبنان ومصر، نجد في المق               

 ، الملحق 2000 في المائة آما في موريتانيا واليمن في عام                 70أن هذه النسبة ال تزيد في بعض الدول العربية عن                   
)2/14.( 
 

أما بخصوص الصرف الصحي، فما زالت هناك حاجة إلى تطوير الخدمات المقدمة في عدد من الدول العربية، وعلى                        
 في  31 في المائة من إجمالي السكان، و      45ر لهم هذه الخدمات في اليمن عن        سبيل المثال ال تزيد نسبة السكان الذين تتوف       

 .   في المائة للمناطق الريفية4 في المائة من إجمالي السكان، و21المائة للمناطق الريفية، وال تزيد في موريتانيا عن 
 

تاج إلى المزيد من التطوير، واألخذ      وتجدر اإلشارة إلى أن السياسات المتبعة حاليًا في مجال المياه والصرف الصحي تح            
بعين االعتبار اإلدارة المتكاملة للموارد المائية، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي، ووقف االستنزاف الجائر من                  
المياه الجوفية، وتنمية الكوادر المحلية لتحسين إدارة وصيانة وتشغيل تلك المرافق، وتطبيق آليات تؤدي إلى ترشيد                             

 .ك المياه وتعزيز مشارآة القطاع الخاص في االستثمار في هذه األنشطةاستهال



ملحق  (1/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية
(1990 و2002-1995)

(مليون وحدة عملة محلية)

199019951996199719981999200020012002

2,718.34,714.84,912.25,137.55,609.85,767.46,002.46,260.06,591.0األ ر د  ن
123,541.0157,144.0176,184.0187,990.0178,118.0202,698.0258,991.0255,408.0262,107.0اإلمــــارات
1,703.02,199.42,294.32,387.32,325.22,489.42,996.92,981.23,164.7البحريـــــن
10,815.717,051.819,066.220,898.322,560.824,671.526,685.328,757.230,085.8تونــــــــس
554,518.01,966,500.02,564,700.02,780,200.02,830,500.03,248,200.04,098,800.04,235,600.04,455,300.0الجزائــــــر
75,435.088,456.087,795.089,336.091,396.095,273.098,267.0101,706.3105,150.7جيبوتـــــي
391,993.0533,504.0590,748.0617,902.0546,648.0603,589.0706,657.0686,296.0705,854.0الســـعودية
11,011.1552,910.71,033,067.81,676,937.32,305,153.42,714,298.43,017,269.13,353,283.03,771,721.2الســـــودان
268,328.0570,975.0690,857.0745,569.0790,444.0819,092.0903,944.0954,051.0999,450.0ســــــورية
23,296.8329,883.9560,802.0904,573.61,391,775.01,925,024.02,290,778.62,487,866.62,758,311.3العـــــــراق
4,493.05,307.25,874.36,089.55,415.96,040.67,639.27,668.47,803.5ُعمـــــــــان
26,792.029,622.032,976.041,124.037,330.045,111.064,646.062,341.063,578.0قطـــــــــــر
5,327.77,925.39,302.59,059.77,656.38,884.011,356.710,495.510,737.5الكويــــــت
1,973,000.018,028,000.020,417,000.022,880,000.024,509,000.024,865,000.024,865,000.025,237,000.026,196,000.0لبنــــــــــان
9,285.010,679.312,180.214,149.012,741.014,138.017,790.017,782.524,776.6ليبيـــــــــــا
96,100.0204,000.0229,400.0265,900.0287,400.0307,600.0340,100.0358,700.0381,700.0مصـــــــــر
212,854.9281,702.0319,340.0318,342.0344,005.0345,594.0354,068.0382,897.0409,430.0المغــــــرب
82,353.0137,339.0148,318.0162,618.0185,262.0202,015.0221,751.0240,318.0254,927.0موريتانــيــا
126,489.0512,543.0736,414.0896,767.0858,201.01,169,155.01,502,902.01,579,186.01,746,295.0اليمــــــــــن

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

*



ملحق  (2/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(1990 و2002-1995)

(مليون دوالر)

