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 الفصل الثاني
 واالجتماعيةالتطورات االقتصادية 

 
 
 
 

 التطورات االقتصادية
 

 النمو االقتصادي العام

 

الر وباألسعار الجارية، إلى تراجع األداء  تشير التقديرات األولية إلجمالي الناتج المحلي للدول العربية آكل، مقوما بالدو          

ام         مليار دوالر 727.4 مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض الناتج المحلي اإلجمالي من حوالي          2001االقتصادي في ع

ام      ي      2000في ع ى حوال ام    711.3 إل يار دوالر في ع  في المائة مقارنة بنسبة 2.2، أي بنسبة انخفاض بلغت 2001 مل

 ).1( في المائة في العام السابق، الجدول رقم 12.8زيادة بلغت 

 

ية في عام                           دول العرب ي لل ناتج المحل ي ال راجع إجمال ى ت د تضافرت مجموعة عوامل أدت إل انخفاض ، أهمها   2001وق

ي            ائدات الصادرات النفطية من حوال ام       192ع يار دوالر ع ي      2000 مل ى حوال  نتيجة  2001 مليار دوالر عام     152 إل

اض األ ي انخف ن حوال ك م ات أوب لة خام ية لس عار العالم ي 27.6س ى حوال يل إل يل 23.1 دوالر للبرم  دوالر للبرم

 مليون برميل في العامين 20.5يوم في المتوسط إلى / مليون برميل21.0وانخفاض آميات إنتاجه في الدول العربية من   

ى الترتيب    ك إلى انخفاض القيمة المضافة في قطاع الصن         . عل د أدى ذل  190.1اعات اإلستخراجية العربية من حوالي وق

ام  يار دوالر ع ي 2000مل ى حوال ام 166.5 إل يار دوالر ع ام  . 2001 مل ي ع و القطاعات األخرى ف ن نم م يك ذا ول ه

يمة المضافة للصناعات االستخراجية، خاصة وأن األداء االقتصادي قد تأثر في            2001 راجع الق ذي يعوض ت القدر ال  ب

ربع األخير من      أحداث   ال ام ب ول  11الع بتمبر ( أيل ى النشاط االقتصادي الدولي، وعلى حرآة      ) س لبًا عل ي انعكست س الت

ك من اضطراب في األسواق المالية                              ا صاحب ذل ا، وم بطة به تجارة الخارجية في السلع والخدمات واألنشطة المرت ال

 .نامية ومن بينها دول المنطقة العربيةالدولية وتقلص حجم التدفقات االستثمارية الخارجية المتجهة إلى الدول ال

 

  2000وآان من شأن تلك التطورات أن بلغت الزيادة في القيمة المضافة في القطاعات غير االستخراجية، ما بين عامي         

ي 2001و ي 7.5، حوال تخراجية بحوال ي الصناعات االس يمة المضافة ف نما انخفضت الق يار دوالر، بي يار 23.7 مل  مل

 ).1(ل رقم دوالر، الجدو
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 )1(الجدول رقم 
 الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

 )مليار دوالر باألسعار الجارية(  

نسبة الصناعات  الناتج المحلي اإلجمالي
االستخراجية إلى 

 %اإلجمالي 

ناتج القطاعات 
 األخرى

ناتج الصناعات 
معدل النمو  االستخراجية

 القيمة (%)السنوي 
 السنوات

19.4 430.2 103.6 2.2* 533.8 1995 
18.8 524.3 120.3 7.1 644.7 1999 
26.1 537.3 190.1 12.8 727.4 2000 
23.4 544.8 166.5 -2.2 711.3 2001 

 .1995-1990متوسط معدل النمو السنوي خالل الفترة  * 
 .ر االقتصادي العربي الموحد وأعداد سابقة من التقري،)2/2(الملحق : المصدر 

 

ام                رادى في ع ية ف دول العرب ن ال يما بي ن األداء االقتصادي ف د تباي  حيث تشير التقديرات األولية إلى أن معدل 2001وق

ة مقومًا بالدوالر ارتفع عن المعدل المحقق في عام                نمو باألسعار الجاري  في ست دول وانخفض في أربع دول،        2000ال

 ).2/2(الملحق . وسجلت تسع دول معدالت نمو سالبة

 

ام  نمو خالل ع دل ال يها مع ع ف ي ارتف ى الت نان 2001وتضم المجموعة األول ي والسودان ولب ، األردن وتونس وجيبوت

دول معدل نمو بلغ            . والمغرب  ذه ال د حققت ه  في المائة في عام 1.3 في المائة بالمقارنة مع معدل نمو سالب بلغ         3.6وق

ذه ا            . 2000 دول ه ي ل ي اإلجمال ناتج المحل ة من مجمل الناتج المحلي اإلجمالي          13.0لمجموعة نحو     ويشكل ال  في المائ

 ).2(، الجدول رقم 2001للدول العربية خالل عام 

 

ية التي سجلت معدل نمو بالدوالر أقل من العام السابق الجزائر وسورية وعمان وموريتانيا حيث                     وتضم المجموعة الثان

يها من نحو              نمو ف دل ال ة في      14.7انخفض مع ام     في المائ ى   2000 ع ة في عام    1.1 إل ويشكل الناتج . 2001 في المائ

 .2001 في المائة من مجمل الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في عام 13.3المحلي اإلجمالي لدول هذه المجموعة 

 

مصر فقد سجلت   أما المجموعة الثالثة التي تضم اإلمارات والسعودية وقطر والبحرين وليبيا والكويت واليمن والعراق و             

غ        و سالب بل دل نم ة مع معدل نمو موجب بلغ     3.7مع ة بالمقارن ويشكل الناتج . 2000 في المائة في عام 15.2 في المائ

ذه المجموعة            دول ه ي ل ي اإلجمال ية خالل عام                      73.7المحل دول العرب ي لل ي اإلجمال ناتج المحل ة من مجمل ال  في المائ

2001. 
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 )2(الجدول رقم 

 االقتصادي للدول العربيةاألداء 
 

 المساهمة النسبية في (%)معدل النمو 
 (%)الناتج المحلي اإلجمالي 

 الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار (مليار دوالر 

 )الجارية
 

2001 2000 2001 2000 1999 2001 2000 1999  

 مجموع الدول العربية 644.7 727.4 711.3 100.0 100.0 100.0 12.8 2.2-

 المجموعة األولى 90.2 89.0 92.1 14.0 12.2 13.0 1.3- 3.6

 المجموعة الثانية 81.7 93.8 94.8 12.7 12.9 13.3 14.7 1.1

 المجموعة الثالثة 472.8 544.7 524.4 73.3 74.9 73.7 15.2 3.7-
 ).4/2(الملحق : المصدر 

 

 

جموعات المذآورة فحسب بل تباينت بين الدول داخل  لم تتباين بين الم2001وتجدر اإلشارة إلى أن معدالت النمو لعام    

.  في المائة في لبنان    1.3 في المائة في السودان و     12.0ففي المجموعة األولى تراوحت معدالت النمو بين        . آل مجموعة  

ن        ية بي ة في سورية و    2.2وتراوحت في المجموعة الثان ة في آل من ُعمان وموريتانيا    0.6 في المائ أما في .  في المائ

 . في المائة في البحرين0.4 في المائة في الكويت و8.4المجموعة الثالثة فقد تراوحت معدالت النمو السالبة بين 

 
 النمو االقتصادي باألسعار الثابتة

 

تقرير احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات االقتصادية في الدول العربية بالدوالر حسب أسعار صرف       تم ألغراض ال ي

ي توفرها الدول لهذا الغرض             العمالت الوط   يانات الت تقاة من الب ية المس ونظرًا ألن أسعار صرف العمالت الوطنية قد       . ن

إن معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر قد                              ام، ف يرة خالل الع بات آب ية لتقل دول العرب تعرضت في عدد من ال

 .تختلف في هذه الدول عنها بالعمالت الوطنية

 

تقدي    دول العربية إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة وبالعمالت الوطنية                   وتشير ال ية ال تاحة عن غالب رات الم

ع خالل عام         د ارتف  مقارنة بالعام السابق في آل من المغرب ولبنان وجيبوتي والسودان وتونس واألردن، وآان             2001ق

اع ملحوظًا في حالة المغرب التي ارتفع فيها ذلك           في المائة في    6.5 إلى   2000 في المائة في عام      0.9 المعدل من    االرتف

ام      ذي عانى منه                            . 2001ع اف ال تهاء الجف د إن ى التحسن في أداء القطاع الزراعي بع ك بصورة رئيسية إل ويعزى ذل

 .2000المغرب خالل عام 

 

ن وُعمان وموريتانيا رغم انخفاضه عن                       رتفعًا في آل من البحري نمو م دل ال د ظل مع  مستواه في العام الماضي، في      وق

ى المستوى الذي بلغه في العام الماضي في الجزائر                 دل عل ن أن حافظ المع أما بالنسبة لبقية الدول التي توفرت عنها     . حي

نمو باألسعار الثابتة وبالعمالت الوطنية قد انخفض خالل عام                          دل ال ى أن مع ية إل تقديرات األول يانات، فتشير ال  2001ب
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ت ة بمس نحو  مقارن ابق ب ام الس ي الع نحو    3.4واه ف ن وب عودية واليم ن الس ل م ي آ ئوية ف ة م ي  3.2 نقط ئوية ف ة م  نقط

 .اإلمارات واقترن ذلك بانخفاض الكميات المنتجة والمصدرة من النفط في هذه الدول

 
 )3(الجدول رقم 

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
)1995 ،1999-2001( 

 
 ) مئويةنسبة(  

 الدول 1995 1999 2000 2001
 األردن 6.4 3.1 4.0 4.2
 اإلمارات 6.7 3.8 5.2 2.0
 البحرين 3.9 4.0 5.3 4.8
 تونس 2.4 6.1 4.7 5.2
 الجزائر 3.8 3.3 2.0 2.0
 جيبوتي 3.6- 1.3 0.7 2.0
 السعودية 0.5 0.8- 4.9 1.5
 السودان 4.4 6.0 6.1 6.7

 ةسوري 5.8 2.0- 0.6 ...
 عمان 4.8 0.2- 5.1 5.0

 قطر 2.9 5.3 11.6 ...

 الكويت 1.2 1.7- 1.7 ...
 لبنان 6.5 1.0- 0.0 1.3

 ليبيا 1.6- 0.1 3.2 ...
 مصر 4.7 6.3 5.1 3.3
 المغرب 6.6- 0.0 0.9 6.5
 موريتانيا 4.5 4.1 5.0 4.6
 اليمن 10.9 3.7 5.1 1.7

 ).2/1(مصادر الملحق : المصدر

 
م تسجل أ     ًا باألسعار الثابتة                    ول ي مقوم ي اإلجمال ناتج المحل يمة ال راجعًا في ق يانات ت نها الب ي توفرت ع دول الت ي من ال

ام          ية في ع العمالت الوطن ة بالعام السابق    2001وب األمر الذي يعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية المصدرة  .  مقارن

تاج  اعدة اإلن نويع ق نوات الماضية لت نفط خالل الس ي  لل ناتج المحل يد ال ي تول ية ف ير النفط اهمة القطاعات غ ادة مس وزي

ي  ا يعكس هذا التطور اإليجابي النجاح النسبي لسياسات وبرامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي التي بادرت                . اإلجمال آم

 . الدول العربية إلى تطبيقها في السنوات الماضية

 
 األسعار

 

دول الع   م ال تمرار معظ تائج اس ن ن ان م باع    آ ي وات ات التصحيح االقتصادي واإلصالح الهيكل يق سياس ي تطب ية ف رب

تقرار األسعار أن اتجهت معدالت التضخم نحو االنخفاض منذ منتصف                            ى اس ى المحافظة عل ة تهدف إل سياسات نقدي

م يتجاوز معدل التضخم في أي من الدول العربية          ان الذي بلغ  باستثناء السود2001 في المائة في عام 5.0التسعينات ول
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يه        دل التضخم ف ك العام     7.4مع ، مقاسًا بالتغير في الرقم القياسي ألسعار 2001ويقدر انخفاض األسعار في عام    .  في ذل

في المائة، وليبيا ) 1.0-(في المائة، وُعمان بنسبة ) 0.7-(وقطر بنسبة  ) 0.8-(المستهلك، في آل من السعودية بنسبة            

 في المائة، والجزائر    4.3 في المائة في موريتانيا، تليها اليمن        4.7 نسبة ارتفاع األسعار     وبلغت. في المائة ) 8.1-(بنسبة  

 في المائة في البحرين وسورية 0.5 في المائة، وارتفعت األسعار في باقي الدول العربية بنسب تراوحت بين    4.2بنسبة   

 ).4(الجدول رقم .  في المائة في مصر2.2و

 

 
 )4(الجدول رقم 
 ضخممعدل الت

)1995 ،1999 - 2001( 
 

 )نسبة مئوية(  
2001 2000 1999 1995  

 األردن 2.4 0.6 0.7 1.8
 اإلمارات 2.7 2.1 1.3 1.2
 البحرين 2.7 1.3- 0.7- 0.5
 تونس 6.3 2.7 2.9 1.9
 الجزائر 29.8 2.6 0.3 4.2
 جيبوتي 4.8 2.0 2.4 1.8

