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 الفصل الثاني
 واالجتماعيةالتطورات االقتصادية 

 
 

 
 التطورات االقتصادية

 

 النمو االقتصادي العام
 

ويرجع ذلك إلى استمرار   . 2000قتصادي العام للدول العربية باألسعار الجارية في االرتفاع في عام           استمر معدل النمو اال   

ثاني على التوالي                   لعام ال تاجه وتصديره ل ات إن نفط وآمي اع أسعار ال آما ساهم في استمرار نمو االقتصادات العربية       . ارتف

 .ستقرار االقتصادي الكلي في تحفيز جانب العرض وتجاوبهاألثر اإليجابي لبرامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي على اال

 

ي  ربية بحوال لدول الع ة، ل الي، باألسعار الجاري ناتج المحلي اإلجم در ال ام 709.0ويق ي ع ليار دوالر ف ة 2000 م ، مقارن

ي    ام         629.5بحوال ليار دوالر في ع ي    1999 م ام     586.5 وحوال ليار دوالر في ع ه نما باألسعار  1998 م الجارية ، أي أن

دل    ام        7.3بمع ة ع ي    1999 في المائ ويالحظ أن استمرار ارتفاع ). 1(، جدول رقم   2000 في المائة في عام       12.6 وحوال

ام من متوسط سنوي بلغ حوالي                  نفط الخ ة لل  دوالر 17.5 إلى حوالي 1998 دوالر للبرميل في عام     12.3األسعار العالمي

ام        برميل في ع ي      1999لل م حوال برميل في عام      دوالر   27.6 ث ، أدى إلى ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات العربية   2000لل

ي        نفطية من حوال ام         82ال ليار دوالر في ع ي     1998 م ام       118 إلى حوال ليار دوالر ع م إلى حوالي      1999 م  مليار  180 ث

ام      في المائة من الناتج 92 يشكل حوالي) 1(ولما آان الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية المصدرة للنفط     . 2000دوالر ع

ربية في عام           لدول الع الي ل ، فقد آان للنمو العام في تلك الدول أثر آبير على النمو العام للناتج المحلي 2000المحلي اإلجم

ويعكس هذا األمر استمرار هيمنة القطاع النفطي على هيكل االقتصادات العربية بصورة            . اإلجمالي للدول العربية مجتمعة   

 .لتالي األثر الهام ألسعار النفط على معدالت نموهاعامة وبا

 

 حيث تشير التقديرات األولية إلى أن معدل النمو            2000وعلى مستوى الدول العربية فرادى، فقد تباين األداء خالل عام               

لب، باألسعار الجارية بالدوالر قد ارتفع في أربع عشرة دولة، وانخفض في ثالث دول، وسجلت دولتان معدل نمو سا                              

 ).2/2(ملحق 

 

 
 

                                                           
 .تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وتونس والجزائر والسودان وسورية والعراق وليبيا ومصر واليمن )  1(
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 )1(جدول رقم 
 الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

)1995-2000( 

  الناتج المحلي اإلجمالي %معدل النمو السنوي 
  مليار دوالر، باألسعار الجارية باألسعار الجارية

2.3* 535.6 1995 

9.3 585.2 1996 

3.7 607.1 1997 

-3.4 586.5 1998 

7.3 629.5 1999 

12.6 709.0 2000 

 ).2/2(الملحق رقم : المصدر

 .1995-1990 المتوسط السنوي لمعدل النمو خالل الفترة *
 
 

وتضم المجموعة األولى، التي ارتفع فيها معدل النمو، قطر وُعمان والكويت واإلمارات والبحرين واليمن والسعودية                            

 17.3وقد حققت دول هذه المجموعة نموًا بلغ معدله           . نياوالجزائر والسودان ومصر وسورية وجيبوتي واألردن وموريتا        

وقد شكل الناتج المحلي اإلجمالي لدول هذه    . 1999 في المائة في عام      9.1في المائة في المتوسط مقارنة مع معدل نمو بلغ          

 .2000 في المائة من مجمل الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية خالل عام  73.5المجموعة نحو 

 

وقد بلغ معدل النمو في المتوسط في هذه            . م المجموعة الثانية، التي انخفض فيها معدل النمو، ليبيا والعراق ولبنان                وتض

وقد شكل الناتج المحلي لدول هذه المجموعة نحو          . 1999 في المائة في عام       5.5 في المائة مقارنة مع        4.1الدول حوالي   

 .2000الي للدول العربية خالل عام  في المائة من مجمل الناتج المحلي اإلجم19.1

 

 في المائة مقارنة مع     4.7أما المجموعة الثالثة، والتي تضم تونس والمغرب، فقد سجلت معدل نمو سالب بلغ في المتوسط                  

وقد شكل الناتج المحلي اإلجمالي لدول هذه             . 1999 في المائة في عام           1.4معدل نمو سالب أيضًا بلغ في المتوسط                

 .2000 في المائة من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية خالل عام 7.4المجموعة 

 
 لنمو االقتصادي باألسعار الثابتةا
 

تطورات االقتصادية في الدول العربية بالدوالر حسب أسعار صرف                         لقة بال بيانات المتع تقرير احتساب ال تم ألغراض ال ي