199019951996199719981999200020012002

        716,567        708,162        729,018        648,023        604,333        629,050        600,843        548,363        479,274مجموع الدول العربية
        9,296        8,829        8,466        8,135        7,912        7,246        6,928        6,650        3,834األ ر د  ن
        71,370        69,546        70,521        55,193        48,500        51,189        47,993        42,807        33,653اإلمــــارات
        8,417        7,929        7,971        6,621        6,184        6,349        6,102        5,849        4,529البحريـــــن
        23,143        20,056        19,435        19,911        20,054        18,934        19,562        18,050        12,581تونــــــــس
        55,914        54,823        54,400        48,700        48,190        48,158        46,829        41,240        61,902الجزائــــــر
        592        572        553        536        514        503        494        498        424جيبوتـــــي
        188,228        183,012        188,442        160,957        145,967        164,994        157,743        142,458        104,671الســـعودية
        14,320        12,982        11,605        10,521        9,726        9,795        7,125        6,646        24,469الســـــودان
        20,322        19,826        18,923        16,920        16,043        16,613        17,592        16,617        13,896ســــــورية
        81,849        81,038        83,544        81,916        79,530        78,856        78,064        78,055        74,933العـــــــراق
        20,295        19,944        19,868        15,710        14,086        15,837        15,278        13,803        11,685ُعمـــــــــان
        17,466        17,127        17,760        12,393        10,255        11,298        9,059        8,138        7,360قطـــــــــــر
        35,324        34,239        37,018        29,193        25,120        29,865        31,040        26,555        18,293الكويــــــت
        17,376        16,740        16,491        16,491        16,168        14,865        12,997        11,122        2,811لبنــــــــــان
        19,821        27,785        32,944        30,735        28,313        37,234        32,922        30,510        32,809ليبيـــــــــــا
        84,822        90,285        97,955        90,604        84,804        75,893        67,650        60,142        35,489مصـــــــــر
        37,151        33,123        32,903        35,002        35,667        33,415        36,639        33,042        25,826المغــــــرب
        939        942        926        973        983        1,070        1,081        1,056        1,021موريتانــيــا
        9,922        9,365        9,293        7,513        6,316        6,937        5,745        5,125        9,087اليمــــــــــن

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

*



ملحق (3/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2002)

(مليون دوالر

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
اإلجماليغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  716,567      9,235  707,333  151,841  23,326  100,192  28,327  181,656  44,676  48,458  75,548  373,835  11,946  38,132  78,863  165,318  79,576مجموع الدول العربية

  9,296      1,198  8,098  3,168  314  1,581  1,273  2,651  400  1,328  923  2,279  198  337  1,298  268  178األ ر  د  ن

  71,370      397  70,973  15,171  1,790  7,830  5,552  17,093  3,404  5,494  8,195  38,708  1,396  4,898  9,986  19,842  2,587اإلمــــارات

  8,417      377  8,040  2,487  431  1,348  710  1,928  552  643  732  3,625  194  329  972  2,074  56البحريـــــن

  23,143      3,054  20,089  4,594  723  3,088  783  6,353  938  1,989  3,426  9,142  431  1,168  4,306  848  2,389تونــــــــس

  55,914      3,643  52,270  6,521...  6,521...  12,975.........  32,774...  5,117  4,109  18,339  5,209الجزائــــــر

  592      74  517  126  10  116...  294  68  145  81  97  27  35  13  3  18جيبوتـــــي

  188,228      1,968  186,260  49,322  4,129  33,196  11,997  30,618  8,229  8,540  13,849  106,319  2,497  11,971  19,433  62,791  9,627الســـعودية

  14,320      221  14,099  736  304  432...  5,338  1,277  1,161  2,900  8,024  135  836  1,351  170  5,532الســـــودان

  20,322...  20,322  2,326  528  1,799...  6,602  620  2,604  3,378  11,394  286  662  1,617  3,660  5,169ســــــورية

  81,849     -8,677  90,526  15,986  1,286  11,457  3,243  36,231  6,389  10,097  19,745  38,308  285  2,865  6,056  4,092  25,010العـــــــراق

  20,295      135  20,160  4,768  1,889  2,016  863  4,137  186  1,390  2,562  11,255  212  513  1,568  8,540  421ُعمـــــــــان

  17,466      93  17,373  2,195 -66  2,261...  2,942  1,317  582  1,043  12,236  218  657  989  10,302  70قطـــــــــــر

  35,324      268  35,056  8,663...  8,663...  7,557  3,188  1,855  2,514  18,836  908  851  2,423  14,496  158الكويــــــت

  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  0  1,357لبنــــــــــان

  19,821      157  19,664  3,116  365  2,317  434  2,948  313  1,106  1,529  13,601  262  1,033  1,185  9,849  1,272ليبيـــــــــــا

  84,822      6,030  78,792  14,571  5,783  7,104  1,683  25,091  16,691  7,265  1,135  39,130  1,286  3,680  15,130  6,062  12,971مصـــــــــر

  37,151...  37,151  10,173  4,532  5,641...  9,631...  2,558  7,073  17,347  2,580  1,878  6,292  722  5,875المغــــــرب

  939      112  827  201  48  94  59  236...  87  149  390......  73  130  187موريتانــيــا

  9,922      182  9,740  1,658  93  1,072  494  2,411  22  1,080  1,310  5,671  102  467  483  3,128  1,490اليمــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .



ملحق (4/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2001)

(مليون دوالر)

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
اإلجماليغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  708,162      9,609  698,554  149,438  22,538  99,341  27,560  176,281  33,056  57,081  73,719  372,835  10,833  37,691  77,584  165,270  81,458مجموع الدول العربية

  8,830      1,151  7,679  3,046  303  1,520  1,223  2,535  377  1,241  917  2,098  190  320  1,176  249  163األ ر  د  ن

  69,546      319  69,226  14,349  1,636  7,360  5,354  16,207  3,173  5,336  7,699  38,670  1,332  4,750  9,566  20,609  2,413إلمــــارات

  7,929      416  7,513  2,286  354  1,256  676  1,808  591  577  640  3,419  174  292  925  1,968  59البحريـــــن

  20,056      2,688  17,367  3,820  542  2,614  663  5,428  785  1,665  2,977  8,120  365  970  3,705  746  2,334تونــــــــس

  54,823      3,683  51,140  6,113...  6,113...  12,424.........  32,603...  4,366  4,060  18,689  5,488الجزائــــــر

  572      72  501  122  10  112...  285  66  140  79  94  27  34  13  3  17جيبوتـــــي

  183,012      1,902  181,110  48,643  3,970  32,957  11,716  29,193  7,766  8,149  13,278  103,274  2,381  11,516  18,455  61,400  9,522الســـعودية

  12,982      200  12,782  659  275  384...  4,813  395  1,040  3,377  7,311  113  780  1,292  151  4,977الســـــودان

  19,826...  19,826  2,260  493  1,766...  6,291  635  2,512  3,145  11,275  282  630  1,598  3,618  5,148ســــــورية

  81,038     -8,477  89,515  15,874  1,102  11,956  2,816  33,594  5,613  8,858  19,123  40,047  245  2,779  6,157  4,570  26,296العـــــــراق

  19,944      152  19,791  4,627  1,799  1,971  857  3,930  185  1,281  2,464  11,235  207  425  1,665  8,536  402ُعمـــــــــان

  17,127      92  17,035  2,192 -66  2,258...  2,887  1,297  555  1,036  11,955  216  643  967  10,060  69قطـــــــــــر

  34,239      274  33,965  7,902...  7,902...  7,117  2,990  1,802  2,325  18,946  818  833  2,175  14,964  156لكويــــــت

  16,740...  16,740  5,836  1,126  3,521  1,189  6,376  1,042  514  4,820  4,528  894  805  1,521  0  1,307لبنــــــــــان

  27,785      278  27,507  5,812  671  4,342  798  5,452  578  2,055  2,818  16,244  484  1,852  2,156  9,389  2,363ليبيـــــــــــا

  90,285      6,583  83,701  15,048  6,149  7,168  1,731  26,896  7,579  17,969  1,348  41,757  1,332  3,967  15,979  6,620  13,860مصـــــــــر

  33,123...  33,123  9,070  4,041  5,029...  8,587...  2,281  6,306  15,466  1,674  2,300  5,610  644  5,238المغــــــرب

  942      107  835  206  48  94  64  243...  93  149  386......  69  131  186موريتانــيــا

  9,365      169  9,196  1,574  85  1,016  473  2,215 -16  1,013  1,218  5,408  99  431  495  2,922  1,460اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (5/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2002)

(مليون دوالر
الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

     721,697        5128     716,569     52,658     218,340     270,998     146,882     517,029     143,527     373,501مجموع الدول العربية

     9,406        110     9,296     -1,891     6,147     1,876.954,256     9,310     2,077     7,233األ ر  د  ن
     72,839        1469     71,370      7,854     44,328     52,182     17,333     46,183     12,042     34,141اإلمــــارات
     7,976       -441     8,417      1,245     5,601     6,846     1,886     5,286     1,505     3,781البحريـــــن
     22,140       -1003     23,143     -1,035     11,275     10,240     5,985     18,193     3,782     14,411تونــــــــس
     53,781       -2133     55,915      5,588     14,337     19,925     17,008     33,319     8,574     24,745الجزائــــــر
     656        65     592     -110     364     254     134     567     180     387جيبوتـــــي
     189,536        1308     188,228      33,411     43,349     76,760     36,848     117,969     48,396     69,573الســـعودية
     13,899       -421     14,320     -267     1,855     1,588     2,037     12,549     655     11,895الســـــودان
     19,702       -620     20,322      1,625     6,592     8,217     4,067     14,630     2,542     12,088ســــــورية
  81,849...     81,849      6,687     2,045     8,732     15,787     59,375     16,115     43,260العـــــــراق
     17,914       -2381     20,295      4,010     7,114     11,124     2,736     13,549     4,803     8,746ُعمـــــــــان
  17,466...     17,466      5,043     5,006     10,049     3,949     8,475     4,622     3,853قطـــــــــــر
     38,614        3290     35,324      3,073     13,982     17,054     3,221     29,031     9,337     19,693الكويــــــت
  17,376...     17,376     -6,639     17,550     10,911     5,057     18,957     5,352     13,606لبنــــــــــان
     20,125        304     19,821      712     3,684     4,396     2,275     16,834     4,666     12,169ليبيـــــــــــا
     89,720        4898     84,822     -4,044     19,156     15,111     15,378     73,489     10,044     63,444مصـــــــــر
     38,285        1135     37,151     -2,363     11,867     9,504     9,406     30,108     7,215     22,893المغــــــرب
     1,052        113     939     -218     537     319     238     919     179     739موريتانــيــا
     9,360       -562     9,922     -25     3,554     3,529     1,660     8,287     1,442     6,845اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (6/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2001)