 السعودية 5.1 1.3- 0.6- 0.8-
 السودان 68.4 16.0 10.0 7.4
 سورية 8.0 2.1- 0.5- 0.5

 عمان 1.1- 0.5 1.2- 1.0-
 قطر 3.0 2.2 1.7 0.7-

 الكويت 2.7 3.0 1.8 1.7
 لبنان 4.2 0.2 0.4- ---

 ليبيا 5.3 2.7 3.5- 8.1-
 مصر 8.4 3.1 2.7 2.2
 المغرب 6.2 0.7 1.9 0.6
 موريتانيا 6.5 4.1 3.3 4.7
 اليمن 54.4 8.2 10.9 4.3

 ).2/1(مصادر الملحق : مصدرال

 
 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج
 

ناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية، باألسعار الجارية، قد                     رد من ال ام لنصيب الف ى أن المتوسط الع تقديرات إل تشير ال

ي        ى حوال ع إل ام       2465ارتف ي      2001 دوالر في ع ة بحوال  عربية  وتقع عشر دول  . 1995 دوالر في عام     2221، مقارن

ي والسودان وسورية ومصر والمغرب وموريتانيا                   ر وجيبوت ام وهي األردن وتونس والجزائ ي الع دون المتوسط العرب

ي يشكل سكانها نحو                             . واليمن  دول الت ذه ال ي في ه ي اإلجمال ناتج المحل رد من ال تراوح متوسط نصيب الف  في  76.5وي
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ن    ية بي دول العرب كان ال ة س ن جمل ة م يا و دوالر ف364المائ س2073ي موريتان ي تون دول  .  دوالر ف ي ال ي باق ا ف أم

رد من الناتج يزيد عن                 إن متوسط نصيب الف ية، ف  دوالر للفرد 4399، ويتراوح بين 2001 دوالر في عام   4000العرب

نان و     م     .   دوالر في قطر      28140في لب ه في الدول العشر سابقة الذآر، فإن المتوسط             ). 5(الجدول رق ومن المالحظ أن

 .ليومي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يقل عن سبعة دوالراتا

 

 
 )5(الجدول رقم 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
 )2001 و 1995(

 
 )باألسعار الجارية، بالدوالر( 

 المتوسط السنوي المتوسط اليومي
2001 1995 

فئة متوسط 
 1995 2001 الدخل اليومي

فئة متوسط الدخل  الدولة
 السنوي

       
 قطر 16642 28140 7أآثر من  45.6 77.1
 اإلمارات 17755 20602  48.6 56.4
 الكويت 14117 14627  38.7 40.1
 البحرين 10120 11113  27.7 30.4

 10000أآثر من 

 عمان 6477 8314  17.7 22.8
 يةالسعود 6798 8197  18.6 22.5
 ليبيا 6340 5490  17.4 15.0

ن   5000 ل م ى أق  إل
10000 

 لبنان 3178 4399  8.7 12.1
 تونس 2015 2073 7أقل من  5.5 5.7
 األردن 1568 1704  4.3 4.7
 الجزائر 1456 1661  4.0 4.5
 مصر 1053 14.9  2.9 3.9
 المغرب 1252 1146  3.4 3.1
 سورية 1163 1144  3.2 3.1

ن  ن  1000م ل م ى أق إل
5000 

 جيبوتي 858 816  2.4 2.2
 اليمن 332 481  0.9 1.3
 السودان 245 394  0.7 1.1
 موريتانيا 463 364  1.3 1.0

 1000أقل من 
 

 ).2/7(والملحق ) 2/2(محسوبًا من بيانات الملحق : المصدر 
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ن عامي              ناتج  بي رد من ال د انخفض متوسط نصيب الف ذا، وق ذه ال    2001 و1995ه ع من ه دول وهي المغرب  في أرب

ويعود ذلك بصورة أساسية إلى تغيرات أسعار صرف العمالت الوطنية لهذه           ). 1(وسورية وجيبوتي وموريتانيا، الشكل     

 .الدول مقابل الدوالر بين العامين المذآورين

 

 

 

 

 

ناتج مستويات توزيع الدخل حسب فئاته أو حسب التوز                       رد من ال ام لنصيب الف يع الجغرافي بين وال يعكس المتوسط الع

ة من السكان يقل دخلها عن المتوسطات سالفة الذآر ويقع غالبيتها تحت خط                            ي أن نسبة هام ا يعن ريف والحضر، مم ال

ر الشديد وبخاصة في الدول التي يبلغ فيها المتوسط العام لنصيب الفرد من الناتج أقل من دوالر ونصف الدوالر في                       الفق

 .السودان وموريتانيااليوم، وتضم هذه الدول اليمن و

 
 الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي

 

ية  دول العرب ي لل ي اإلجمال ناتج المحل يكل القطاعي لل ن اله م –يبي ية –) 6( الجدول رق اع نصيب القطاعات األول  ارتف

ات ية ا   . والخدم تأثر بالصدمات الخارج ية لل ية االقتصادات العرب اع قابل ي ارتف ر ف ذا األم اهم ه د س ي وق ت ف ي تمثل لت

ية، وخاصة أسعار النفط والمنتجات الزراعية، من جانب ومواسم الجفاف التي                     يرة في أسعار السلع األول تذبذبات الكب ال

ابقة   نوات الس الل الس تزايد خ ي ال بها ف ذ تعاق ات،    . أخ ات الخدم ا قطاع تعرض له ي ت ك الصدمات الت ى ذل ويضاف إل

ية غ            يجة الظروف الدول ياحة، نت ية  وبخاصة الس ونظرًا الرتفاع األهمية النسبية للقطاعات األولية والخدمات،    . ير الموات

 .فإن العديد من األنشطة األخرى في الدولة ترتبط بتلك القطاعات وتتأثر بحاالت االنكماش أو االنتعاش التي تمر بها

 

 

 

التوزيع النسبي لسكان الدول العربية حسب فئات الدخل اليومي): 1(الشكل 
 )2001-1995( في عامي 
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 )6(الجدول رقم 
 الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

  
 ) مئويةنسب( 

 *هيكل الناتج المحلي اإلجمالي **هيكل الناتج غير االستخراجي
2001 2000 1990 2001 2000 1990 

 

 قطاعات اإلنتاج السلعي 55.6 54.3 52.3 41.9 36.5 38.1
 الزراعة : 12.8 10.9 11.2 16.8 14.1 14.7

 الصناعات االستخراجية 23.5 26.1 23.4 - - -
 الصناعات التحويلية 10.4 10.9 11.1 13.6 13.9 14.7

 باقي قطاعات اإلنتاج 8.9 6.4 6.7 11.5 8.5 8.7
 إجمالي قطاعات الخدمات 44.4 45.7 47.7 58.1 63.5 61.9
 التجارة والمطاعم والفنادق : 9.2 10.0 10.4 12.1 13.7 13.9

 التمويل والتأمين والمصارف 5.3 6.3 6.5 6.9 8.8 8.6
 الخدمات الحكومية 15.2 12.5 13.2 19.9 17.2 17.4

 الناتج المحلي اإلجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 .النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج *

 .ات االستخراجيةالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج بعد استبعاد القيمة المضافة في قطاع الصناع **

 

 

ام       في المائة مقارنة بنسبة     23.4، انخفضت مساهمة قطاع الصناعات االستخراجية في توليد الناتج إلى                2001وفي ع

يفًا في ضوء تحسن الظروف المناخية في عدد من                    26.1 وًا طف زراعة نم ابق، وحقق قطاع ال ام الس ة في الع  في المائ

نما حققت الصناعا ية، بي دول الزراع د من تال يذ العدي م تنف عينات، حيث ت نذ منتصف التس وًا متواصال م ية نم  التحويل

لعي      تاج الس نهوض باإلن ل وال نويع مصادر الدخ و ت ية نح دول العرب ية ال ه غالب ار توج ي إط روعات الصناعية ف المش

 . في التنميةوتعزيز دوره في توليد الناتج وفي زيادة مساهمته في عائدات الصادرات وتفعيل دور القطاع الخاص

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الهيكل القطاعي للناتج غير االستخراجي): 2(الشكل 
 )2001 و1990 (

1990

الزراعة
%16.8

الصناعات 
التحويلية
%13.6

باقي 
قطاعات 
اإلنتاج

%11.5

قطاعات 
الخدمات
%58.1

2001

الصناعات 
التحويلية
%14.8

قطاعات 
الخدمات
%61.4

باقي 
قطاعات 
اإلنتاج
%9.1

الزراعة
%14.7
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ي    ن عام تخراجي بي ير االس ناتج غ يد ال ي تول ات ف بية للقطاع اهمة النس ة المس اع 2001 و1990وبمقارن ، يالحظ ارتف

ن  ية م اهمة الصناعات التحويل ام 13.6مس ي ع ة ف ي المائ ى 1990 ف ام 14.7 إل ي ع ة ف ي المائ ا يالحظ . 2001 ف آم

ن   ات م ات الخدم اهمة قطاع اع مس ى  58.1 ارتف ة إل ي المائ تمويل   61.9 ف اع ال اهمة قط اع مس يجة ارتف ة نت ي المائ  ف

نادق     تجارة والف اع ال روعات قط ى مش بال عل زايد اإلق اط االقتصادي ت ي النش يمة  . والمصارف ف وع الق غ مجم د بل وق

ام              ن في ع ن القطاعي ام          2001المضافة في هذي يه في ع ان عل ا آ ي ضعف م م   . 1990 حوال الشكل       ، و)6(الجدول رق

)2.( 

 

ناتج غير االستخراجي                            يكل ال بية لباقي القطاعات في ه ية النس د انخفضت األهم ك إلى     . من جانب آخر، فق رجع ذل وي

ية والتمويل والتجارة، وبخاصة قطاعات التشييد والبنية                   ل من الصناعات التحويل يرة أق يها بوت يمة المضافة ف اع الق ارتف

ي          ا نت ي انحسر نموه د من المشروعات الضخمة خالل عقدي                    األساسية الت يذ العدي د تنف يها بع تثمارات ف راجع االس جة ت

آذلك، فقد انخفضت معدالت زيادة القيمة المضافة في قطاع الخدمات الحكومية بسبب السياسات             . السبعينات والثمانينات 

يص دور الدول         ى تقل ي أدت إل ي الت ادي والمال حيح االقتص رامج التص ار ب ي إط بعة ف طة    المت ن األنش د م ي العدي ة ف

 .والخدمات
 

 الناتج حسب بنود اإلنفاق
 

ام               وًا في ع ي نم ي اإلجمال ناتج المحل ى ال اق عل نود اإلنف يع ب  بالمقارنة مع العام السابق، باستثناء قيمة 2001سجلت جم

ي سجلت انخفاضًا بسبب انخفاض أسعار وآميات صادرات النفط، وأدى ذلك               االنخفاض صادرات السلع والخدمات الت

ن   ات م لع والخدم ر صافي صادرات الس راجع تقدي ى ت ام 77.4إل يار دوالر ع ى 2000 مل ام 57.6 إل يار دوالر ع  مل

 ).7(الجدول رقم . 2001

 
 )7(الجدول رقم 

 الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق
 

%معدل النمو  (%)األهمية النسبية   القيمة بالمليار دوالر
2001 2000 1990 2000-2001 2001 2000 1990 

 

 االستهالك النهائي 369.8 510.9 514.8 0.8 77.1 70.2 72.4
   االستهالك الخاص 244.2 372.2 371.8 0.1- 50.9 51.1 52.3
   االستهالك الحكومي 125.6 138.8 143.0 3.0 26.2 19.1 20.1
 االستثمار اإلجمالي 105.4 139.1 139.0 0.1- 22.0 19.1 19.5

صافي صادرات السلع  4.3 77.4 57.6 25.6- 0.9 10.6 8.1
 والخدمات

   صادرات السلع والخدمات 158.7 228.5 264.3 7.2- 33.1 39.2 37.2
   واردات السلع والخدمات 154.4 207.6 206.8 0.4- 32.2 28.5 29.1

 الناتج المحلي اإلجمالي 479.5 727.4 711.3 2.2- 100.0 100.0 100.0
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 االستهالك النهائي
 

 ، أي  بزيادة نسبتها           2001 مليار دوالر في عام              514.8يقدر إجمالي االستهالك النهائي للدول العربية بحوالي                   

آما يقدر لالستهالك النهائي أن يرتفع آنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي للدول العربية                 .  في المائة عن العام السابق       0.8

 ).7(الجدول رقم . 2001 في المائة في عام 72.4 إلى حوالي 2000  في المائة في عام70.2من 

 

 مليار  143 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ نحو         2001 في المائة في عام        3.0هذا، وقد ارتفع االستهالك الحكومي بمعدل         

ت معدالت نمو االستهالك    وقد تباين .  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية        20.1دوالر، أي ما نسبته نحو      

 .الحكومي وآذلك نسبته من الناتج بين الدول العربية

 

، 2001 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل في عام             52.3أما االستهالك الخاص، فقد شكل حوالي       

وتبلغ .  في المائة في قطر     20.1 في المائة في السودان، وأدنى مستوى له وهو             84.0بلغ أعلى مستوى له وهو حوالي         

 في المائة و   40.0 في المائة في السعودية، وتتراوح ما بين           36.6نسبة االستهالك الخاص إلى الناتج اإلجمالي حوالي          