تي تو بيانات ال تقاة من ال نية المس ذا الغرضالعمالت الوط دول له رها ال د . ف لية ق وحيث أن أسعار صرف العمالت المح

إن معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر قد تختلف في هذه            بيرة، ف بات آ ربية لتقل دول الع تعرضت في عدد من ال

 .الدول عنها بالعمالت الوطنية
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تي توفرت عن غالبية الدول العربية               ة ال تقديرات األولي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة وتشير ال

ع خالل عام             د ارتف العمالت الوطنية ق  مقارنة بالعام الماضي في جميع هذه الدول باستثناء تونس ومصر، جدول            2000وب

 ).2(رقم 
 
 )2(جدول 

 باألسعار الثابتة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 )في المائة(

2000 1999 1998 1995  
 األردن 6.4 2.9 3.1 3.9
 اإلمارات 6.7 4.1 3.8 5.2
 البحرين 3.9 4.8 4.0 5.2
 تونس 2.4 4.8 6.2 5.0
 الجزائر 3.8 5.1 3.3 3.8
 جيبوتي 3.6- 0.8 1.3 1.5
 السعودية 0.5 1.7 0.8- 4.1
 السودان 4.4 6.0 6.0 8.3
 سورية 5.8 7.6 1.8- 2.5

 العراق .. .. .. ..
 ُعمان 4.8 2.7 1.0- 4.6

 قطر 2.9 12.3 .. ..

 الكويت 1.2 2.0 .. ..
 لبنان 6.5 3.0 1.0- 0.0
 ليبيا 1.6- 3.0- 2.0 6.5
 مصر 4.7 5.7 6.1 5.1
 المغرب 6.6- 6.8 0.7- 0.3
 موريتانيا 4.5 3.5 4.1 5.0

 اليمن 10.9 4.9 3.7 5.1

 .)2/1(مصادر الملحق : المصدر
 

 
ع المعدل بش      د ارتف  في المائة   1كل ملحوظ في ُعمان والسعودية وسورية، حيث تحول في ُعمان من معدل نمو سالب بلغ                فق

ام      لغ           1999في ع و موجب ب دل نم ام        4.6 إلى مع ة ع  في 0.8، وتحول في السعودية من معدل سالب بلغ   2000 في المائ
لغ           دل موجب ب ة إلى مع ة، وتحول في سورية من معدل سالب ب          4.1المائ  في المائة إلى معدل موجب بلغ 1.8لغ  في المائ

ة    2.5 ع                     .  في المائ نمو في المغرب من سالب بواق دل ال د تحول مع  في 0.3 في المائة إلى موجب بلغ      0.7وباإلضافة، فق
لجفاف على النشاط االقتصادي                        بير ل ر السلبي الك رغم من األث ك على ال ة وذل ا في اإلمارات واألردن والبحرين      . المائ أم

ر و   راوحت بين               والجزائ زيادة ت اع ب دل في االرتف د استمر المع ن، فق تانيا واليم بيا وموري بوتي والسودان ولي  نقطة 4.5جي
 . نقطة مئوية في جيبوتي0.2مئوية في ليبيا و

 
ي                     نمو في تونس انخفاضًا بحوال دل ال ئوية في عام    1.2ومن جانب آخر، سجل مع ، علمًا بأن معدل النمو 2000 نقطة م

رت      تي واجهت قطاع الزراعة بسبب نقص األمطار                المحقق ظل م رغم من الصعوبات ال  5فقد بلغ معدل النمو     . فعًا على ال
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ام        ة ع ة مع      2000في المائ ام        6.2 بالمقارن ة ع نمو في مصر انخفاضًا بحوالي نقطة             . 1999 في المائ دل ال ا سجل مع آم
 .1999 في المائة عام 6.1 في المائة مقارنة مع 5.1مئوية واحدة ليبلغ 

 
 متوسط نصيب الفرد من الناتج

 
يتفاوت متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، باألسعار الجارية، بين الدول العربية تفاوتًا آبيرًا، إذ تراوح في                     

 467(واليمن  )  دوالر 413(والسودان  )  دوالر 373( دوالر للفرد في العام في موريتانيا            500 بين أقل من       2000عام  
ويالحظ أن  ).  دوالر 21273(واإلمارات  )  دوالر 29278( دوالر للفرد في العام في قطر            21000، وأآثر من      )دوالر

 دوالر في العام في تسع دول          2000 يزيد عن مستوى       2000متوسط نصيب الفرد من الناتج باألسعار الجارية في عام              
 دوالر في   2000ت ولبنان وليبيا، بينما يقل عن         عربية هي اإلمارات والبحرين وتونس والسعودية وُعمان وقطر والكوي           

 ).3(العام في باقي الدول العربية، جدول رقم 

 )3(جدول رقم 
 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 )2000 و1995(
 بالدوالر

   باألسعار الجارية
 فئة متوسط   المتوسط السنوي المتوسط اليومي

 لدخل السنويا الدولة 1995 2000 1995 2000
 21000أآثر من  قطر 14532 29278 39.8 80.2
  اإلمارات 17755 21273 48.6 58.3
 21000 إلى أقل من 6000 الكويت 14736 16957 40.4 46.5
  البحرين 10120 11568 27.7 31.7
  عمان 6477 8376 17.7 22.9
  السعودية 6798 7865 18.6 21.5
  ليبيا 6108 6312 16.7 17.3
 6000 إلى أقل من 2000 لبنان 3178 4380 8.7 12.0