(مليون دوالر
الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

     716,041        7879     708,162     52,309     210,325     262,634     139,304     516,550     142,581     373,969مجموع الدول العربية

  9,017        187     8,830     -2,250     6,026     3,776     1,859     9,221     2,057     7,164األ ر  د  ن
  70,988        1442     69,546      9,094     42,053     51,147     17,146     43,305     11,382     31,923اإلمــــارات
  7,607       -322     7,929      1,732     4,795     6,527     967     5,230     1,464     3,765البحريـــــن
  19,108       -948     20,056     -905     10,361     9,456     5,593     15,368     3,157     12,210تونــــــــس
  52,552       -2272     54,824      7,690  12,424  20,114  15,135     32,000  8,084  23,915الجزائــــــر
  635        63     572     -105     350     245     129     547     174     373جيبوتـــــي
  184,785        1773     183,012      28,922     44,058     72,980     34,558     119,532     50,319     69,213الســـعودية
  12,586       -396     12,982     -350     1,834     1,485     1,820     11,512     596     10,916الســـــودان
  19,213       -614     19,826      1,296     6,170     7,466     4,139     14,391     2,530     11,862ســــــورية
  81,038...     81,038      2,214     1,819     4,033     14,953     63,871     15,893     47,978العـــــــراق
  17,733       -2211     19,944      4,434     6,988     11,423     2,515     12,994     4,740     8,254ُعمـــــــــان
  17,127...     17,127      5,871     4,597     10,468     3,558     7,698     4,252     3,446قطـــــــــــر
  39,142        4903     34,239      5,503     12,406     17,910     2,969     25,767     8,225     17,541الكويــــــت
  16,740...     16,740     -6,396     16,907     10,512     4,872     18,263     5,156     13,108لبنــــــــــان
  28,214        429     27,785      1,282     5,037     6,319     3,162     23,341     6,392     16,949ليبيـــــــــــا
  95,428        5143     90,285     -4,380  20,161  15,782  16,486     78,178  10,219  67,959مصـــــــــر
  34,295        1172     33,123     -1,222     10,343     9,121     7,560     26,785     6,455     20,330المغــــــرب
  1,052        110     942     -205     541     336     235     912     180     732موريتانــيــا
  8,783       -582     9,365      81     3,453     3,534     1,648     7,636     1,306     6,330اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (7/2)  :  عدد السكان في الدول العربية
(1990 و2002-1995)

(ألف نسمة)
متوسط معدل النمو السنوي (%)معدل النمو (%)2002 *19901995199619971998199920002001

2002-20011995-19852002-1995

2192542491522553882621122686542754032816482882032948632.312.632.44مجموع الدول العربية

3468429144444600475649005039518253292.844.743.14األ ر  د  ن
1773241124792580277629383108328934805.815.755.38اإلمــــارات
5035785996206426656897147403.643.243.59البحريـــــن
8074895890899215933394569564967497791.092.121.26تونــــــــس
2502228325292012993130679314463224932910336672.302.622.50الجزائــــــر
5205805916206406606807017223.003.043.18جيبوتـــــي
1571218802193452000120665213342200922689233743.023.923.16الســـعودية
2343627175279282870129495303253108131627322992.122.992.50الســـــودان
1211614285146701506615473158911632016761172142.703.362.70ســـــــورية
8680913092229314940895019596969197870.991.501.00الصومــــال
1808020536211252204022701233822392024470250332.302.802.87العـــــــراق
1625213122142255228723252402247825583.234.172.64ُعمــــــــان
.......... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .فلسطيـــــن
4184895055225395565665745831.573.232.54قطـــــــــــر
2120195920942209223822552217230924204.811.033.07الكويــــــت
2550350035713642370037603765379838170.502.741.25لبنـــــــــان
4229481249205105525855005640584260213.062.573.25ليبيــــــــــا
5191157100582325944160706619936330564652659862.062.142.09مصـــــــــر
2417726386268482731027775282482872929218297151.701.931.71المغــــــرب
1980228323502420249325682508272428093.122.583.01موريتانـيــا
1286015421159611652017090177001826118900195303.333.183.43اليمــــــــن

 *     تقديرات أولية. 
المصدر: مصادر وطنية ودولية مختلفة.