 في  80.0في المائة و   60.0 في المائة في آل من اإلمارات والبحرين والجزائر وعمان والكويت وليبيا، وما بين                  50.0

 .ول العربيةالمائة في باقي الد

 

ناتج في غالبية الدول العربية، إال أنه نظرًا النخفاض متوسط                             ى ال اع نسبة االستهالك الخاص إل رغم من ارتف ى ال وعل

إن مستويات االستهالك معبرا عنها بمتوسط نصيب الفرد منه الزالت              دول، ف ذه ال ناتج في معظم ه رد من ال نصيب الف

ن دوالر واحد في ا            تراوح بي يوم و    منخفضة، وت  دوالر في آل من األردن وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان             3.5ل

 في المائة من إجمالي سكان 76.5وسورية ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، وهي الدول التي يشكل سكانها حوالي         

 .الدول العربية

 
 اإلنفاق االستثماري

 

تثماري في الدول العربية بصور          اق االس ي اإلنف  مليون 100، وبما قيمته حوالي 2001ة طفيفة خالل عام انخفض إجمال

والجدير بالذآر أن نسبة االستثمار     .  نقطة مئوية  0.4دوالر، ومع ذلك، ارتفعت نسبته إلى الناتج المحلي اإلجمالي بقرابة           

دول العربية فرادى تتباين بصورة ملحوظة               ى مستوى ال ناتج عل ى ال ، حيث تقدر   فهي تبلغ أعلى مستوى لها في لبنان      . إل

 في المائة في آل من البحرين والسودان وعمان     15.0، بينما تقل هذه النسبة عن       2001 في المائة في عام      29.1بحوالي  

 .والكويت وليبيا وموريتانيا
 

 صادرات السلع والخدمات
 

ية آكل بحوالي                  دول العرب ي صادرات السلع والخدمات لل در إجمال ، أي ما نسبته 2001 مليار دوالر في عام     264.3يق

ية، الجدول رقم                      37.2 دول العرب ي لل ي اإلجمال ناتج المحل ة من مجموع ال  مليار دوالر   152، منها حوالي    )7( في المائ
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 مليـار  112.9 في المائة من إجمالي صادرات السلـع والخدمات، والباقـي حوالـي           57.4صادرات نفطية، تشكل حوالي       

 ).5/5(و) 2/5(ن دوالر صادرات غيـر نفطيـة، الملحقـا

 

اع نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات العربية، فإن التقلبات التي تتعرض لها السوق العالمية                       ونظرًا الرتف

ير على إجمالي حصيلة الصادرات العربية، إضافة إلى أن الصادرات غير النفطية تتضمن نسبة            نعكس بشكل آب نفط ت لل

ية الزراع          واد األول ة من الم بات في األسعار العالمية تؤثر بشكل مباشر                  هام ا لتقل تعرض بدوره ية، والتي ت ية والمنجم

 .على حصيلة الصادرات
 

 واردات السلع والخدمات
 

تيراد، وتحسين جانب                         يد سياسات االس ية بغرض ترش ية سياسات وإجراءات اقتصادية ومال دول العرب ية ال طبقت غالب

ى ا      . العرض في االقتصاد      ك إل د أدى ذل يرة نمو الواردات مقارنة بنمو بنود اإلنفاق األخرى منذ منتصف   وق نخفاض وت

 مليار دوالر، أي 206.8 في المائة فبلغت حوالي   0.4  بحوالي    2001وقد انخفضت قيمة الواردات في عام       .  التسعينات

 ).7(دول رقم    الج.  في المائـة من النـاتج المحلي اإلجمالي للدول العربية في ذلك العام29.1ما نسبتـه 

 

ى الناتج في الدول العربية بين حوالي                واردات إل تراوح نسبة ال  في المائة 101 في المائة في السودان، وحوالي     14.1وت

 هذه الدول على الواردات لمقابلة احتياجاتها االستثمارية والوسيطة        تفي لبنان، وذلك تبعًا لتباين درجات اعتماد اقتصادا       

 .ة إلى درجة توفر الموارد الالزمة لتلبية احتياجات االستيرادواالستهالآية، إضاف

 

يمة الصادرات، إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد، أي الفرق بين صادرات                           اع ق واردات، مع ارتف و ال باطؤ نم د أدى ت وق

ن    ات، م لع والخدم ات وواردات الس لع والخدم ام  4.3الس ي ع يار دوالر ف ى 1990 مل ي 57.6 إل يار دوالر ف ام  مل  ع

2001. 

 

تثناء األردن وتونس وجيبوتي والسودان ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا التي                       ية فائضًا باس دول العرب د حققت ال وق

 في المائة في 92.8 في المائة في موريتانيا و   62.1 بين   2001تراوحت نسبة تغطية الصادرات للواردات فيها في عام             

د تحول إلى فائض ابتداءًا من عام           ومن المالحظ أن تحول العجز في            . تونس  وارد ق  في الجزائر وعام 1996فجوة الم

 ).3(الشكل .  في اليمن2000 في سورية وعام 1999
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 لتطورات االجتماعيةا
 

 مقدمة
 

ات هامة مع بداية هذا القرن من أبرزها الحاجة لتكوين آوادر بشرية منتجة                 ت ية تحدي دول العرب ومؤسسات عمل واجه ال

ثة تمكّ    ية          حدي ا في التنم ى الرغم        . نها من دعم دوره ه وعل يم، فإن  من ارتفاع معدالت اإلنفاق عليه، إال أن        وبالنسبة للتعل

تقدم ا ود الماضية         ل يه طيلة العق ان في المقام األول آميًا فلم تتمكن النظم التعليمية من االرتقاء بنوعية التعليم للمستوى            آف

و  رغ . بالمطل وتعتبر الفجوة بين الجنسين في األمية هي  .م من التحسن الكمي إال أن معدالت األمية ال تزال مرتفعة         وبال

الم            يم الرئيسية في الع ن األقال بر بي راجع معدالت القيد في             .األآ دة في عدة دول تمثلت في ت رزت ظاهرة جدي ك، ب آذل

ثانوي    يم األساسي وال ي التعل د   . مرحلت إن ال رتفعة،     وبالنسبة للسكان، ف وه الم ي من معدالت نم زال تعان ية ال ت ول العرب

ا بنسبة أعلى من نمو                              ا، ونموه وى ومهاراته ذه الق درات ه ي السكان، وضعف ق ة إلجمال وى العامل وانخفاض نسبة الق

نة آما تعاني الدول العربية من قلة الخدمات المتوفرة لسكان الريف بالمقار  . فرص العمل، وانخفاض مشارآة المرأة فيها     

ر          زايد ظاهرة الفق وتعادل توزيعها  ومن جانب آخر، تحسنت مؤشرات الصحة في معظم الدول العربية      . مع الحضر وت

 .مساهمة القطاع الخاص في قطاعي الصحة والتعليمبين الريف والحضر في عدد منها آما تبين المؤشرات تزايد 

 
 السكان

 

نمو السكاني     مليون نسمة،  ومن المتوقع أن 288 بحوالي 2001العربية في عام يقدر إجمالي عدد السكان في الدول       : ال

ي            ى حوال دد إل ذا الع رتفع ه ام      ل  م 315ي ثل نسبة آبيرة من                . 2005يون نسمة ع ومن المالحظ أن عدد سكان مصر يم

ي بلغت نحو        ر والسودان والمغرب والعراق                     22.6اإلجمال ية وهي الجزائ ة، وأن عدد سكان خمس دول عرب  في المائ

 )2001-1995(فجوة الموارد العربية ): 3(الشكل 
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تجاوز     و ن أن عدد السكان يقل عن المليون في آل من البحرين وجيبوتي وقطر        20السعودية ي يون نسمة في حي وال .  مل

بالغ            ية ال دول العرب و السكان في ال دل نم يم الرئيسية في العالم عدا إفريقيا       2.3زال مع ن األقال ى بي د األعل ة يع  في المائ

دل           ذا المع بلغ ه وقد نجحت .  في المائة في الدول النامية1.9مائة في الدول المتقدمة، و  في ال0.6جنوب الصحراء، إذ ي

ية في تحقيق نتائج ملموسة في برامج تنظيم األسرة وتخفيض معدل نمو السكان، مثل تونس التي بلغ                       دول العرب بعض ال

 ).2/7( في المائة، الملحق 1.2معدل النمو السـكاني فيها نحو 

 

دل الخصوبة   م  الدول العربية ببطء وتيرة انخفاض معدالت الخصوبة يرافقه انخفاض سريع في معدالت             تتميز غالبية : ع

يا  ادة نسبة السكان من الفئة العمرية الفتية ومن ثّم تغير الهيكل العمري للهرم السكاني                       تالوف ى زي ا أدى إل وتتباين . ، مم

دل الخصوبة                رادى من حيث انخفاض مع ية ف دول العرب توقع أن يؤد     . ال ي الهيكل العمري الذي تغلب عليه فئة       ومن الم

الشباب إلى ضمان بقاء العدد المطلق للمواليد عند مستوى مرتفع حتى إذا انخفض معدل الخصوبة الكلي، آما أن الزيادة             

ية        ن إمكان د م ا يح ل مم وق العم ى س يرة عل يفرض ضغوطًا آب ل س ن العم ي س رية ف ئة العم ن الف كان م دد الس ي ع ف

 ).2/8(استيعابها، الملحق 

 

توزيع العمري للسكان     ا ام           : ل توزيع العمري للسكان لع ن ال  اتساع الشريحة الوسطى للهرم السكاني والمتمثلة       1999يبي

رية       ئة العم ئة في الدول العربية بين     )  سنة 65 -15(في الف ذه الف تراوح نسبة ه وتجاوزت نسبة . ئةا في الم73 و50إذ ت

 في المائة في أربع دول وهي من 30وتقل عن   دول عربية9ائة من السكان في  في الم40)  سنة15(الفئة العمرية دون 

 ).2/9(دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث توجد عمالة وافدة ال تصاحبها أسرها، الملحق 

 

ريف    س  تاحة تزايد نسبة سكان الحضر في الدول العربية إلى إجمالـي السك            يتظهر الب   : كان الحضر وال ان خـالل  انات الم

زايد معدالت الهجرة من الريف إلى الحضر               يجة ت ن نت ن األخيري وفي بعض الدول العربية، أمكن تقليل معدالت       . العقديـ

ي التخفيف من الضغوط اإلضافية على البنية األساسية في المناطق الحضرية األمر الذي ساعد على                     ذه الهجرة وبالتال ه

ية والس         ير الخدمات الصحية والتعليم إال أن معظم الدول العربية ال تزال تواجه مشكلة توفير الخدمات . كنية المناسبة توف

م أسباب الهجرة من الريف إلى الحضر هي قلة هذه الخدمات مما                            ية خاصة وأن من أه ناطق الريف ية األساسية للم والبن

ع السكان نحو المدن سعيًا لنوعية أفضل للحياة            الزراعي علـى استيعاب العمـالة     ويضاف إلى ذلك عدم قدرة القطاع     . يدف

 ).2/9(المتزايدة الناتجة عن المعدالت العالية للنمو السكاني، الملحق 

 

ثافة السكانية   ا تراوح الكثافة السكانية     : لك  في 2آم/  فرد126 في موريتانيا وليبيا،  و  2آم/  أفراد 3ي الدول العربية بين     فت

ك البحرين حيث ترتفع ف         . الكويت  تثنى من ذل  تليها لبنان   2آم/  فرد 1010يها الكثافة السكانية بشكل ملحوظ إلى نحو        ويس

بالغة         ثافة السكانية ال رد  363ذات الك م /  ف ك المعدالت ال تعكس بدقة ظاهرة االآتظاظ السكاني الذي تعاني               2آ ، إال أن تل

ى ضغط آبير على البنية األساسية                         نها، والتي أدت إل يرة م ية خاصة الكب نه المدن العرب وتزايد المجتمعـات المهمشـة   م

 .)2/9(التي تعاني من ظاهرتي البطالة والفقر، الملحق 
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 التعليم
 

اق اإل   يم       اإلنف ى قطاع التعل ي عل تظهر المؤشرات المتاحة أن الدول العربية مستمرة في تخصيص نسبة عالية من        : جمال

ا خالل ا                   دل إنفاقه بر مع يم، ويعت ا القومي لقطاع التعل ي ناتجه ترة   إجمال بالغ    1996 -1993لف ة من الناتج     5 ال  في المائ

غ    اق بل دل إنف ع مع ة م يًا بالمقارن ي عال ي اإلجمال ية و 3.6القوم دول النام ة لل ي المائ تقدمة 5.1 ف دول الم ة لل ي المائ .  ف

ي    ذي يتم يم الخاص ال ى التعل اق عل ي وال يتضمن اإلنف اق الحكوم ط عن اإلنف بر فق دل يع ذا المع ره أن ه ر ذآ ز والجدي

 .باالرتفاع النسبي في الدول المتقدمة على مستوى التعليم العالي

 

ذا المعدل تجاوز            6 في المائة في تونس واليمن، و 7 في المائة في السعودية واألردن، آما تجاوز    8ومن المالحظ أن ه

ة في سورية        د انخفض بشكل آبير حيث بلغ              . في المائ ا في السودان، فق ألنه يعكس اإلنفاق من  في المائة، نظرًا   0.9أم