  تونس 2015 2033 5.5 5.6
 2000 إلى أقل من 1000 الجزائر 1470 1751 4.0 4.8
  األردن 1569 1655 4.3 4.5
  مصر 1046 1513 2.9 4.1
  سورية 1171 1150 3.2 3.2
  المغرب 1250 1145 3.4 3.1
 1000أقل من  جيبوتي 846 807 2.3 2.2
  اليمن 333 467 0.9 1.3
  السودان 351 413 1.0 1.1
  موريتانيا 463 373 1.3 1.0

 ).2/7 و2/2(بيانات محسوبة من الملحقين : المصدر
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 2000ومن المالحظ أن المتوسط اليومي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، باألسعار الجارية، آان يقل في عام                        

 في المائة من جملة سكان الدول العربية، وهي األردن،             73سع دول عربية يشكل سكانها نحو         عن خمسة دوالرات في ت     

والجزائر، وجيبوتي، والسودان، وسورية، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، وآان في حدود دوالر واحد في ثالث                 

 .منها وهي السودان واليمن وموريتانيا
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نسبة سكان الدول العربية حسب فئات الدخل اليومى شكل (1) : 
فى عامى 1995 و 2000

 
 
 

رد من ال         بر نصيب الف ه ال يعكس مستويات توزيع الدخل حسب فئاته       وإذ يعت راد المجتمع، فإن ة أف ًا لكاف ناتج متوسطًا عام

ك حسب التوزيع الجغرافي بين الريف والحضر           لفة وآذل من ثم فإن متوسط نصيب الفرد من الناتج بالنسبة لشريحة        . المخت

 األمر الذي يعكس تدني المستوى المعيشي لهذه        هامة من المجتمع في الدول المشار إليها يقل عن المتوسطات سابقة الذآر،           

تياجاتها األساسية بصورة مرضية ووقوع غالبيتها تحت خط الفقر الشديد، وخاصة                       بية اح ا على تل الشريحة وعدم مقدرته

 .في الريف
 

 األسعار
 

ربية نحو االنخفاض منذ منتصف العقد الماضي ولكن بدرجات متف                    دول الع . اوتة فيما بينهااتجهت معدالت التضخم في ال

اد لسياسات اإلصالح االقتصادي                ربية في التطبيق الج دول الع تيجة الستمرار معظم ال ذه المعدالت ن د أمكن خفض ه وق

 .والمالي التي استهدفت المحافظة على استقرار األسعار والسيطرة على الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية

 

تغي            د انخفضت األسعار، مقاسة بنسب ال ام                   فق رقم القياسي ألسعار المستهلك في ع  في السعودية   2000ر السنوي في  ال

ن              راوحت بي ان وقطر بنسب ت  0.3وارتفعت بمعدالت تراوحت بين     . في المائة ) 0.6-(في المائة و   ) 1.0-(وسورية وُعم

ية 
رب
الع

ل 
دو
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ان
سك

ي 
مال
إج

ن 
ة م
سب
الن

(%
)

 



 26

ة و     ة في معظم الدول العربية األخرى         3.2في المائ  في السودان إذ 2000ام وآان ارتفاع األسعار ملحوظًا في ع    .  في المائ

 .، ولكنها معدالت تقل عن مثيالتها في السنوات السابقة)4( في المائة، جدول رقم 8.0 في المائة، وفي اليمن بلغ 10.0بلغ 
 

 )4(جدول رقم 
 معدل التضخم

 )2000 و1999 و1995(
 )في المائة(

2000 1999 1995  

 األردن 2.4 0.5 0.7

 اإلمارات 2.7 2.1 1.3

 البحرين 2.7 1.3- 2.0

 تونس 6.3 2.7 2.9

 الجزائر 29.7 2.7 0.3

 جيبوتي 4.8 2.0 2.4

 السعودية 4.8 1.3- 0.7-

 السودان 68.4 16.0 10.0

 سورية 8.0 2.2- 0.6-

 عمان 1.1- 0.5 0.8-

 قطر 3.0 2.1 1.0-

 الكويت 2.7 3.0 1.8

 لبنان 4.2 1.0 0.0

 ليبيا 5.3 2.7 3.0

 رمص 8.4 3.1 2.7

 المغرب 6.2 0.7 0.6

 موريتانيا 6.6 4.1 3.2

 اليمن 62.5 9.2 8.0

 ).2/1(مصادر الملحق : المصدر

 
 
  القطاعي للناتج المحلي اإلجماليالهيكل

 

ام                        ته المضافة خالل ع بيرة في قيم ادة آ  119.4، إذ ارتفعت من حوالي        2000سجل قطاع الصناعات االستخراجية زي

ام   ي ع ليار دوالر ف ي 1999م ام  186.8 إلى حوال ي ع ليار دوالر ف نحو  2000 م در ب زيادة تق ة 56.4، أي ب ي المائ .  ف

ام                   ات تصديره خالل الع نفط وآمي اع أسعار ال ك إلى استمرار ارتف رجع ذل آذلك، حقق ناتج الصناعات التحويلية نموًا . وي