(نسب مئوية)

المساحة
(آم2)

أآثر من 1565-65أقل من 15أآثر من 1565-65أقل من 15أآثر من 1565-65أقل من 15ريفحضرريفحضرريفحضر200219702002

2.7 * 57.7 * 39.6 * 89,342176051496040792147.250.02.843.753.52.8األ ر  د  ن
83,60034257437129871328.469.42.230.867.71.526.071.32.7اإلمــــارات
2.8 ** 68.4 ** 28.8 ** 70729710477921811993743.054.82.231.865.82.4البحريـــــن
6.9 **64.7 **28.4 **155,566336344565248633743.852.73.537.357.84.9تونــــــــس
2,381,74161439614456584247.648.24.242.054.43.634.861.14.1الجزائــــــر
3.1 ** 53.4 **43.5 **23,20063162387426841643.454.62.043.054.32.7جيبوتـــــي
2,250,00031049516634871344.352.73.040.856.72.542.954.13.0الســـعودية
2,505,80561316842080376344.452.92.743.653.52.940.156.53.4الســـــودان
185,180349343574753524848.547.83.747.849.52.740.556.43.1ســـــــورية
.........637,65771518822278287245.451.63.047.050.22.8الصومــــال
.........435,052215856446535683246.650.92.544.252.92.9العـــــــراق
2.4 *63.4 *34.2 *309,500385953169772344.452.92.746.451.22.4ُعمــــــــان
3.5 ***49.5 ***47.0 *** .............................................فلسطيـــــن
1.4 ** 71.8 **26.8 **11,42710518020861493733.364.91.828.770.50.8قطـــــــــــر
1.6 ****74.2 ****24.2 ****.........44.353.12.6...100...100...17,81842136100الكويــــــت
10,45224136559417426901041.153.95.034.860.05.231.162.86.1لبنـــــــــان
1,775,5001345556931881246.151.72.245.951.72.433.962.73.4ليبيــــــــــا
3.4 *58.9 *37.7 *1,002,000336642584357425840.055.84.240.056.13.9مصـــــــــر
710,850344234664159564447.149.23.739.257.13.734.761.24.1المغــــــرب
1,030,7001314862773594143.253.73.144.352.53.243.952.53.6موريتانـيــا
555,000113513871981257550.946.52.652.544.23.346.450.53.1اليمــــــــن

****  البيانات لعام 2002 .***  البيانات لعام 1997 . **  البيانات لعام 1999 . *   البيانات لعام 2001 .
المصادر:  1) مصادر وطنية.

           2) مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدة المعلومات.        
           3) تقرير التنمية الدولية، البنك الدولي، 2000 /2001. 

           4) تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أعداد مختلفة. 

سكان الحضر والريف
آنسبة مئوية من اإلجمالي (%)

19802001 1970

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

2000
في مجموعات عمرية معينة (%)

النسبة المئوية للسكان

1975

الكثافة 
السكانية

1990 (فرد / آم2) 



الجملة اإلناث الذآوربين اإلناثبين الذآوربين اإلناثبين الذآوربين اإلناثبين الذآوربين اإلناثبين الذآور

10285152410979797األ ر  د  ن
293025201911125959896اإلمــــارات
219710098......917......البحريـــــن
28541838725312677068تونــــــــس
3259234213321329627166الجزائــــــر
.....................2445......جيبوتـــــي
.........24501126921410الســـعودية
3968305224461729867681الســـــودان
.........18531138833521ســـــــورية
.................................الصومــــال
917182......436734532948العـــــــراق
3362193752504939795ُعمــــــــان
.................................فلسطيـــــن
.........73......1916......قطـــــــــــر
.........10121387 *7 *2027الكويــــــت
.........122781951137لبنـــــــــان
.........174993111708ليبيــــــــــا
.........4066214329492438مصـــــــــر
81......4775376332582442المغــــــرب
.........5476496944654361موريتانـيــا
.........4587327326751755اليمــــــــن

 *    البيانات لعام 2002 .
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.

معدل اإلنتقال  (%)
من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية 

 ملحق (9/2) :  معدل األمية ومعدل االنتقال من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الثانوية
 في الدول العربية

الفئة العمرية (15 - 24) الفئة العمرية (15 سنة فما فوق)
معدل األمية (%)