ط        زية فق ة المرآ بل الحكوم دل اإلنفاق بين       .  ق تراوح مع  في المائة في بقية الدول العربية حسب إحصائيات عام  5 و 2وي

بالغ نحو          . 1997 نان ال دل في لب  في المائة إلى اعتماده على القطاع الخاص في تقديم خدمات 2.5ويعزى انخفاض المع

 ).2/10(التعليم، الملحق 

 

ا بالنسبة لنصيب قطاع التعليم من إجمالي اإلنفاق العام اإلجمالي، فتبين مؤشرات الدول التي توفرت عنها بيانات عن                    أ م

ام    ًا منها قد خصصت حصصًا  آبيرة للتعليم بلغت نحو ُخمس إجما             1997ع (ي اإلنفاق العام، وهي السعودية ل، أن أربع

، أما في ُعمان ) في المائة19.1(، وموريتانيا ) في المائة19.9( وتونس ،) في المائة20.9(، والمغرب ) في المائة22.8

هذا، وتشير البيانات المتوفرة إلى أن حصة التعليم االبتدائي بالنسبة          .  في المائة  10ولبنان، فقد بلغت هذه الحصة ما دون        

يم تجاوزت في منتصف التسعينات             ى التعل اق الجاري عل ي اإلنف ة ف   80إلجمال  في المائة في 70ي فلسطين و  في المائ

ن          50اليمن و   ن عربيتي ة في دولتي ة، آانت الحصة المخصصة لصالح التعليم الثانوي أعلى من تلك             .  في المائ وبالمقارن

 ).2/10(المخصصة للتعليم االبتدائي في آل من  مصر والمغرب، الملحق 

 
 لقيد في مراحل التعليما
 

يم االبتدائي      رحلة التعل دل ا    : م اوت مع يد اإلجمالي في مرحلة التعليم االبتدائي بين الدول العربية في عام             تف  من 1999لق
ى    39 ي إل ة في جيبوت ي تجاوزت     116 في المائ يد إجمال س، وحققت سبع دول معدالت ق ي تون ة ف ي المائ ي 100 ف  ف

ة، ملحق  ن   ). 2/11(المائ ثر م ى أآ رحلة إل ذه الم ي ه يد الصافي ف دالت الق ة90ووصلت مع ي المائ ارات  ف ي اإلم  ف
ر وسورية والعراق وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر             ن وتونس والجزائ ومن المالحظ أن القيد اإلجمالي في      . البحري

هذه المرحلة تضاعف في موريتانيا، وزاد بنحو النصف في ُعمان ولكنه تراجع بنحو الثلثين في الصومال، وبنحو الربع                  
 . في األردن وليبيافي الكويت والعراق آما تراجع أيضًا

 
 15 في المائة في 90 نسبة 1999وتجدر اإلشارة إلى أنه بينما تجاوز القيد اإلجمالي في الصف األول االبتدائي في عام            

ه ال يزال دون            ية، إال أن ة عرب آذلك، فإنه ).  في المائة  46.2(والسودان  )  في المائة  26.2( في المائة في جيبوتي      50دول
زا  رغم من ت ى ال ه يوجد  وعل ية، إال أن المدارس االبتدائ داد المسجلين ب رر غير  10.5يد أع ي العمر المق ل ف يون طف  مل

 . في المائة إناث60 في المائة من إجمالي األطفال في هذه الفئة، منهم 21.8ملتحقين بالمدارس يمثلون 
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 في المائة في دولتين فقط 90 عن 1996ام ارتفع معدل القيد اإلجمالي في المرحلة الثانوية في ع: لتعليم الثانويامرحلة 

ن    ن، وانخفض ع يا والبحري ا ليب ي  40هم ة ف ي المائ ومال    6 ف ي والص ن وجيبوت رب واليم ودان والمغ ي الس  دول ه
ثالثة األخيرة دو               دول ال دل في ال ان المع يا، وآ ويالحظ تراجع معدالت القيد في هذه المرحلة     .  في المائة   17 نوموريتان

ي        41 و 26 و 20 و 8ت والعراق والصومال بنسبة        في سورية والكوي      ى التوال ة عل ك تكون معدالت هذه     .  في المائ وبذل
ي         يم االبتدائ ي التعل ي مرحلت يين ف ن الماض الل العقدي تواها خ ي مس ت ف د تراجع ورية، ق دا س يرة، ع ة األخ المجموع

ف أآثر من أربع مرات، وارتفع في    ومن جانب آخر، تحسن معدل القيد بشكل آبير في ُعمان حيث تضاع           . والثانوي معاً 
 ).2/11(تونـس والسـعودية بنحو الضـعف، الملحـق 

 
رحلة     في  5 في المائة في لبنان وقطر وآان دون         25 نسبة   1997تجاوز القيد في التعليم العالي في عام        : لتعليم العالي ام

ة في اليمن وموريت     س التعاون لدول الخليج العربية بارتفاع قيد       وتتميز دول مجل  . نيا والصومال والسودان وجيبوتي   االمائ
يد الذآور في اإلمارات، وثالثة                                 دل ق ة أضعاف مع دل قيدهن أربع غ مع الذآور، إذ بل ة ب ذه المرحلة مقارن اث في ه اإلن

وفي المقابل يرتفع معدل قيد الذآور عن اإلناث بشكل ملحوظ          . أضعاف في قطر، والضعف تقريبًا في البحرين والكويت       
يا واليمن      في فلس    ية، فيما عدا                    . طين ومصر، وموريتان دول العرب يع ال يد للجنسين في جم يزت معدالت الق د تم ذا، وق ه

ود الماضية             ثالثة عق نان، بالتحسن المضطرد خالل ال ن، فقد تحسنت معدالت اإلناث     . سورية ولب ن الدولتي ا في هاتي أم
 ).2/11(، الملحق 1997 -1980ة بنحو الربع وتراجعت معدالت الذآور بنفس الدرجة خالل الفتر

 
يد في التعليم الخاص     ا فبينما ال يسمح . بية في مدى اعتمادها على القطاع الخاص في مجال التعليم    رتتفاوت الدول الع  : لق

  في المائة من طلبته71بمساهمة القطاع الخاص في هذا المجال في الجزائر، اعتمد لبنان على القطاع الخاص في تعليم 
ى مستوى   ع ية و     ل ته على مستوى المرحلة الثانوية              60 المرحلة األول ة من طلب ومن بين الدول   . 1996ي عام   ف في المائ

نها بيانات، تعتبر معدالت القيد في مؤسسات التعليم الخاص عالية في الكويت واإلمارات حيث بلغت في        ي توفرت ع الت
ي والثانوي           يم الخاص االبتدائ ي التعل في المائة على التوالي من إجمالي القيد في اإلمارات، و         29 في المائة و   42مرحلت

ة و     33 ى التوالي في الكويت         27 في المائ ة عل  في 10ومن جانب آخر، تدنت معدالت القيد في المرحلتين عن       .  في المائ
 .المائة في تونس والسعودية وسورية وعمان ومصر والمغرب

 
يد في مرحلة             ائل في معدالت الق تراجع اله  في المائة في عام 4التعليم الثانوي الخاص في السودان الذي بلغ ويالحظ ال

آما يالحظ من جانب آخر، آبر حجم مساهمة القطاع الخاص في مرحلة التمهيد             .  في المائة   82، منخفضًا بنسبة      1996
ية والثانوية حيث وصلت معدالت القيد في التعليم الخ               ة مع المرحلة االبتدائ ية بالمقارن بل االبتدائ اص في ست دول من ق

 ).2/11(في المائة من إجمالي القيد لهذه المرحلة، الملحق100االثنتى عشرة دولة التي توفرت عنها بيانات، 
 

ذه المؤشرات مدى االرتباط بين درجة صعوبة توفير التعليم وبين عدد سكان الدول ووضعها االقتصادي،                  ن من ه ويتبي
دول          يد في ال يرة الحجم، مما يشير إلى حاجة هذه الدول إلى    إذ يالحظ انخفاض معدالت الق نخفض أو آب  ذات الدخل الم

د إضافي ومضاعفة       ذل جه تيعابية لكي توفر التعليم للجميع خاصة في مراحل التعليم األساسي    ب ات االس ويتطلب . الطاق
ادة الميزانيات المخصصة بمعدالت تشكل تحد آبير للدول ذات النمو ا                  يم زي لسكاني العالي والدخل   تحسين معدالت التعل

وبصورة عامة، تعمل غالبية الدول على تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته في قطاع التعليم، خاصة       . المنخفض
يًا بمشاريع تحسين نوعية التعليم وتوسيع الخدمات التعليمية في المناطق                 و جزئ د تضطر للتضحية ول دول ق ذه ال وأن ه

 ).2/11(معدالت القيد على مستواها الحالي الملحق الريفية من أجل المحافظة على 
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ية ا ومع . 2000 في المائة في عام      38.8فبلغت نحو   . انخفضت معدالت األمية بين البالغين في جميع الدول العربية         : ألم

ية                   دول النام ة مع ال رتفعًة بالمقارنـ زال م ك، فهي ال ت ة   26.3(ذل تقدمة   ) في المائ دول الم ر دوتج).  في المائة1.1(، وال
رغم من التحسن النسبي في هذه المعدالت إال أن األرقام الفعلية لألميين في ارتفاع، إذ ارتفعت                         ى ال ه عل ى أن اإلشارة إل

ترة      ويوجد العدد األآبر .  في المائة62.5 مليون، تبلغ نسبة اإلناث منهم 68 مليون إلى   49  من    2000 -1970خالل الف
ن في خمس دول هي مصر                في المائة من    70والسودان والجزائر والمغرب واليمن والتي يمثل نصيبها نحو         من األميي

 .إجمالي األميين في الدول العربية
 

د     ي العق دل ف ث انخفض المع ور حي ن الذآ ية بي و األم ي مح ن ف رزته مصر واليم ذي أح تقدم ال ى ال ارة إل در اإلش وتج
ى    40الماضي في مصر من          ة وفي اليمن من            21 إل ى    45 في المائ ة    28 إل د آانت معدالت التحسن في    .  في المائ وق

اث في جميع الدول العربية عدا اإلمارات والسعودية والعراق والكويت،                         يها من اإلن ن الذآور ف ية افضل بي مؤشر األم
ن الجنسين، في ال                ى أن الفجوة بي ا يشير إل ك         ممم ى من تل دًال من أن تتقلص         اجموعة األول د زادت ب دول، ق وآما هو  . ل

، هي 2000 عام ي نقطة مئوية ف 23.9روف فإن الفجوة بين معدالت األمية للجنسين في الدول العربية آكل، والبالغة             مع
 نقطة مئوية وال 15.6األآبر بين األقاليم الرئيسية في العالم، علمًا بأن متوسط الفجوة بين الجنسين في الدول النامية تبلغ                 

 ).2/12( الدول المتقدمة، الملحق توجد اختالفات بين معدالت الجنسين في
 

يع الدول العربية بين الشباب           ية في جم بالمقارنة )  سنة24-15فئة العمرية لا(ومن جانب آخر، انخفضت معدالت األم
ام                       ن الشباب الذآور في ع ية بي بار، إذ بلغت معدالت األم  في المائة في سبع دول عربية، ولكنها        5 دون   1999مع الك

ة في موريتانيا ويعتبر  في ال 39تجاوزت   ور في العراق ومصر والمغرب والسودان آمس الشباب الذُخا يقرب من م مائ
ن      ا بالنسبة للشباب من اإلناث، فقد انخفضت النسبة دون             . واليمن من األميي  في المائة في دولتين فقط وهما األردن      5أم

ن الشباب من                        ثر من النصف بي بلغ أآ ية لت نما تنتشر األم ان بي ثر من الثلث في               ُوعم يا واليمن وأآ اث في موريتان اإلن
 ).2/12(السودان ومصر والمغرب والعراق، الملحق 

 
 العمالة

 
ي القوى العاملة في الدول العربية بنحو            در إجمال  في المائة 3، بمعدل نمو يبلغ حوالي 2001 مليون عامل في عام 95يق

نوياً  و العرض من القوى العامل        مويالحظ أن    . س دل نم  في المائة وأعلى من 2.3ة أعلى من معدل النمو السكاني البالغ ع
ي  بالغ حوال و الوظائف ال دل نم ود الماضية2.5مع ي العق اع الخصوبة ف ى ارتف رجع إل ذي ي ة األمر ال ي المائ ومن .  ف

ة مرتفعًا لفترة طويلة              و العمال دل نم توقع أن يستمر مع ن تستمر مشكلة   وفي ظل النمو اإلقتصادي المتباطئ، يتوقع أ      . الم
ى عدد آبير من الدول العربية، األمر الذي                    ا عل ي تلقي بظالله ة الت ية الهام أحد المشاآل االقتصادية االجتماع بطالة آ ال
زيد من التفاعل لعوامل اإلنتاج                   دة وتحقق الم تثمارات جدي ة تؤمن تشجيع توظيف اس ية مالئم ول عمل يتطلب وضع حل