ي    ومن جانب آخر، آان قطاع  .  في المائة  2.6 في المائة، آما حقق إجمالي ناتج قطاعات الخدمات نموًا بحوالي             6.9بحوال



   27

وقد . الزراعة هو الوحيد الذي سجل ناتجه انخفاضًا خالل العام بسبب تأثره بالجفاف الذي عانى منه عدد من الدول العربية          

ي          اتج القطاع بحوال ة    0.1انخفض ن ادة وزن الصناعات االستخراجية وبالتالي            .  في المائ تطورات إلى زي ذه ال د أدت ه وق

ناتج المحلي اإلجمالي بحوالي                   ا تاج السلعي في ال اع مساهمة قطاعات اإلن ورقم    ) 2/3( نقط مئوية، الملحقان رقم      4.5رتف

)2/4.( 
 

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

 )2000 و1999 و1990(
 )نسب مئوية        (

  *الناتج المحلي اإلجماليهيكل  **هيكل الناتج غير االستخراجي

2000 1999 1990 2000 1999 1990  

 قطاعات اإلنتاج السلعي 55.4 51.3 55.8 41.7 39.7 39.8

 الزراعة: منها 12.5 13.0 11.5 16.3 16.1 15.6
 الصناعات االستخراجية 23.6 19.3 26.7   

 الصناعات التحويلية 10.6 11.5 10.9 13.9 14.3 14.9

 باقي قطاعات اإلنتاج 8.7 7.5 6.7 11.5 9.3 9.3

 قطاعات الخدمات 44.6 48.7 44.2 58.3 60.3 60.2

 التجارة والمطاعم والفنادق: منها 9.1 11.0 9.9 11.8 13.6 13.5

 الخدمات الحكومية 15.6 13.6 12.3 20.4 16.8 16.8

 باقي قطاعات الخدمات 19.9 24.1 22.0 26.1 29.9 29.9

 الناتج المحلي اإلجمالي 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 .النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج  *

ناعات    ** اع الص ي قط افة ف ة المض تبعاد القيم د اس تاج بع ل اإلن لفة عوام الي بتك لي اإلجم ناتج المح بة إلى ال النس
 .االستخراجية

 .رير االقتصادي العربي الموحد لألعوام السابقةوالتق) 2/4 و2/3(الملحقان : المصدر
 
 

ة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية، باألسعار الجارية، من                د ارتفعت القيم  إلى 1999 مليار دوالر في عام     71.5وق
ليار دوالر في عام       76.4 . العام في المائة في ذلك 14.9، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج غير االستخراجي 2000 م

تاجية من                ة المضافة لقطاعات الخدمات اإلن  مليار دوالر عام 172.1 إلى 1999 مليار دوالر عام    167.7وارتفعت القيم
لغت         2000 ادة ب  في المائة 33.5وبلغت مساهمة هذا القطاعات في الناتج غير االستخراجي .  في المائة  2.6، أي بنسبة زي

 ).5(، جدول رقم 2000في عام 
 

ن ق     ة المضافة في قطاع التمويل والتأمين والمصارف من حوالي              ومن بي تاجية، ارتفعت القيم  40.5طاعات الخدمات اإلن

ام         ليار دوالر في ع ام    42.9 إلى  1999م ليار دوالر في ع لغت    2000 م ادة ب ة  5.9، أي بنسبة زي ا ارتفعت  .  في المائ آم
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ة المضافة في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق من حوالي            مليار  69.5 لتصل إلى    1999 مليار دوالر في عام      68.0 القيم

 . في المائة2.2، أي بنسبة زيادة سنوية تبلغ حوالي 2000دوالر عام 

 

ة المضافة من                 د ارتفعت القيم ة، فق ا في قطاع الخدمات الحكومي  مليار دوالر 86.3 إلى 1999 مليار دوالر عام 84.3أم

ام      لغت حوا       2000في ع ادة ب ي  ، أي بنسبة زي ة  2.4ل ويشمل هذا القطاع آافة المصالح الحكومية التي تعمل في  .  في المائ

رها من الخدمات االجتماعية، ويعكس تواضع معدل                ثقافية وغي ليمية والصحية وال مجاالت اإلدارة واألمن والخدمات التع

ذه الخدمات، آما                      ر بعض ه ة في توفي ليص دور الدول ام نحو تق اه الع ذا القطاع االتج و ه يعكس نتائج السياسات المالية نم

 .الترشيدية المتبعة ضمن برامج التصحيح االقتصادي والمالي

 

 الناتج حسب بنود اإلنفاق
 

ارتفعت أهميتها النسبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي من                ات، ف لية من السلع والخدم ة الصادرات الك  في 33.3ارتفعت قيم

ة   ام المائ ة في   39.4، إلى 1999 ع ام   في المائ ام         . 2000 ع اق األخرى في ع نود اإلنف ة ب ا ارتفعت قيم  بنسب  2000آم

 ).6( في المائة لالستهالك الخاص، جدول رقم 2.5 في المائة لالستهالك الحكومي و6.3تراوحت بين 
 
 