1999 19902000 19902001



 28.6  30.6  26.8  13.4  12.9  13.8  87.7  89.0  86.4  59.1  56.1  61.7  100.8  101.0  100.6  81.6  81.2  82.0 األ ر  د  ن
 12.1 ** 20.7 *  4.9 *  3.1  4.6  2.4  74.4  79.8  69.6  52.1  48.6  55.3  94.4  94.2  94.6  88.9  88.3  89.5 اإلمــــارات
 25.2 ** 31.1 ** 19.6 ** 5.0  4.7  5.3  102.0  105.0  99.2  64.0  58.1  69.9  102.5  102.7  102.2  104.2  97.5  110.8 البحريـــــن
 19.3  19.0  19.6  4.8  2.9  6.7  74.6  76.2  73.0  27.0  20.2  33.5  118.2  115.0  121.2  102.1  86.8  116.9 تونــــــــس
 15.0 ** 11.0 * 15.8 * 5.9  3.1  8.5  66.9  69.2  64.7  33.0  25.9  39.8  114.4  109.6  118.9  94.5  80.7  107.7 الجزائــــــر
 0.4  0.3  0.4  ... ... ... 14.7  16.6  12.9  12.0  8.7  15.4  36.9  31.2  42.5  37.0  27.3  46.6 جيبوتـــــي
 22.4  25.4  19.6  7.1  4.6  9.0  68.5  64.8  72.0  29.5  22.9  35.7  68.4  67.1  69.7  61.3  48.5  73.6 الســـعودية
 6.9 ** 6.6 ** 7.1 ** 1.7  0.9  2.5  28.8  36.2  21.7  16.0  11.9  19.9  55.1  50.6  59.3  49.9  40.9  58.7 الســـــودان
 6.1 * 12.6 *  17.6 * 16.9  10.1  23.4  42 **  39.5 ** 44.4 ** 46.4  35.1  56.9  103.5 ** 98.8 ** 108.0** 99.6  87.7  111.0 ســـــــورية
 2.3 * 1.1 * 3.6 * 0.8  0.4  1.1  5.1 * 3.5 *6.6 * 8.7  4.6  12.9  ...  ...  ...  21.5  15.4  27.5 الصومــــال
 13.6  9.5  17.5  8.7  5.6  11.6  38.3  29.1  47.1  57.0  37.7  75.6  101.6  91.3  111.4  113.4  107.4  119.1 العـــــــراق
 8.0 * 7.1 * 8.8 * ...  0.0  0.0  67.8  67.3  68.3  11.6  5.7  17.4  73.3  71.4  75.2  50.9  35.0  66.6 ُعمــــــــان
 24.0 * 17.9 * 29.2 * 6.8  8.8  5.1  ...  ...  ...  ...  ...  ...  100.2 ** 99.6 **  100.8 **... ...  ... فلسطيـــــن
 27.7 ** 46.2 ** 13.7 ** 10.4  17.1  6.4  92.4 ** 107 ** 78.4 ** 66.4  68.0  64.9  106.0 ** 104.0 **  107.8 ** 104.6  102.3  106.8 قطـــــــــــر
 21.1 ** 30.0 ** 13.0 ** 11.3  14.9  8.5  55.6  56.1  55.1  80.1  75.9  84.1  84.8  84.3  85.3  102.1  99.6  104.6 الكويــــــت
 36.7  38.2  35.2  30.1  20.6  40.6  78.2  81.6  74.9  59.1  57.0  61.2  100.2  98.0  102.3  111.4  106.8  115.9 لبنـــــــــان
 51.2  50.6  51.7  7.8  4.0  11.3  79.3 ** 83.5 ** 75.1 ** 75.9  62.6  88.5  117.3 ** 116.4**  118.1 ** 124.6  120.5  128.6 ليبيــــــــــا
 39.0 ** 17.8 * 27.1 * 16.1  10.6  21.3  83.5  80.7  86.2  50.5  38.8  61.3  100.0  96.0  103.8  73.1  61.0  84.4 مصـــــــــر
 9.3  8.0  10.6  5.9  2.7  9.0  39.3  35.0  43.6  26.0  19.7  32.3  90.4  82.6  98.0  83.0  62.9  102.3 المغــــــرب
 5.6 ** 1.3 * 6.6 * 1.4  0.3  2.5  18.4  15.4  21.4  10.9  4.4  17.5  84.3  81.8  86.8  36.6  25.8  47.5 موريتانـيــا
 10.8 ** 4.6 ** 16.7 ** ...  ...  ...  34.0  20.0  47.0  ...  ...  ...  73.2  53.7  92.0  ...  ...  ... اليمــــــــن

-    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.

 المصادر:   1)  مصادر وطنية. 
               2)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو، 1999، و قاعدة المعلومات، يناير 2003.

جملةإناث ذآورجملةإناثذآور جملةإناثذآورجملة إناثذآورجملةإناث ذآورجملةإناثذآور
19802000 1980200019802000

المرحلة الثانوية المرحلة األولى

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

المرحلة العليا



جملةإناثذآورجملةإناثذآورجملةإناثذآورجملةإناثذآور

73.472.673.093.293.993.654.650.852.873.478.575.9األ ر  د  ن
63.472.167.5.........72.275.073.677.978.678.2اإلمــــارات
83.676.179.992.695.594.057.451.754.576.986.681.6البحريـــــن
92.171.882.299.297.198.228.217.322.965.970.067.9تونــــــــس
90.870.780.998.895.697.236.624.230.557.359.858.5الجزائــــــر
   12.4 *   10.1 *   14.8 *.........34.926.330.6.........جيبوتـــــي
   42.5 *......60.336.548.660.055.858.026.316.021.3الســـعودية
..................48.640.844.7.........الســـــودان
37.6 **35.9 **39.2 **92.447.830.139.3 **88.9 **95.9 **98.679.889.5ســـــــورية
.........6.92.84.9.........20.211.615.9الصومــــال
103.093.998.6100.085.793.161.831.046.839.626.033.0العـــــــراق
.........54.131.042.665.664.665.114.75.09.9ُعمــــــــان
58.358.858.5.........94.7 **94.5 **94.9 **.........فلسطيـــــن
78.0 **81.6 **74.6 **95.250.352.251.2 **95.8 **94.8 **86.982.384.6قطـــــــــــر
49.7 **50.2 **49.2 **88.880.284.568.164.666.442.844.043.3الكويــــــت
70.2 **73.3 **67.2 **.........70.871.171.0.........لبنـــــــــان
.........96.471.253.062.3 **…….........ليبيــــــــــا
81.376.779.0.........95.089.692.3.........مصـــــــــر
75.147.461.679.069.874.524.815.720.332.727.029.9المغــــــرب
..................61.2 **59.4 **63 **.........موريتانـيــا
..................64.038.052.0.........اليمــــــــن