 .المختلفة داخل سوق عربي موحد
 

ال دون                          وم  ى ظاهرة تشغيل األطف يًا عل ًا، ولكن ال يزال معدل       15ن جانب آخر، نجحت تسع دول في القضاء آل  عام
رتفعًا في السودان          ة    28(تشغيلهم م يا    ) في المائ ة    23(، وموريتان  في  10(، ومصر   ) في المائة   19(، واليمن    ) في المائ

 ).2/13الملحق (ر من الشباب في هذه الدول ، ويدل هذا المؤشر على ضياع فرص التعليم لجزء آبي)المائة
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د انتشرت بدرجات متزايدة بين خريجي التعليم العالي وبنسبة أآبر بين اإلناث                 بطالة ق ر بالذآر أن ال ويشير  .ومن الجدي

درة ا           ى عدم ق ك بوضوح إل م نحو                 لذل بلغ عدده در أن ي ن الجدد المق تيعاب الداخلي ى اس يون طالب عمل  47سوق عل  مل
 .2010ام بحلول ع

 
املون في قطاع الزراعة في الدول العربية في عام              در الع  في المائة من إجمالي القوى العاملة،       31.7 بحوالي   2000ويق

نحو          وزاد حجم المشتغلين في قطاع     .  في المائة  49.5 في المائة، وفي قطاع الخدمات بنحو        18.8وفي قطاع الصناعة ب
ترة  ات خالل الف ت،   بشكل آ2000-1995الخدم ان والكوي ن والمغرب واألردن وعم ودان وسورية واليم ي الس ير ف ب

ن          زيادة بي دل ال راوح مع ة و     3.8وت ة    20 في المائ وى العاملة في هذا          .  في المائ و الق دل نم راجع مع ومن جانب آخر، ت
 ).2/13( في المائة، الملحق 1.3القطاع في قطر بنحو 

 
  عامًا، ولكن ال يزال معدل15على ظاهرة تشغيل األطفال دون سن   ومن جانب آخر، نجحت تسع دول في القضاء آليًا             

رتفعًا في السـودان           في 10(، ومصر       ) في المائة  19(، واليمن   ) في المائة  23(، وموريتـانيا   ) في المائة  28(تشغيلهم م
 ).2/13الملحق (ويدل هذا المؤشر على ضياع فرص التعليم لجزء آبير من الشباب في هذه الدول ). المائة

 
ة       م رأة في القوى العامل زال متوسط معدل مشار  : شارآة الم في )  في المائة27(ة المرأة في القوى العاملة والبالغ آال ي

ام    ى معدالت المشارآة االقتصادية للمرأة بالمقارنة مع المناطق                      1999ع ية تسجل أدن دول العرب زال ال منخفضًا، وال ت
ة بين  ووعلى الرغم من أن الفج    .  نقاط مئوية في العقدين الماضيين     4لمعدل إال بنحو    الرئيسية في العالم، ولم يتحسن هذا ا      

ان بطيئًا وال يتناسب مع الزيادة الهائلة التي حدثت في التحصيل                               تقدم آ ا، إال أن ال ى حد م د ضاقت إل ي الجنسين ق معدل
رأة    ن الُخمس والثلث في بقية الدول الع             .  التعليمي للم ا بي تراوح الحصة م ربية عدا اإلمارات والسـعودية حيث بلغـت      وت

 ).2/13( في المائة، الملحـق 44 في المائة، وموريتانيا حيث بلغت 16
 

اع النسبي في معدالت مشارآة المرأة في الدول ذات القطاع الزراعي النشط               ويعمل بقطاع الزراعة في    . ويالحظ االرتف
لقوى العاملة من اإلناث، وفي سورية والمغرب وموريتانيا أآثر من           في المائة من إجمالي ا     80اليمن والسودان أآثر من     

يا          60 ة، وفي موريتان ة    57 في المائ ومن جانب آخر، يعمل ثلث إجمالي القوى العاملة من اإلناث في القطاع              .  في المائ
ان وتونس، وخمس اإلجمالي في لبنان والمغرب            ى معظم القوى   أما القطاع الحكومي، فقد استحوذ عل     . الصناعي في ُعم

ة من      في 82 في المائة من إجمالي القوى العاملة النسائية، والسعودية    98في اإلمارات والكويت، حيث بلغ       إلناثاالعامل
يا      ة، وليب ة، واألردن       68المائ ة، والعراق        55 في المائ ة    52 في المائ ير في مشارآة        .  في المائ ويالحظ االنخفاض الكب

اث ف          ة من اإلن وى العامل ة    7(القطاع الحكومي في اليمن          يالق  في  18(، وُعمان   ) في المائة  11(، والسودان    ) في المائ
ة ى أن متوس. )المائ نا إل ارة ه ن ثلث ونصف دخل طوتجدر اإلش تراوح بي ية ي دول العرب ير من ال ي آث رأة ف  دخل الم

 .الرجل، وأن راتبها اقل من الرجل حتى في الوظائف المتشابهة
 

 الصحة
 
اق على ا   ا اإلجمالي بين الدول العربية،    يتفاوت معدل اإلنفاق اإلجمالي على الصحة آنسبة من الناتج المحلي          :لصحةإلنف

دل      تجاوز المع ل عن                    8وي نان ويق ارات والسعودية وفلسطين ولب ة في اإلم ة في سورية          5 في المائ  في  2.4( في المائ
ة  عين العام والخاص وتختلف نسبة مساهماتهما من دولة        آما تتفاوت مساهمات القطا   ).  في المائة  3.4(، والسودان    )المائ

ى أخرى، وتظهر المؤشرات تزايد أهمية دور القطاع الخاص في تقديم الرعاية والخدمات الصحية في لبنان،                       ية إل عرب



   28

يها في الفترة                                  ي ف ي اإلجمال ناتج المحل ئوية من ال ى الصحة آنسبة م اق القطاع الخاص عل دل إنف غ مع -1990حيث بل
و  1998 بالغ   7.6نح ام ال اع الع اق القط دل إنف ة بمع ة، مقارن ي المائ ة2.2 ف ي المائ و  .   ف ًا نح رات توجه ن المؤش وتبي

تقديم الخدمات الصحية في المغرب وموريتانيا واليمن والسودان وسورية، حيث يصل                        ى القطاع الخاص ل تماد عل االع
ناتج المحل                    ى الصحة آنسبة من ال ام عل اق القطاع الع دل إنف ي ثلث معدل إنفاق القطاع الخاص في آل من       مع ي اإلجمال

 .المغرب وموريتانيا والسودان، وإلى نصف معدل إنفاق القطاع الخاص في اليمن وسورية
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعاية الصحية في السعودية حيث يصل معدل إنفاق                             م الخدمات وال يًا في تقدي ام دورًا رئيس ابل يلعب القطاع الع وبالمق

ي اإلجمالي إلى              القطاع  ناتج المحل ام آنسبة من ال  في المائة للقطاع الخاص، وأيضا   1.6 في المائة مقارنة بنحو      6.4 الع

ثر من القطاع الخاص في مجال الصحة في آل من األردن والبحرين،               ام أآ ى القطاع الع تماد عل ام لالع اه ع يوجد اتج

ان والكويت       راق، وُعم ر، والع  حصة إنفاق القطاع الخاص من إجمالي اإلنفاق على الصحة          وبالمقابل تراوحت . والجزائ

ن   ي     60-40بي الم وحوال ة في معظم أنحاء الع اهمات     29 في المائ ابقة، ولكن مس دول االشتراآية الس ة في ال  في المائ

زايد،              دول في ت ذه ال ن الشكل     القطاع الخاص في ه  معدالت اإلنفاق اإلجمالي والخاص على الصحة في الدول  ) 4(ويبي

 . العربية التي توفرت عنها بيانات

 

 1960 سنة في عام 45ند الوالدة في الدول العربية من عارتفع معدل متوسط العمر المتوقع : لعمر المتوقع عند الوالدة   ا

ى    ام        66.4إل ام، والخدمات الصحية بشكل خاص                 1999 سنة في ع وفي عام  .  بسبب تحسن ظروف المعيشة بشكل ع

 سنة في الكويت، وقد أحرزت بعض الدول العربية معدالت مقاربة           77 سنة في جيبوتي و      47ن   تفاوت المعدل بي   1999

دول ال     ية وتونس، وينخفض المعدل في السودان                     م لمعدالت ال يج العرب دول الخل تعاون ل رزها دول مجلس ال تقدمة من أب

ي          ى جيبوت يا باإلضافة إل ع حال الخد        . والصومال وموريتان ذه المؤشرات واق مات الصحية في الدول العربية  وتعكس ه

 وية لإلنفاق الخاص واإلنفاق اإلجمالي على الصحةالنسبة المئ): 4(الشكل 
  إلى الناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدول العربية خالل التسعينات
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تأثر بدوره بحجم السكان وتوزيعهم الجغرافي ومدى سهولة وصول هذه                       ذي ي ية مستواها وشموليتها ال تلفة من ناح المخ

 .الخدمات لهم، باإلضافة إلى حجم الميزانية المخصصة لهذا القطاع

 

والدة في ال                  ند ال توقع ع زيادة في متوسط العمر الم دل ال إن مع ك، ف ن    آذل تفاوت بي ية ي  في المائة في لبنان  8دول العرب

ة في اليمن        29والكويت و   يز أداء هذا المؤشر في اليمن حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الوالدة    .  في المائ د تم وق

بعينات وبنسبة              20بنسبة    د الس ة في عق نات ليصل إلى            29 في المائ د الثماني ة في عق ، 2000 سنة في عام 63 في المائ

 ).2/8(لملحق ا

 
ال الرضع     و يات األطف يزت د  : ف  7.7ل مجلس التعاون الخليجي بانخفاض معدالت وفيات الرضع التي تراوحت بين           وتم

ى    ود حي      19إل اة لكل ألف مول ة وف  و121ومن جانب آخر، بلغ هذا المعدل في الصومال وجيبوتي والعراق نحو .  حال
ة على التوالي في عام     101    و    109 قد نجحت جميع الدول العربية عدا العراق في خفض معدالت وفيات و. 1999 حال

 في المائة في اإلمارات، وزاد المعدل بنحو 85 في المائة في الصومال إلى 17الرضع، وتراجع المعدل بما يتراوح بين     
 ).2/8(، الملحق 1999-1980 في المائة في العراق خالل الفترة 26
 

ياه الصالحة للشرب      رغ   : الم ى ال ياه الشرب المأمونة، فإن            عل ير م ية لتوف دول العرب بذلها ال ي ت يرة الت ود الكب م من الجه
ي     محرومين من هذه الخدمة األساسية، آما أن عددًا من المدن الكبيرة ن ال يزالو  * في المائة من إجمالي السكان      26حوال

ياه               تكررة لم زال تشكو من إنقطاعات م ية ال ت ك بعض العواصم العرب ا في ذل نواآشوط، عّمان، الجزائر، (الشرب  بم
يروت    ية                       ). قسنطينة، ب زال متدن ياه في بعض المدن ال ت ط السكان بشبكات الم إن نسبة رب ك، ف ة في   34(آذل  في المائ

يا،    ان        41موريتان ة في ُعم ياه الشرب المأمونة في الريف منخفضة في عدد من         ).  في المائ ير خدمات م د نسب توف وتع
 ).2/15(الملحق . مان، والمغرب وموريتانيا واليمن والعراق وآذلك في جيبوتيالدول العربية مثل ُع

 
والتي تعرف بتوفر شبكات صرف صحي عامة أو مرافق مناسبة (فرت خدمات الصرف الصحي     وت: لصرف الصحي   ا

نان واألردن   في المائة من سكان السعودية والكويت واإلمارات وقطر والبحرين وُعمان ولب           90 ألآثر من    **)في الموقع  
ان ومصر وليبيا في عام          ، وينخفض المعدل بدرجة آبيرة في موريتانيا، حيث تصل تغطية خدمات   2000وسورية وعّم

ى        ة، وفي اليمن حيث تصل إلى               33الصرف الصحي إل ويالحظ التفاوت الكبير في توفر هذه  .   في المائة  45 في المائ
ر وال               ريف والحضر في الجزائ ن سكان ال سودان والعراق والمغرب واليمن، حيث تتراوح المعدالت ما بين الخدمات بي

ى 87 ن 100 إل ناطق الحضرية وبي ي الم ة ف ي المائ بة الحضر 48 و 31 ف ية، أي أن نس ناطق الريف ي الم ة ف ي المائ  ف
ك الموجودة في الريف                   ادل ضعفي تل ن بخدمات الصرف الصحي تع وتحسن أداء هذا المؤشر في المغرب      .  المخدومي

نح  ة في العقد الماضي وتراجع بنحو         21و  ب وقد .  في المائة في الريف العراقي16 في المائة في الجزائر، و20 في المائ
تراجع آبيرة جدًا في الريف الجزائري، وبلغت              وآما تراجعت معدالت الصرف الصحي     .  في المائة  41.3آانت نسبة ال
راجع في هذا                م يحدث ت رية، ول ناطق الحضرية الجزائ  المؤشر في أي من المناطق الحضرية في الدول األخرى          في الم

ي توفرت عنها بيانات     وتجدر اإلشارة إلى أن ثمة تحسنًا قد تحقق في خدمات الصرف الصحي في الريف السعودي، . الت

                                                           
السكان الذين يستخدمون مصادر مياه مأمونة هم السكان الذين لديهم إمكانية الوصول إلى آميات مالئمة من مياه الشرب من مصادر                               *