 )6(جدول رقم 
 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

 )2000 و1999 و1990(
 

  القيمة بالمليار دوالر (%)معدل النمو  (%)األهمية النسبية 

2000 1999 1990 1999-2000 2000 1999 1990  

 االستهالك النهائي 366.6 480.3 497.0 3.5 76.8 76.3 70.1

    االستهالك الخاص 257.9 351.7 360.3 2.5 54.0 55.9 50.8

    االستهالك الحكومي 108.7 128.6 136.7 6.3 22.8 20.4 19.3

 االستثمار اإلجمالي 107.4 131.8 138.1 4.8 22.5 20.9 19.5

 فجوة الموارد 3.3 17.4 73.8 324.7 0.7 2.8 10.4

    صادرات السلع والخدمات 158.7 209.6 279.3 33.2 33.2 33.3 39.4

    واردات السلع والخدمات 155.4 192.2 205.5 6.9 32.5 30.5 29.0

 الناتج المحلي اإلجمالي 477.4 629.5 709.0 12.6 100.0 100.0 100.0

 .والتقرير االقتصادي العربي الموحد لألعوام السابقة) 2/6 و2/5(الملحقان : المصدر
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تي يشكل سكانها نحو                         رتفع، وال ربية ذات الدخل الم لدول الع ة ل واردات اإلجمالي در ال ة من سكان الدول         15وتق  في المائ

نحو      ربية، ب ة من        65الع نما تقدر واردات الدول العربية األخرى بنحو      في المائ لية، بي ربية الك واردات الع  في المائة 35ال

 . في المائة من إجمالي سكان الدول العربية85من الواردات العربية الكلية ويمثل سكانها  نحو 

 
 االستهالك النهائي

 

ة االستهالك النهائي، باألسعار الجارية، للدول العرب             لغ قيم در أن تب  مليار دوالر مقارنة بنحو 497.0 نحو   2000ية عام   يق

 . في المائة3.5، أي بنسبة زيادة تبلغ 1999 مليار دوالر عام 480.3

 

رتفع نحو                   ربية ذات الدخل الم لدول الع لغ االستهالك الخاص ل ة من إجمالي االستهالك الخاص للدول           42.5ويب  في المائ

ام        ربية في ع  57.5لفرد في السنة، بينما يمثل االستهالك الخاص في باقي الدول نحو  دوالر ل  3779، وبمتوسط   2000الع

ي                      ل، وبمتوسط حوال ربية آك لدول الع ة من االستهالك الخاص ل لفرد في السنة أو ما يعادل حوالي          899في المائ  دوالر ل

وم     2.5 ائة من اإلنفاق الحكومي  في الم63.6ويشكل اإلنفاق الحكومي في الدول ذات الدخل المرتفع حوالي     .  دوالر في الي

لغ متوسط نصيب الفرد منه حوالي                ل، ويب ربية آك لدول الع  دوالر في السنة، أي حوالي عشرة أمثال نصيب الفرد  2094ل

 . دوالر للفرد في السنة210من اإلنفاق الحكومي في الدول منخفضة الدخل والذي يبلغ نحو 
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متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق على إجمالى االستهالك شكل (2) : 
 خالل عامي 1999 و 2000 فى بعض الدول العربية

 
 

رد             تاحة أن نصيب الف بيانات الم  من االستهالك الخاص في الدول العربية آكل قد سجل زيادة طفيفة خالل             ويالحظ من ال

ام    ام السابق ليبلغ نحو          2000ع ة بالع أما على مستوى الدول العربية فرادى، فقد تراجع نصيب الفرد .  دوالر 1291 مقارن

ن           راوحت بي ة في الجزائر، وتشمل  في المائ11.9 في المائة في لبنان و0.1من االستهالك الخاص في سبع دول بنسب ت

نان                بحرين ولب ر واليمن المغرب والعراق وتونس وال نازليًا الجزائ تراجع ت رتيب نسب ال دول حسب ت ذه ال ومن جانب . ه
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رد من االستهالك الخاص في موريتانيا على مستواه في العام السابق، في حين ارتفع نصيب الفرد          آخر، حافظ نصيب الف

دول            ربية األخرى بنسب تراوحت بين    من االستهالك الخاص في ال  في المائة في 27.5 في المائة في السعودية و0.1الع

 .ُعمان

 
 اإلنفاق االستثماري

 
تثماري          اق االس ة اإلنف در لقيم تغير في المخزون         (يق ثابت وال تكوين الرأسمالي ال في الدول العربية أن ترتفع من حوالي       ) ال

ام         131.8 ليار دوالر في ع ام      م  138.1 إلى   1999 م اق االستثماري إلى الناتج         . 2000ليار دوالر ع تراوح نسب اإلنف وت

 في المائة في لبنان، وهي أقرب إلى مثيلتها 29 في المائة في ليبيا وحوالي 10 بين حوالي 2000المحلي اإلجمالي في عام   

 .1999المحققة عام 

   
 صادرات السلع والخدمات

 

 مليار دوالر مقارنة    279.3 لتصل إلى    2000الخدمات بشكل ملحوظ في عام      ارتفعت صادرات الدول العربية من السلع و       

ي   ام    209.6بحوال ليار دوالر في ع ي  1999 م ام    158.7 وحوال ليار دوالر في ع زيادة بصورة     . 1990 م لك ال رجع ت وت

نفط في األسواق العالمية              اع أسعار ال  مليار 69.7البالغة ذلك أن من مجمل الزيادة في قيمة الصادرات و    . رئيسية إلى ارتف