-   تعرف معدالت القيد الصافية بأنها عدد الطلبة المقيدين في أحد مستويات التعليم في سن التعليم المدرسي الرسمي لتلك المرحلة .
**   البيانات لعام 1999.*   البيانات لعام 1996 .

 المصادر:   1)  مصادر وطنية. 
                2)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو، 1999، و قاعدة المعلومات، يناير 2003.

المرحلة الثانوية

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

المرحلة األولى

2000 198020001980



1970198019902001-19961970198019902001-1996

3.76.67.05.19.314.417.124.2األ ر  د  ن
14.616.4......1.31.71.8...اإلمــــارات
9.414.612.0...2.95.03.7...البحريـــــن
6.723.216.413.519.9 *7.15.46.2تونــــــــس
7.97.85.55.131.624.321.116.4الجزائــــــر
...10.5......3.4.........جيبوتـــــي
3.54.16.09.39.88.717.822.8الســـعودية
......9.1...0.9...4.3...الســـــودان
3.94.64.33.59.48.117.313.6ســـــــورية
......8.7 **7.6......1.0 **1.0الصومــــال
......….........3.0...العـــــــراق
4.07.29.1...2.13.54.5...ُعمــــــــان
........................فلسطيـــــن
......8.97.2...3.32.63.4قطـــــــــــر
4.22.43.54.711.28.13.414.0الكويــــــت
8.2...13.2...1.9.........لبنـــــــــان
.........17.4......4.53.4ليبيــــــــــا
14.7...9.4 **4.85.73.85.215.8مصـــــــــر
3.56.15.55.216.618.526.120.9المغــــــرب
19.1.........4.5.........موريتانـيــا
............7.0.........اليمــــــــن

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

                2)  آتاب اإلحصاء السنوي، اليونسكو، 1999، و قاعدة المعلومات، 2002.
               3)  تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أعداد مختلفة.

ملحق (11/2) : اإلنفاق على التعليم

% من اإلنفاق العام اإلجمالي % من الناتج القومي اإلجمالي

اإلنافق العام على التعليم



من الناتج المحلي 
اإلجمالي

من إجمالي اإلنفاق 
1990-199019701999-19801999-19901999-19701999اإلجماليالريفالحضرالخاصالعام العام

579 *25887 *...179 *8.112.451.848.298959740األ ر  د  ن
621...218...999178......3.26.377.722.3اإلمــــارات
10043100270289230351......4.111.669.130.9البحريـــــن
580 **314409 **86294 **9317 **......5.417.278.221.8 **تونــــــــس
298352476...3.610.282.217.810095981285الجزائــــــر
301413874157378.........5.06.148.751.3جيبوتـــــي
488 **297847 **141304 ** 5.314.679.120.9100889713الســـعودية
609211312...70715......4.74.221.278.8الســـــودان
1591007842...2.56.063.436.696849026133ســـــــورية
3436209811472.........1.33.371.428.6الصومــــال
64513667...3.715.159.940.19778933160العـــــــراق
476 **...309 ** ...137 ** 5.282.917.1100949611 **2.8ُعمــــــــان
833.........50.....................8.6 ***فلسطيـــــن
...51126537289181.........3.26.677.522.5قطـــــــــــر
479 *376207 * 146443 *10095****...100****3.08.987.212.8الكويــــــت
122230370...11.89.827.872.298859577210لبنـــــــــان
366262233...3.32.448.651.4100859537128ليبيــــــــــا
3.86.546.153.910099995320279185459537مصـــــــــر
946781000...4.53.929.670.41005070846المغــــــرب
63614441229071429......4.316.379.320.7موريتانـيــا
5.05.432.068.0803050321553412351887اليمــــــــن

****  البيانات لعام 2002.***  البيانات لعام 1998.**  البيانات لعام 2001.*   البيانات لعام 2000 .
 المصادر:   1) مصادر وطنية.

            2) مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدة المعلومات.
            3) منظمة الصحة العالمية، قاعدة المعلومات 2003. 

            4) تقرير موارد العالم 1999-1998.