 .ألنابيب العامة، واآلبار المحفورة، والينابيع اآلمنةمأمونة، والتي تشمل توصيالت المنازل، وا
 

تعني تصريف مياه الصرف الصحي إلى الشبكة العامة أو إلى حفر تجميع مالئمة في الموقع، وأن                    : الوسائل المناسبة للصرف الصحي     **
ى الشوارع والساحات أو تلوث  تفيض إل (عدم توفر خدمات الصرف الصحي تعني التصريف في قنوات مفتوحة أو في حفر غير مناسبة                

 .أو عدم توفر المراحيض في داخل المنازل) المياه الجوفية
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 ويالحظ أن آًال من األردن والسعودية ولبنان ومصر قد وفرت. 2000إذ بلغت نسبة الزيادة أآثر من الضعفين في عام       
 ). 2/15( في المائة من السكان، الملحق 90مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي مالئم ألآثر من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ملحق  (1/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية بالعملة المحلية
(2001 - 1995 ,1990)

(مليون وحدة عملة محلية)

19901995199619971998199920002001

2,668.34,714.74,912.25,137.85,609.85,767.45,992.26,258.8        األ ر د  ن
123,541.0157,144.0176,184.0187,990.0178,118.0201,797.0259,302.0248,854.0        اإلمــــارات
1,703.02,199.42,294.32,387.32,325.22,489.32,996.42,983.5        البحريـــــن
10,815.717,051.819,066.220,898.322,580.724,671.526,676.728,860.1        تونــــــــس
554,518.01,966,500.02,564,700.02,762,400.02,810,100.03,215,000.04,078,800.04,222,100.0        الجزائــــــر
75,435.088,456.087,795.089,336.091,396.095,273.098,267.0101,706.3        جيبوتـــــي
391,993.0478,652.0590,748.0617,902.0546,648.0603,589.0706,657.0698,403.0        الســـعودية
11,011.1552,910.71,033,067.81,676,937.32,305,153.42,601,874.72,892,296.33,240,257.7        الســـــودان
268,328.0570,975.0690,857.0745,569.0790,444.0821,327.0896,634.0949,535.4        ســــــورية
23,296.8329,883.9560,802.0904,573.61,391,775.01,925,024.02,290,778.62,487,866.6        العـــــــراق
4,493.05,307.25,874.36,089.55,415.96,040.77,622.87,669.4        ُعمـــــــــان
26,792.029,622.032,976.041,124.037,330.045,111.059,893.058,794.0        قطـــــــــــر
5,327.77,925.39,302.69,059.77,656.38,884.010,991.010,057.0        الكويــــــت
1,973,000.018,028,000.020,417,000.022,880,000.024,509,000.024,865,000.024,865,000.025,188,245.0        لبنــــــــــان
9,285.010,679.312,180.214,148.812,741.314,138.217,394.719,082.0        ليبيـــــــــــا
96,100.0204,000.0229,400.0257,200.0278,100.0302,100.0338,700.0361,800.0        مصـــــــــر
212,854.9281,702.0319,340.0318,342.0342,558.0343,131.0349,651.0378,550.0        المغــــــرب
82,353.0137,339.0148,318.0162,618.0185,262.0206,483.0229,764.0252,281.0        موريتانــيــا
126,489.0512,543.0736,414.0889,263.0861,357.01,172,474.01,503,038.01,534,556.0        اليمــــــــــن

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

*



ملحق  (2/2)  :  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2001 - 1995 ,1990)

1990199519961997199819990

        45        644,719        601,287        627,729        600,870        533,793        479,461مجموع الدول العربية
        52        8,135        7,912        7,247        6,928        6,728        4,020        األ ر د  ن
        06        54,948        48,500        51,189        47,993        42,807        33,653        اإلمــــارات
        69        6,620        6,184        6,349        6,102        5,849        4,529        البحريـــــن
        35        19,911        20,054        18,934        19,562        18,050        12,581        تونــــــــس
        78        48,244        47,843        47,850        46,829        41,240        61,902        الجزائــــــر
        53        536        514        503        494        498        424        جيبوتـــــي
        93        161,172        145,967        164,994        157,743        127,811        104,671        الســـعودية
        24        10,085        9,726        9,795        7,125        6,646        24,469        الســـــودان
        70        16,820        16,043        16,613        17,592        16,617        13,896        ســــــورية
        44        81,916        79,530        78,856        78,064        78,055        74,933        العـــــــراق
        25        15,711        14,086        15,837        15,278        13,803        11,685        ُعمـــــــــان
        54        12,393        10,255        11,298        9,059        8,138        7,360        قطـــــــــــر
        26        29,187        25,120        29,865        31,068        26,554        18,293        الكويــــــت
        91        16,491        16,168        14,865        12,997        11,122        2,811        لبنــــــــــان
        89        30,082        28,313        36,280        32,922        30,510        32,809        ليبيـــــــــــا
        52        88,984        82,084        75,893        67,650        60,142        35,489        مصـــــــــر
        03        35,002        35,667        33,415        36,639        33,042        25,826        المغــــــرب
        86        955        980        1,070        1,081        1,056        1,021        موريتانــيــا
        94        7,528        6,339        6,879        5,745        5,125        9,087        اليمــــــــــن

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



ملحق (3/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2001)

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
قطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
الخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
االجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماء16646978679والغابات

79,351166,47178,67838,1519,522372,17474,21246,32145,982178,42428,08293,83923,036151,19996مجموع الدول العربية

1632211,1693201912,0659171,2371,4383,59201,5694902,0607        األ ر  د  ن

2,11718,9659,9575,4851,38137,9058,3684,4662,58515,4195,9116,6961,59214,19922        اإلمــــارات

591,9689152921743,4086495755931,8176751,2565152,44671        البحريـــــن

2,3777693,6389734038,1603,1821,6838155,6806612,6033183,58222        تونــــــــس

5,01319,3893,8164,728032,94600011,9090006,24398        الجزائــــــر

17313342794791406628501121012201        جيبوتـــــي

9,53564,39018,71711,487842104,97113,2198,1449,20230,56611,70533,0454,04648,7963        الســـعودية

4,7461411,2037412067,0372,4919891,2484,7280368774451        الســـــودان

4,5343,7151,64162629010,8062,3892,3667435,49701,5074341,94043        ســــــورية

26,2964,5686,1572,77924540,04619,1238,8585,61333,5932,81611,9561,10215,8755        العـــــــراق

4008,5611,65143520011,2472,4251,2871973,9088541,9931,7904,63691        ُعمـــــــــان

739,11595155818510,8829305993041,8336372,3463573,3416        قطـــــــــــر

34617,7212,2691,6562,8836,80808,05108,05179-12714,9652,175800        الكويــــــت

1,30501,5188048934,5194,8115131,0406,3641,1873,5141,1245,82509        لبنــــــــــان

2,6629,3781,9612,11860216,7213,6462,6437217,0111,0016,3388328,17103        ليبيـــــــــــا

14,3126,48016,3933,9671,33442,4861,3487,64718,46827,4632,0956,7406,44115,27725        مصـــــــــر

4,0969446,1151,6182,80615,5797,0702,40109,47104,6593,7828,44191        المغــــــرب

196137730040715798025667995121779        موريتانــيــا

1,3242,760616386905,1761,1381,019672,223473985751,5321        اليمــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .



ملحق (4/2)   :  الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية
(2000)

اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي
قطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
الخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
االجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماء19012479068والغابات

  146,932  23,023  91,022  27,248  176,362  47,301  45,527  72,425  394,943  9,399  37,287  79,067  190,125  79,066مجموع الدول العربية

  1,967  445  1,522. . .  3,381  1,358  1,173  850  1,981  190  288  1,117  222  165        األ ر  د  ن
  13,531  1,519  6,646  5,367  15,000  2,669  4,566  7,765  41,929  1,306  4,939  10,075  23,605  2,005        اإلمــــارات
  2,364  502  1,210  653  1,802  628  545  629  3,588  170  271  862  2,223  61        البحريـــــن
  3,469  278  2,548  644  5,404  824  1,557  3,023  7,989  386  917  3,540  759  2,387        تونــــــــس
  5,639. . .. . .. . .  11,108. . .. . .. . .  34,109. . .  4,533  3,674  21,574  4,328        الجزائــــــر
  117  9  108. . .  275  64  135  76  91  26  33  13  3  17        جيبوتـــــي
  47,156  3,850  31,809  11,497  29,375  8,831  7,771  12,772  109,586  805  11,141  18,235  70,066  9,339        الســـعودية
  590  244  346   0  3,810  999  591  2,220  6,493  180  684  1,048  99  4,483        الســـــودان
  1,894  423  1,470   0  5,425  714  2,288  2,423  10,541  291  618  1,680  3,552  4,400        ســــــورية
  16,208  1,126  12,207  2,876  34,298  5,730  9,044  19,524  41,692  250  2,838  6,287  5,470  26,848        العـــــــراق
  4,421  1,715  1,862  844  3,540  145  1,166  2,229  11,745  190  378  1,064  9,722  390        ُعمـــــــــان
  3,119  217  2,277  624  1,886  433  560  893  11,356  179  555  948  9,602  73        قطـــــــــــر
  7,704  0   7,704   0  6,631  2,775  1,651  2,206  21,272 -332  790  2,612  18,068  134        الكويــــــت
  5,749  1,109  3,469  1,172  6,281  1,027  506  4,749  4,460  881  793  1,498   0  1,288        لبنــــــــــان
  7,103  809  5,332  963  6,605  701  2,504  3,401  21,532  584  2,174  1,946  13,949  2,879        ليبيـــــــــــا
15,978  6,906  6,967  29,8092,105  20,341  8,050  45,3431,418  1,422  4,361  17,630  6,711  15,220        مصـــــــــر
  8,324  3,751  4,574   0  9,509   0  2,402  7,107  15,070  2,797  1,612  6,153  954  3,554        المغــــــرب
  215  49  99  66  249   0  98  151  406   0   0  75  139  192        موريتانــيــا
  1,385  71  874  439  1,974  63  921  990  5,760  75  363  611  3,406  1,306        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (5/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2001)

الناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
االجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

     711,305     57,559     206,785     264,344     138,954     514,792     143,009     371,783مجموع الدول العربية

     8,828     -2,167     5,834     3,667     2,379     8,615     2,165     6,450        األ ر  د  ن
     67,761      7,789     39,306     47,095     17,076     42,896     11,425     31,472        اإلمــــارات
     7,935      1,709     4,694     6,404     996     5,230     1,464     3,765        البحريـــــن
     20,056     -727     10,092     9,364     5,528     15,255     3,155     12,100        تونــــــــس
     54,648      8,622     11,696     20,317     13,624     32,402     8,558     23,844        الجزائــــــر
     572     -105     350     245     129     547     174     373        جيبوتـــــي
     186,489      32,625     45,590     78,214     35,179     118,686     50,386     68,300        الســـعودية
     12,463     -335     1,758     1,423     1,763     11,035     571     10,464        الســـــودان
     19,183      321     6,072     6,392     3,633     15,228     2,151     13,077        ســــــورية
     81,038      2,214     1,819     4,033     14,953     63,871     15,893     47,978        العـــــــراق
     19,946      4,532     6,490     11,022     2,543     12,871     4,682     8,188        ُعمـــــــــان
     16,152      5,537     4,336     9,873     3,355     7,260     4,010     3,250        قطـــــــــــر
     32,808      5,689     12,273     17,962     2,825     24,294     8,632     15,662        الكويــــــت
     16,709     -6,384     16,876     10,492     4,863     18,229     5,146     13,083        لبنــــــــــان
     32,071      4,531     5,086     9,617     4,329     23,210     7,452     15,758        ليبيـــــــــــا
     91,065     -4,329     20,161     15,832     15,429     79,965     9,187     70,778        مصـــــــــر
     33,491     -1,936     10,392     8,455     8,454     26,974     6,461     20,513        المغــــــرب
     992     -216     570     354     247     961     190     771        موريتانــيــا
     9,100      189     3,393     3,582     1,648     7,263     1,305     5,958        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (6/2)  :  اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية
(2000)

الناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
االجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

     727,445     77,375     207,587     284,962     139,121     510,949     138,789     372,159مجموع الدول العربية

     8,452     -2,260     5,796     3,536     2,300     8,412     2,120     6,293        األ ر  د  ن
     70,606      11,233     39,417     50,650     16,880     42,494     11,259     31,235        اإلمــــارات
     7,969      1,947     5,078     7,025     868     5,154     1,399     3,755        البحريـــــن
     19,435     -686     9,271     8,585     5,322     14,799     3,043     11,756        تونــــــــس
     54,178      12,230     11,002     23,232     11,749     30,200     7,836     22,364        الجزائــــــر
     553     -103     342     238     126     530     168     362        جيبوتـــــي
     188,693      35,381     46,989     82,369     35,308     118,005     49,080     68,926        الســـعودية
     11,124      183     1,456     1,639     1,289     9,652     501     9,152        الســـــودان
     18,770      567     5,894     6,460     3,585     14,618     2,076     12,542        ســــــورية
     83,544      2,776     1,781     4,557     16,282     64,487     15,950     48,537        العـــــــراق
     19,825      5,508     6,094     11,602     2,375     11,942     4,394     7,548        ُعمـــــــــان
     16,454      7,679     4,148     11,827     2,847     5,929     3,283     2,646        قطـــــــــــر
     35,826      9,929     11,369     21,298     2,695     23,202     8,101     15,102        الكويــــــت
     16,491     -6,300     16,656     10,356     4,800     17,992     5,079     12,913        لبنــــــــــان
     34,789      6,991     5,381     12,371     4,642     23,156     7,232     15,925        ليبيـــــــــــا
     97,552     -6,480     22,350     15,870     17,886     86,146     9,505     76,642        مصـــــــــر
     32,903     -2,010     10,728     8,718     8,290     26,623     6,383     20,240        المغــــــرب
     986     -200     542     343     246     940     182     758        موريتانــيــا
     9,294      993     3,294     4,287     1,634     6,666     1,200     5,466        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .



ملحق (7/2)  :  عدد السكان في الوطن العربي

معدل النمو1995199619971998199920002001
(%)-1985

        2.65        2.25        288120        281774        275409        268654        262056        255310        249074مجموع الدول العربية

        74.        2.84        5182        5039        4900        4756        4600        4444        4291األ ر د ن
        75.        5.82        3289        3108        2938        2776        2580        2479        2411اإلمــــارات
        24.        3.63        714        689        665        642        620        599        578البحريـــــن
        12.        1.20        9674        9559        9443        9333        9215        9089        8958تونــــــــس
        62.        2.05        32910        32249        31446        30679        29931        29201        28325الجزائــــــر
        04.        3.09        701        680        660        640        620        591        580جيبوتـــــي

        92.        3.26        22751        22033        21334        20665        20001        19345        18802الســـعودية
        99.        1.76        31627        31081        30325        29495        28701        27928        27175الســـــودان
        36.        2.70        16761        16320        15891        15473        15066        14670        14285ســــــورية
        50.        0.99        9691        9596        9501        9408        9314        9222        9130الصومـــال
        80.        2.30        24470        23920        23382        22701        22040        21125        20536العـــــــراق
        17.        1.62        2399        2361        2325        2287        2255        2214        2131ُعمـــــــــان
………………………فلســـــطين
        23.        1.41        574        566        556        539        522        505        489قطـــــــــــر
        90.        0.67        2243        2228        2274        2238        2153        2016        1881الكويــــــت
        74.        0.88        3798        3765        3760        3700        3642        3571        3500لبنــــــــــان
        57.        3.58        5842        5640        5500        5258        5105        4920        4812ليبيـــــــــــا 
        14.        2.13        64652        63305        61993        60706        59441        58232        57100مصـــــــــر
        93.        1.70        29218        28729        28248        27775        27310        26848        26386المغــــــرب
        58.        2.99        2724        2645        2568        2493        2420        2350        2283موريتانــيــا
        18.        3.50        18900        18261        17700        17090        16520        15961        15421اليمــــــــــن

 * تقديرات أولية . 
المصدر : مصادر وطنية ودولية مختلفة .

متوس

( 2001 - 1995 )

*



معدل وفيات األمهات
(لكل 100,000 

مولود حي)
1970198020001970198019991970198019991970198019991999 -1990197019801999197019801999

41 * …33.0107 * 41.0...5.041 * ......3.5 * 6.8...70 *…2554 *…...األ ر د  ن
9…3530186168756.55.43.310.95.03.0386.855.08.083اإلمـــارات
12…64.242.47.793...…...3.38.5…736.5…1662…39البحريـــن
3935205462736.45.22.213.69.06.070121.269.024.020110030تونــــــس
4942275359717.46.73.416.212.06.0220139.298.034.019213939الجزائـــــر
177…158.8136.4109.3241...…...5.221.9…476.6…3540…50جيبوتــــي
119.065.019.01858525…4843325261727.37.35.517.89.04.0الســعودية
4745324348566.76.54.520.817.011.0500118.094.067.0177145109الســـودان
4746295662697.77.43.713.49.05.011095.656.026.01297330ســـــورية
203…...157.8145.4120.7...…487.07.07.123.722.0…...505050الصومــال
102.080.0101.012795128…4841345562597.16.44.415.59.010.0العــــــراق
5050364758738.410.14.521.113.33.019118.864.017.02008624ُعمــــــــان
26......23.0......…4.0......5.8……72......41…...فلســـــطين
22…68.241.216.093……...2.712.6…756.8…1861…34قطــــــــــــر
4737196671777.15.32.75.54.02.0547.827.011.0593513الكويــــــت
33 *26.05012 *3530206465705.44.02.410.39.06.010049.648.0لبنـــــــــان
4946285260717.57.33.615.612.04.075122.270.022.01608028ليبيــــــــــا
6.3170158.0120.047.023517561 *3.517.713.0 *675.95.1 *4039275156مصـــــــــر
4738235258677.05.42.916.412.07.0230128.499.048.018715262المغــــــرب
13.4550148.0120.088.0250175142 **6.322.219.0 **546.56.3 **4543544347موريتانيـــا
85 **62.3303198 **351186.0141.0 ** 11.3 **5.823.019.0 **637.77.9 ** 5353464149اليمـــــــــن

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

             2) مؤشرات التنمية الدولية ،البنك الدولي , 2001  , وقاعدةالمعلومات.        
             3)  تقرير التنمية البشرية , برنامج األمم المتحدة اإلنمائي , 2001 .

ملحق ( 8/2 ) : اإلتجاهات في اإلحصاءات الحيوية للسكان (المواليد، العمر المتوقع، الخصوبة، الوفيات)

معدل وفيات األطفال
دون سن الخامسة

معدل الوفيات الخام
(لكل 1000 من السكان)

العمر المتوقع
 عند الوالدة

معدل المواليد الخام

(بالسنوات) 

معدل الخصوبة
اإلجمالي لكل 1000

(لكل 1000 مولود حي)من السكان

معدل وفيات الرضع
(لكل 1000 مولود حي)



ملحق ( 9/2 ) : 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 15ريفحضرريفحضرريفحضر200119702001

2.7 * 57.7 * 39.6 * 2147.250.02.843.753.52.8* 79* 89,342175851496040األ ر د  ن

83,60033957437129861428.469.42.230.867.71.526.770.82.5اإلمـــارات

70729710107921811992843.054.82.231.865.82.428.868.42.8البحريـــن

155,566336244565248663543.852.73.537.758.34.030.563.75.8تونــــــس

2,381,74161439614456604047.648.24.242.054.43.635.560.44.1الجزائـــــر

23,20063062387426831743.454.62.043.054.32.743.553.43.1جيبوتــــي

2,250,00031049516634861444.352.73.040.856.72.543.453.72.9الســعودية

3.9 ** 52.8 ** 43.3 ** 2,505,80561316842080336744.452.92.743.653.52.9الســـودان

3.1 **56.4 **40.5 **185,180349143574753554648.547.83.747.849.52.7ســـــورية

2.5 *** 49.8 ***47.7 *** 637,65771518822278287345.451.63.047.050.22.8الصومــال

3.0 ***55.6 ***41.4 *** 435,052215656446535772346.650.92.544.252.92.9العــــــراق

309,500385953169841644.452.92.746.451.22.435.861.82.4ُعمــــــــان

3.5 ***49.5 ***47.0 *** ………………………………………فلســـــطين

11,42710508020861493833.364.91.828.770.50.826.871.81.4قطــــــــــــر

17,818421267822901098244.654.01.436.662.21.225.673.41.0الكويــــــت

10,45224136359417426901041.153.95.034.860.05.231.762.36.0لبنـــــــــان

1,775,5001345556931881246.151.72.245.951.72.434.762.03.3ليبيــــــــــا

3.4 *58.9 *37.7 *5840.055.84.240.056.13.9 *42 *1,002,000336542584357مصـــــــــر

710,850344134664159564447.149.23.739.257.13.735.160.84.1المغــــــرب

3.1 ** 51.9 ** 45.0 ** 1,030,7001314862773564443.253.73.144.352.53.2موريتانيـــا

3.1 ** 50.5 ** 46.4 ** 555,000113413871981267450.946.52.652.544.23.3اليمـــــــــن

 *** البيانات لعام 1997 . ** البيانات لعام 2000 . * البيانات لعام 2001 .
المصادر : 1) مصادر وطنية  .

           2)  مؤشرات التنمية الدولية  1999 و2000, البنك الدولي, وقاعدة المعلومات  . 
           3) تقرير التنمية الدولية ، البنك الدولي ، 2000 /2001 . 

           4) تقرير التنمية البشرية , برنامج األمم المتحدة اإلنمائي , 2001 . 

الكثافة 
السكانية

1990 ( فرد / آم2 )

سكان الحضر والريف
آنسبة مئوية من اإلجمالي ( % )

19802000 19701999
في مجموعات عمرية معينة (%)

النسبة المئوية للسكان

1975



العاليالثانوياإلبتدائيالعاليالثانوياإلبتدائيالعاليالثانوياإلبتدائي
19701980199019971970198019901997

34.0...45.933.057.5 *...62.934.1...24.2 *8.29.314.417.1 * 3.76.67.0األ ر د  ن
...........................16.4 *14.6…...1.8 **1.31.7...اإلمـــارات
............30.134.5.........9.414.612.0...2.95.04.4...البحريـــن
7.723.216.413.519.94437.018.242.537.218.542.636.818.8 **7.15.46.2تونــــــس
60.918.116.1...95.3............5.131.624.321.116.4 **7.97.85.5الجزائـــــر
...........................…10.5…...………...جيبوتــــي
.........84.415.6...72.927.1...8.59.88.717.822.8 ***3.54.16.0الســعودية
...........................……9.1...0.9…4.3...الســـودان
13.638.425.333.641.929.825.946.427.723.4 **6.99.48.117.3 *3.94.64.3ســـــورية
...........................……8.7****7.6……1.0 ****1.0الصومــال
...........................………...……3.0...العــــــراق
.........40.951.37.0.........9.6 *4.111.1...2.13.54.5...ُعمــــــــان
...........................…………………...فلســـــطين
...........................……8.97.2...3.32.63.4قطــــــــــــر
.........69.830.2............4.22.43.54.811.28.13.413.4الكويــــــت
68.916.238.637.416.1............8.2…13.2...2.5**……...لبنـــــــــان
...........................………17.4……4.53.4ليبيــــــــــا
27.831.340.827.9*****72.2 *****............14.7*****…9.4****5.215.8*****4.85.73.8مصـــــــــر
3.56.15.55.016.618.526.120.935.347.617.134.648.816.533.050.716.3المغــــــرب
.........19.132.636.227.439.435.321.2 *………5.1……...موريتانيـــا
76.413.58.6..................…………7.0……...اليمـــــــــن

***** البيانات لعام 2001 .**** البيانات لعام 1981 .*** البيانات لعام 1998 .** البيانات لعام 1996 .   * البيانات لعام 1999 .
   - نسبة اإلنفاق العام على التعليم الثانوي إلى إجمالي اإلنفاق العام على التعليم يتضمن اإلنفاق العام على التعليم اإلبتدائي في آل من األردن , الجزائر , السعودية , الكويت , لبنان ومصر . آما أن مجموع النسب 

      قد اليساوي 100 في بعض الدول نتيجة التقريب , وعدم شمولية بعض أنواع التعليم ( آالتعليم الفني آما في الجزائر ) , وآذلك ألن هذه البيانات محسوبة ألقرب سنة . 
 المصادر : 1) مصادر وطنية.

             2)  آتاب اإلحصاء السنوي , اليونسكو 1999, وقاعدة المعلومات , مايو2001 .
             3)  تقرير التنمية البشرية , برنامج األمم المتحدة اإلنمائي , 2001 .

             4)  التعليم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا : إسترتيجية نحو التعليم من أجل التنمية , البنك الدولي , 1998 .