ربية              نفط الع ة صادرات ال زيادة في قيم لغت مساهمة ال زيادة في قيمة      61.9دوالر، ب لغت مساهمة ال ا ب ليار دوالر، فيم  م

ي          نفطية حوال ر ال ليار دوالر   7.8الصادرات غي رجع ضآلة الزيادة في قيمة الصادرات غير النفطية إلى عدة عوامل  .  م وت

نتاجية العربية بالصورة التي تنعكس إيجابيًا على زيادة الصادرات، وتزايد المنافسة التي تلقاها         منها عدم تطور الطاقات اإل    

ة ي األسواق العالمي ربية ف دول  . الصادرات الع ي ال تاجية ف درات اإلن تطوير الق ود ل ة مواصلة الجه ك إلى أهمي ير ذل ويش

 .وليةالعربية وتأهيلها للمنافسة العالمية في ظل تحرير التجارة الد
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الصادرات و الواردات من السلع شكل (3) :  
والخدمات فى الدول العربية
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 واردات السلع والخدمات
 

يالحظ تباطؤ نمو قيمة الواردات اإلجمالية من السلع والخدمات في غالبية الدول العربية منذ منتصف التسعينات، حيث                          

، أي بمعدل نمو    1995 مليار دوالر عام     173.2 إلى حوالي    1990 مليار دوالر في عام      155.4ارتفعت قيمتها من حوالي     

 مليار  205.5 وارتفعت إلى حوالي       1999 مليار دوالر عام       192.2 في المائة، ثم بلغت حوالي           2.2ي  سنوي بلغ حوال   

ويعزى تدني معدل نمو الواردات،      .  في المائة بين العامين األخيرين       6.9، أي بمعدل نمو بلغ نحو         2000دوالر في عام     

تيراد من السلع االستهالآية التي تنتهجها بعض الدول         بالمقارنة بمعدل نمو بنود اإلنفاق األخرى، إلى سياسات ترشيد االس          

 .العربية في إطار سياساتها االقتصادية والمالية، إضافة إلى أثر تزايد اإلنتاج المحلي البديل للواردات في بعض األحوال

 

، 2000ئة في عام        في الما  29.0وتبلغ نسبة واردات السلع والخدمات إلى الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية حوالي                 

 . في المائة في لبنان101 في المائة في السودان وحوالي 13وتتراوح هذه النسبة في الدول العربية فرادى بين حوالي 

 

وقد أدى تزايد قيمة الصادرات مع تباطؤ نمو الواردات إلى ارتفاع فائض فجوة الموارد، أي الفرق بين صادرات السلع                           

. 2000 مليار دوالر عام     73.8 إلى حوالي    1999 مليار دوالر عام     17.4لخدمات، من نحو    والخدمات وواردات السلع وا   

ويالحظ أن  . وقد حققت غالبية الدول العربية فائضا باستثناء األردن وتونس وجيبوتي ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا               

 . التسعينات بعد استمرار تسجيل عجز طوال عقد2000السودان واليمن حققتا فائضًا في عام 

 
 التطورات االجتماعية

 
 نظرة عامة

 

حققت الدول العربية إنجازات عديدة وملموسة في جميع مجاالت التنمية البشرية خالل العقود األربعة الماضية، آان هدفها    

ية القضاء على أسباب ومظاهر الفقر، وتقليص الفجوات بينها وبين الدول المتقدمة من ناحية، وبين المناطق الحضر                                

ورغم ما طرأ من تحسن على مستوى الخدمات بصورها المختلفة،            . والريفية، وبين اإلناث والذآور بها من ناحية أخرى         

إال أن األداء العام لم يصل إلى مستوى التوقعات في العديد من المجاالت، وال تزال الخدمات غير آافية ودون المستوى                            

اطق في الدول العربية، فعلى سبيل المثال ال يزال معدل مساهمة المرأة في                   في العديد من المجاالت وال تغطي آافة المن          

 في المائة، هو األدنى بين األقاليم الرئيسية في العالم، ومعدل                   27القوى العاملة في الدول العربية، الذي يقدر بحوالي                

 في المائة من      25من األميين حوالي      األمية هو األعلى، وبعد عقود من التنمية البشرية يوجد حاليًا في الوطن العربي                        

إضافة إلى االنخفاض النسبي، الكمي والنوعي،       .  ماليين من األطفال خارج المدارس االبتدائية        9السكان، آما يوجد نحو      

 .لمستوى التعليم والخدمات الصحية واإلسكانية والبيئية وحرية العمل والتعبير عن النفس وفرص المعيشة الالئقة
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  في الدول العربيةمستوى الفقر
 

 في المائة من إجمالي سكان الدول            22تقدر نسبة السكان الذين يبلغ متوسط دخلهم اليومي حوالي دوالرًا واحدًا بنحو                        

 في  52وتقدر نسبة الذين يتراوح متوسط دخلهم بين دوالرين وخمسة دوالرات بنحو            .  مليون نسمة  62العربية، أي حوالي    

وتتفاوت معدالت الفقر بين الدول العربية، إذ تقدر         .   مليون نسمة  145دول العربية، أي حوالي     المائة من إجمالي سكان ال    

 في  23 في المائة في اليمن، و        27 في المائة من إجمالي السكان في موريتانيا، و             57نسبة السكان تحت خط الفقر بنحو           