حسب نوع اإلنفاق (%)

2000

( % ) 
 اإلنفاق على الصحةاإلنفاق  على الصحة    

2000

ملحق (12/2) : المؤشرات الصحية في الدول العربية

( % )
1998-1990

يحصلون على خدمات صحية
النسبة المئوية للسكان الذين  

مقابل آل سرير لكل 100,000 نسمة



1970198020001970198020001970198020001970198020002000 -1990197019802000197019802000

41 ** ...33.0107 **  41.0  ... 4.341 * ......3.5 ** 6.8...71 *...3354 *......األ ر  د  ن
10...7.583 55.0  86.8 3530176168756.55.43.210.95.03.03اإلمــــارات
11...7.393 42.4  64.2 46......3.18.5...736.5...1662...39البحريـــــن
22.82011006 ** 69.0  121.2 5.570 *2.113.69.0 ** 736.45.2 *175462 **3935تونــــــــس
33.319213939 98.0  139.2 4942255359717.46.73.216.212.05.0220الجزائــــــر
178...115.2241 136.4  158.8 ...…...5.321.9...466.6...3540...50جيبوتـــــي
26.51858523 * 65.0  119.0 ...4.2 *5.217.89.0 *727.37.3 *375261 * 4843الســـعودية
109*** 81.2177145 94.0  118.0 4745344348566.76.54.620.817.011.0550الســـــودان
24.01297329 56.0  95.6 4746295662707.77.43.613.49.05.0110ســـــــورية
............ 145.4  157.8 ......23.722.0...7.07.0............5050الصومــــال
...12795... 80.0  102.0 14...15.59.0...7.16.4...5562...4841العـــــــراق
16.22008622 ** 64.0  118.8 3.514 ** 748.410.14.321.113.3 **284758 **5050ُعمــــــــان
26......22.0 ... ......4.0......5.7......72......40......فلسطيـــــن
19...13.993 41.2  68.2 10......2.612.6...756.8...1861...34قطـــــــــــر
1 ** 10.25935 **  27.2  39.0    2 ** 1.9 ** 4.05.03.6 ** 777.15.3 ** 186671 ** 4637الكويــــــت
33 **26.05012 ** 48.0  49.6 3530206465705.44.02.310.39.06.0100لبنـــــــــان
26.21608032 70.0  122.2 4946275260717.57.33.515.612.05.075ليبيــــــــــا
41.823517552 120.0  158.0 6.3170 **3.517.713.0 **675.95.1 **4039255156مصـــــــــر
46.618715260 99.0  128.4 4738245258677.05.42.916.412.06.0230المغــــــرب
116 **74.0250175 ** 120.0  148.0       447 **4.722.219.013.4 **324347546.56.3 ** 4543موريتانـيــا
62.330319885 141.0  186.0 5353404149637.77.95.823.019.011.3351اليمــــــــن

*** البيانات لعام 1999 .** البيانات لعام 2001 .*  البيانات لعام 2002.
 المصادر:   1)  مصادر وطنية.

               2)  مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، أعداد مختلفة، وقاعدة المعلومات.
               3)  تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أعداد مختلفة.

               4)  اليونيسيف، قاعدة المعلومات، 2003.

ملحق (13/2) : االتجاهات في اإلحصاءات الحيوية للسكان (المواليد، العمر المتوقع، الخصوبة، الوفيات)

معدل وفيات األمهات 
(لكل 100,000 

مولود حي)

معدل وفيات الرضع 
(لكل 1000 مولود حي)

معدل وفيات األطفال دون
سن الخامسة (لكل 1000

مولود حي)

معدل المواليد الخام لكل 1000 
من السكان

العمر المتوقع عند الوالدة 
(بالسنوات)

معدل الوفيات الخام (لكل 1000 معدل الخصوبة اإلجمالي
من السكان)



(نسب مئوية)

اإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضر

999297100849610095981009899األ ر  د  ن
......100...10077......97100......اإلمــــارات
100...100100...100......100100......البحريـــــن
.........94974876 *83 *100 *946180تونــــــــس
916478988894998091904773الجزائــــــر
......99...............24100......جيبوتـــــي
100749510064951003086100100100الســـعودية
866067866975874858874862الســـــودان
988190.........946480.........ســـــــورية
...........................2831...الصومــــال
924478964885853770933179العـــــــراق
986184986192..................ُعمــــــــان
.........37...............85......فلسطيـــــن
......100100............100100......قطـــــــــــر
100 *...100 *100...100100 *...100 * 100...100الكويــــــت
1008799.........968894100100100لبنـــــــــان
726871726872979697979697ليبيــــــــــا
979194969495968087989194مصـــــــــر
94587510058829531621004275المغــــــرب
21 **4 **45 **51441930 **44 **59 **344037موريتانـيــا
856066856469802739873145اليمــــــــن

**  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. 

-   األرقام الواردة للسكان الذين يستخدمون وسائل مناسبة للصرف الصحي في بعض الدول قد تعني نسبة المخدومين بالشبكات العامة للصرف الصحي فقط، وقد تعني في دول أخرى نسبة السكان الذين يتوفر
    لهم مرافق مناسبة للصرف الصحي (سواء آانت شبكات عامة أو مرافق مالئمة في الموقع).

2000
صرف صحي مالئممياه شرب آمنة

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

199020001990
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