1995

اإلنفـــــاق العام 

1986 - 19851997 - 1995

ملحق ( 10/2 ) : اإلنفاق على التعليم

االنفاق العام على التعليم
% من اإلنفاق العام اإلجمالي

االنفاق العام على التعليم
% من الناتج القومي اإلجمالي

االنفاق على التعليم حسب المرحلة

اإلنفـــــاق الجاري
% من اإلنفاق على جميع المراحل



92.961.756.159.156.258.557.413.812.913.418.117.617.9 *92.7 *93.2 *82.081.281.6األ ر د  ن
89.588.388.9104.1101.9103.055.348.652.177.082.279.52.44.63.14.920.711.9اإلمـــارات
104.069.958.164.090.798.194.35.34.75.015.523.319.3**104.7**103.3**110.897.5104.2البحريـــن
115.833.520.227.065.762.964.36.72.94.815.012.513.7**112.0**119.4**116.986.8102.1تونــــــس
107.780.794.596.689.192.839.825.933.064.861.763.38.53.15.915.811.013.4الجزائـــــر
0.30.20.3.........38.915.48.712.016.711.614.2**33.2**44.5**46.627.337.0جيبوتــــي
73.648.561.396.990.092.235.722.929.564.756.960.89.04.67.117.415.316.3الســعودية
58.740.949.948.142.845.519.911.916.021.219.121.02.50.91.74.63.23.9الســـودان
111.087.799.697.592.895.256.935.146.444.939.942.523.410.116.917.612.615.1ســـــورية
12.94.68.76.63.55.11.10.40.83.61.12.3………27.515.421.5الصومــال
103.075.637.757.049.831.942.011.65.68.713.38.510.9**95.1**110.4**119.1107.4113.4العــــــراق
8.87.18.0…97.517.45.711.668.265.566.90.00.0**94.8**100.0**66.635.050.9ُعمــــــــان
5.18.86.829.217.924.0………………100.899.6100.2………فلســـــطين
103.464.968.066.478.676.977.76.417.110.413.640.926.6**100.3**106.3**106.8102.3104.6قطــــــــــــر
99.084.175.980.164.065.664.88.514.911.314.624.019.3**96.8**101.3**104.699.6102.1الكويــــــت
113.061.257.059.177.584.581.040.620.630.127.426.927.1**……115.9106.8111.4لبنـــــــــان
99.388.562.675.9102.996.499.711.34.07.820.319.720.0……128.6120.5124.6ليبيــــــــــا
99.661.338.850.583.073.378.321.310.616.127.117.822.6……84.461.073.1مصـــــــــر
102.362.983.098.379.689.132.319.726.044.333.739.19.02.75.912.99.311.1المغــــــرب
47.525.836.687.984.186.017.54.410.921.711.016.42.50.31.46.61.33.9موريتانيـــا
7.01.14.2………34.0***20.0***47.0***………73.2***53.7***92.0***………اليمـــــــــن

*** البيانات لعام 2000 .** البيانات لعام 1998 .* البيانات لعام 1997 .
 المصاد ر:   1)  مصادر وطنية . 

             2)  آتاب اإلحصاء السنوي ,اليونسكو , 1999 , و قاعدة المعلومات , مايو2002 .
             3)  التقرير اإلقليمي حول التعليم للجميع في الدول العربية ,اليونسكو , 2000  .

المرحلة الثانوية المرحلة األولى

ملحق ( 11/2 ) : معدالت القيد  في مراحل التعليم
( أ )  معدل القيد اإلجمالي

المرحلة العليا
19801997 1980199919801997

جملةاناثجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآور ذآورجملةاناثذآور



جملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآور

.........86.354.650.852.8 *86.4 *86.3 *73.472.673.0األ ر د  ن
67.574.070.6.........72.275.073.697.997.897.8اإلمـــارات
96.757.451.754.579.086.682.7 **97.8 **95.6 **83.676.179.9البحريـــن
.........95.828.217.322.9 **94.2 **97.4 **92.171.882.2تونــــــس
90.870.780.994.191.093.636.624.230.558.054.556.3الجزائـــــر
14.810.112.4.........33.2 **27.8 **38.6 **.........جيبوتــــي
42.5......60.336.548.681.073.076.326.316.021.3الســعودية
..................42.836.939.9………الســـودان
98.679.889.596.292.094.247.830.139.340.036.138.1ســـــورية
.........6.92.84.9………20.211.615.9الصومــال
.........93.161.831.046.8 **87.6 **98.3 **103.093.998.6العــــــراق
.........85.514.75.09.9 **84.6 **86.4 **54.131.042.6ُعمــــــــان
..................94.994.594.7………فلســـــطين
.........93.950.352.251.2 **92.1 **95.7 **86.982.384.6قطــــــــــــر
61.660.561.1.........86.7 **84.6 **88.8 **88.880.284.5الكويــــــت
..................91.2 **…….........لبنـــــــــان
.........96.471.253.062.3…….........ليبيــــــــــا
71.063.767.5.........91.8…….........مصـــــــــر
.........75.147.461.675.063.669.424.815.720.3المغــــــرب
..................29.729.629.7………موريتانيـــا
..................52.0 ***38.0 ***64.0 *** ………اليمـــــــــن

*** البيانات لعام 1996 .** البيانات لعام 1998 .* البيانات لعام 1997 .
 المصادر :    1)  اليونسكو , قاعدة المعلومات , مايو2002 .

               2)  التقرير اإلقليمي حول التعليم للجميع في الدول العربية ,اليونسكو , 2000  .

1996 198019991980
المرحلة الثانوية

" تابع" ملحق ( 11/2 ) : معدالت القيد في مراحل التعليم
( ب )  معدل القيد الصافي

المرحلة األولى



199019961990199619901996

99100232579األ ر د  ن
646532422129اإلمـــارات
10010013171015البحريـــن
11139...63تونــــــس
..................الجزائـــــر
100100981714جيبوتــــي
79754635الســعودية
11224......الســـودان
61914466ســـــورية
..................الصومــال
..................العــــــراق
1001002411ُعمــــــــان
..................فلســـــطين
10010023351319قطــــــــــــر
92425332227الكويــــــت
838368715860لبنـــــــــان
..................ليبيــــــــــا
87646734مصـــــــــر
1001004433المغــــــرب
......1619......موريتانيـــا
..................اليمـــــــــن

المصادر :  تقرير التعليم الدولي 2000 ، قاعدة معلومات اليونسكو ، مارس 2002.

" تابع " ملحق ( 11/2 ) :  معدالت القيد في مراحل التعليم

المرحلة الثانويةالمرحلة األولىما قبل المرحلة األولى

( ج ) معدل القيد في التعليم الخاص آنسبة مئوية من إجمالي القيد



 اإلناث الذآور اإلناث الذآور

1028516241019.346.11.911.09999األ ر د  ن
10111011......29302621191115649.972.2اإلمـــارات
..................19.033.7............917......البحريـــن
......2854193972531244.975.113.651.71110تونــــــس
32592243133281649.781.273.761.41191110الجزائـــــر
....................................2446......جيبوتــــي
97109............22491633921510الســعودية
............396830542446183044.572.229.751.7الســـودان
119109......1853124083352228.269.5ســـــورية
................................................الصومــال
............436734442948233433.155.615.033.0العــــــراق
........................3362203852515ُعمــــــــان
................................................فلســـــطين
....................................2017......قطــــــــــــر
7799............20271520121397الكويــــــت
............12278205113730.660.59.931.6لبنـــــــــان
..................17499321170723.767.8ليبيــــــــــا
............432949243854.284.736.466.5 *21 *4066مصـــــــــر
............477538643258244374.597.263.994.3المغــــــرب
............537447684465396066.981.760.375.4موريتانيـــا
........................4587287126751856اليمـــــــــن

 * البيانات لعام 2001 .
المصاد ر:    1) مصادر وطنية. 

              2) مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي  , 2001 وقاعدة المعلومات .
              3)  آتاب اإلحصاء السنوي 1999, اليونسكو , وأعداد سابقة .

              4)  اإلسكوا ومرآز المرأة العربية للتدريب والبحوث , إتجاهات وإحصاءات ومؤشرات , المرأة العربية , 1995   . 

 الذآور15 - 1524 فما فوق اإلناث الذآور اإلناث

19902000

بين اإلناث بين الذآور بين اإلناث بين الذآور بين اإلناث بين الذآور بين اإلناث بين الذآور

19901997 199019991995

الفئة العمرية (15 - 24)

 ملحق ( 12/2 ) : معدالت األمية في الدول العربية وعدد سنوات الدراسة المتوقعة

الفئة العمرية (15 سنة فما فوق)
معدالت األمية حسب الجنس والفئة العمرية ( 1995 )معدل األمية ( % )

( الريف) 
عدد سنوات الدراسة المتوقعة



نسبة األطفال الذين يعملونالقوة العاملة
( بين 10-14 سنة)( معدل النمو السنوي )

(%)(%)

199520002000-199519701980199919801999199520001995200019952000

34.535.63.135.031.720.418.844.549.5 مجموع الدول العربية
………………

27.931.15.514.014.723.94013.011.49.48.377.680.3األ ر د  ن
50.943.82.14.05.114.5006.34.916.016.677.778.4اإلمـــارات
1.51.029.927.968.671.1……32.1…45.243.42.85.0البحريـــن
37.640.02.624.028.931.46026.524.630.228.543.346.9تونــــــس
30.332.44.019.021.427.07025.424.323.020.151.655.6الجزائـــــر
…………………………...………جيبوتــــي
27.627.73.25.07.615.55013.99.812.811.073.479.1الســعودية
39.639.32.626.026.929.3332865.461.19.88.924.830.0الســـودان
29.731.64.021.023.527.014430.327.830.827.538.944.8ســـــورية
…………73.371.1…………...34.839.23.4الصومــال
25.926.53.616.017.319.411312.810.124.622.162.767.8العــــــراق
28.330.53.66.06.216.46040.335.812.611.447.152.9ُعمــــــــان
…………………………...………فلســـــطين
1.81.38.19.890.188.9……35.9…57.955.32.04.0قطــــــــــــر
38.136.22.48.013.131.3001.11.127.829.871.169.1الكويــــــت
30.333.43.418.022.629.3505.23.735.231.859.764.5لبنـــــــــان
31.331.83.616.018.622.6908.06.021.219.970.874.2ليبيــــــــــا
39.240.32.724.026.530.1181036.833.324.022.539.244.2مصـــــــــر
39.441.02.529.033.534.721340.236.121.620.538.243.4المغــــــرب
44.444.63.146.045.043.7302354.152.95.35.140.642.1موريتانيـــا
29.030.24.325.032.528.0261956.050.911.49.432.639.6اليمـــــــــن

  -  توزيع القوة العاملة حسب القطاعات لعام 2000 تقديري. 
 المصادر :   1) الملحقان (1/3) و (4/4) ، التقرير االقتصادي العربي الموحد ، أعداد متفرقة .

               2)  مصادر وطنية .    
               3)  مؤشرات التنمية الدولية ، البنك الدولي ، 2000, 2001, وقاعدة المعلومات ، أبريل 2002. 

             4) تقرير التنمية الدولية ، البنك الدولي ، 2000 /2001 . 
               5) الكتاب السنوي لالنتاج ،العدد 53 ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  1999 ، وقاعدة المعلومات ، أبريل 2002  .         

الخدمات

ملحق ( 13/2 ) : العمالة في الدول العربية

من مجموع السكان

القوة العاملة
آنسبة مئوية

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

الصناعةالزراعةمن مجموع القوة العاملة (%)



1990 - 199019701998 - 19801998 - 19901990 - 19701999اإلجماليالريفالحضراإلجماليالخاصالعام

579 *25887 *…179 *2.67.998959740 *5.3األ ر د  ن
621 **…218 **…999178......0.87.48.2اإلمـــارات
10043100270289230351......2.61.64.2البحريـــن
1770243283409588.........2.22.95.1تونــــــس
352476……2.61.03.610095981285الجزائـــــر
157378…3014138………………جيبوتــــي
6.41.68.0100889713166304348847435الســعودية
1312 **  60921 **…70715......0.72.73.4الســـودان
842 **1591007 **…0.81.62.496849026133ســـــورية
9811472…36…3………………الصومــال
64513667…3.81.85.69778933160العــــــراق
455…324 **…2.90.63.5100949611135ُعمــــــــان
833………50….........4.93.78.6فلســـــطين
…181…51126537…......………قطــــــــــــر
461 **468207…10095175...2.90.43.3100الكويــــــت
122230370…2.27.69.898859577210لبنـــــــــان
366262233…100859537128………ليبيــــــــــا
537 **185459 **79 **1.32.03.3100999953202 *** مصـــــــــر
946781000…1.23.24.41005070846المغــــــرب
63614441229071429......1.43.44.8موريتانيـــا
1887 **341235 **2.43.25.680305032155اليمـــــــــن

*** البيانات لعام 2001 .** البيانات لعام 1999 .* البيانات لعام 2000 .
 المصادر : 1) مصادر وطنية.

            2)  مؤشرات التنمية الدولية   2000, 2001,البنك الدولي , وقاعدة المعلومات  . 

عدد السكانالنسبة المئوية للسكان الذين  

1998 - 1990

عدد الممرضاتعدد األطباء 

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

( % )

اإلنفاق  على الصحة  ( % )   
من الناتج المحلي اإلجمالي

مقابل آل سريرلكل 100,000 نسمة
1998 - 1990

يحصلون على خدمات صحية



(  نسب مئوية)

اإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضراإلجماليالريفالحضر

999297100849610095981009899األ ر د  ن
......100...10077......97100......اإلمـــارات
100...100100...100......100100......البحريـــن
.........974876......946180100تونــــــس
916478988894998091904773الجزائـــــر
...........................24......جيبوتــــي
100749510064951003086100100100الســعودية
866067866975874858874862الســـودان
988190.........946480.........ســـــورية
...........................2831...الصومـــال
924478964885853770933179العــــــراق
413037413039986184986192ُعمــــــــان
.........37...............85......فلســـــطين
......100100............100100......قطــــــــــــر
......100100100100......100100...100الكويــــــت
1008799.........968894100100100لبنـــــــــان
726871726872979697979697ليبيــــــــــا
979194969495968087989194مصـــــــــر
94587510058829531621004275المغــــــرب
344037344037441930441933موريتانيـــا
856066856469802739873145اليمـــــــــن

 - 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 ) .  

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

            3)  مؤشرات التنمية الدولية  2001,  وقاعدة المعلومات  ، البنك الدولي  . 
            4)  التقرير السنوي للمدير العام - 1999 , المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط , منظمة الصحة العالمية . 

2000
صرف صحي مالئممياه شرب آمنة

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

199020001990
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