وينخفض .  في المائة في تونس      6ي األردن، و    في المائة ف    12 في المائة في المغرب، و       19المائة في مصر والجزائر، و      

 .  في المائة في السعودية والكويت واإلمارات وقطر والبحرين وُعمان1المعدل إلى دون 

 

 إلى نصف ما     2015ومن ناحية أخرى، يذآر أن الهدف العالمي لمكافحة الفقر يتمثل في خفض معدل الفقر بحلول عام                        

ويبدو أن عددًا من الدول العربية        .  في المائة في جميع دول العالم        15وز المعدل   ، على أال يتجا    1993آان عليه في عام      

ففي حالة موريتانيا، على سبيل المثال، فإن ذلك يقتضي خفض             . يكتنفها الكثير من الصعوبات من أجل تحقيق هذا الهدف          

 . نقطة مئوية42ي ، أي بحوال2015 في المائة في عام 15 في المائة من السكان إلى 57معدل الفقر من 

 

ورغم عدم اتساع فجوة الفقر في الدول العربية، والتي تحدد بالفرق بين خط الفقر المقدر بدوالر واحد وبين متوسط                                     

 في المائة من سكان الدول العربية يعيشون بمستوى يتجاوز قليال خط               30-15نصيب الفرد من الناتج في اليوم، فإن نحو           

 .ن في حالة حدوث ارتفاع طفيف في تكاليف المعيشة أن يصبحوا دون خط الفقرولذلك، فإن من الممك. الفقر

 

لم تحظ القرى والمناطق النائية بمثل االهتمام التنموي االقتصادي واالجتماعي الذي حظيت به العواصم والمدن الكبرى                       

 المختلفة والبنية األساسية بين        وأدى ذلك إلى تباين مستويات الدخل ومستويات الخدمات االجتماعية              . في الدول العربية   

ومع اتساع هذه الفجوات في السنوات األخيرة، أولت العديد من الدول العربية اهتمامًا خاصًا                        . مناطق الحضر والريف   

بالتنمية اإلقليمية وبأوضاع سكان القرى والمناطق النائية، وعمدت إلى زيادة االستثمارات في تلك المناطق حيث يعيش                        

وبصورة عامة، يترآز معظم الفئات الفقيرة في المناطق ذات اإلنتاج الزراعي المحدود وتلك التي تواجه                     . راءغالبية الفق 

آوارث طبيعية آثيرة مثل الزالزل والجفاف وتآآل الموارد الطبيعية، وينقصها الكثير من الخدمات االجتماعية والبنية                          

 في المائة من جملة الفقراء، 65لغ نسبة فقراء الريف في المغرب نحو   وعلى سبيل المثال تب   . األساسية والمشاريع اإلنتاجية  

 . في المائة في مصر والجزائر، وتبلغ حوالي الثلث في األردن وتونس58ونحو 

 

ويعمل معظم فقراء الريف في الدول العربية آعمال زراعيين ال يمتلكون أرضًا، أو يمتلكون مساحات محدودة جدًا، وتمثل             

أما في المدن، فغالبًا    .  في المائة في لبنان    75 في المائة في تونس و     60 في المائة من الفقراء في مصر و        40و  هذه الفئة نح  

ما يكون الفقراء من فئة العمال ذوي المهارات المحدودة الذين يعملون في أعمال هامشية مساعدة في مشاريع اإلنتاج أو                          

 المحدودة الذين يعملون لحسابهم في مهن حرة في القطاع غير الرسمي،            النقل أو البناء أو الخدمات، أو من ذوي المهارات        

ونتيجة الرتفاع معدالت التضخم وارتفاع األسعار بدأت            . وغالبًا ما تعمل هذه الفئة األخيرة في أعمال تجارية صغيرة                
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. طلين عن العمل لمدد طويلة      آما يعاني من الفقر العا      . ظاهرة الفقر تنتشر أيضًا بدرجات أآبر بين العاملين بأجور ثابتة              

ومن المالحظ أن معدالت البطالة تكون في الغالب أعلى في الريف عنها في الحضر، آما يالحظ ارتفاعها بين اإلناث                               

وتزيد احتماالت الفقر بزيادة حجم األسرة وارتفاع معدل اإلعالة، أي ارتفاع عدد أفراد األسرة غير                  . بالمقارنة مع الذآور  

وينتشر الفقر بصفة خاصة في هذه الفئة بين األميين وذوي التعليم المحدود، وآذلك العجزة الذين ال                         . ديًاالنشطين اقتصا 

 .معيل لهم، واألرامل والنساء المعيالت

 
 السكان

 
نمو السكاني    الي عدد سكان الوطن العربي في عام         :ال در إجم ويقدر معدل النمو بنحو .  مليون نسمة279 بنحو 2000  يق

دل في العالم بعد مجموعة الدول األفريقية جنوب الصحراء والذي يقدر بنحو                  في    2.3 اني أعلى مع ة، وهو ث  في 2.6المائ

ة   يقل عن متوسط معدل النمو للسكان خالل  العقد الماضي الذي بلغ   2000ومن المالحظ أن معدل النمو المقدر لعام         . المائ

 ).2/7( في المائة، ملحق 2.5

 

تميز أوضاع السكان      اع معدل الخصوبة اإلجمالي، الذي بلغ في عام        وت ويعتبر . 4.4 نحو 1998 في الوطن العربي بارتف

ن األقاليم الرئيسية في العالم           راجعه مؤخرًا، األعلى بي دل رغم ت ذا المع  2.2 بين 1998وقد تراوح هذا المعدل في عام . ه

 ).2/9( في اليمن، ملحق 5.8 في موريتانيا و6.3وقد بلغ .  في الصومال7.2في تونس وحوالي 

 

تماعية المختلفة بنفس المعدل، من                     و الخدمات االج انب، وعدم نم نمو السكاني، من ج اع معدالت ال تيجة ارتف ان من ن وآ

جانب آخر، أن انخفض نصيب الفرد من الخدمات، حيث ارتفعت الكثافة الطالبية في فصول الدراسة، واشتد التزاحم على           

رعاية والخدمات الصحية                   الخدمات الطبية في المس       تدريب وال ليم وال ة التع م انخفضت نوعي فيات، ومن ث وال شك أن   . تش

 .تدارك هذه األوضاع وتحسينها يتطلب مزيدًا من االستثمارات في القطاع االجتماعي

 

ة    ربية بحوالي        :  نسبة اإلعال دول الع ة في ال در نسبة اإلعال . ل العربية على الرغم من أنها انخفضت في جميع الدو7.7تق

وارد           ن الم زء م تطع ج ث يق بر، حي ة أآ تة بدرج ة والثاب ول المنخفض ر ذات الدخ لى األس بة ع ذه النس اع ه ر ارتف ويؤث

نفقات التعليم والصحة من أجل الحصول على مزيد من الغذاء واحتياجات اإلعاشة األخرى، وقد يصل الحال               المخصصة ل

 . اهر الفقر بأشكاله المختلفةإلى التضحية بتعليم بعض األبناء، وتتفاقم مظ

 

ريف      .  في المائة  54 بحوالي   1999 تقدر نسبة سكان الريف إلى إجمالي السكان للدول العربية في عام             : سكان الحضر وال

لغت في عام                   د ب ربية، فق دول الع ن ال ا بي ذه النسبة فيم باين ه وأعالها في اليمن    )  في المائة3( أدناها في الكويت 1999وتت

ة   ف  74( ذه النسبة       ). ي المائ تجاوز ه ر، والسودان، وسورية، والصومال، والمغرب، ومصر،        40وت ة في الجزائ  في المائ

 ).2/8(واليمن، وموريتانيا، ملحق 
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ريف      وارد وفرص العمل في غالبية المناطق الريفية في          :هجرة سكان ال ة الم   أدت الظروف المعيشية الصعبة ومحدودي

ربية        دول الع ثير من ال ، وتوقعات توفر فرص عمل أفضل في المدن وارتفاع األجور النسبي فيها إلى تزايد الهجرة من                 الك

زيادة في فرص العمل المتوفرة في                       تجاوز ال لة في الحضر بمعدالت ت وى العام و الق ا أدى إلى نم ريف إلى الحضر، مم ال

بطالة والفقر، إضافة إلى الضغط                 . المدن  زايد معدالت ال ك ت رتب على ذل د ت  على الخدمات والمرافق العامة بالمدن مما       وق

 .أضعف من آفاءتها وتطلب المزيد من االستثمارات لصيانتها وتوسعة طاقاتها لتستوعب تلك الزيادة السكانية

 

ر النفطية،                    دول غي ريف في ال ا من هجرة سكان ال تي تتشكل في معظمه ربية، وال دول الع ن ال ة بي ا أدت هجرة العمال آم

راء م     نهم، إلى الدول النفطية، إلى التأثير سلبًا على أنشطة الزراعة والتنمية الريفية في الدول المصدرة للعمالة،       خاصة الفق

وى العاملة الماهرة في الزراعة، مما أدى إلى ارتفاع أجور األيدي العاملة الزراعية المتبقية في الريف                    حيث انخفضت الق

ك ز             ليها، وآذل ادة الطلب ع تها وزي ادة مساهمة النساء في النشاط الزراعي        بسبب محدودي وال يقلل هذا من أهمية اآلثار   . ي

ربية، خاصة وأن معظم المهاجرين من الفقراء الذين استفادوا من دخولهم من الدول                   دول الع ن ال ا بي لهجرة فيم ة ل اإليجابي

 . النفطية في التخفيف من وطأة ومعدالت فقر الدخل في بلدانهم

 
 التعليم

 
لى اق ع ليماإلنف ي   : التع ليم وتجسدت ف ة التع د ونوعي دالت القي ين مع تهدفت تحس بيرة اس ودًا آ ربية جه دول الع ت ال   بذل

تي تم اعتمادها، وفي ارتفاع المبالغ المخصصة لإلنفاق على التعليم                   ليم المجاني ال املة للتع برامج الش ومع ذلك، فإن من    . ال

لناتج القومي اإلجمالي، آما تراجع معدل اإلنفاق على التعليم االبتدائي          المالحظ أن اإلنفاق على التعليم انخفض آنسبة من ا         

اق على خدمات التعليم في غالبية الدول العربية               نامية لإلنف تياجات المت رغم من االح ناتج على ال وتقدر نسبة . آنسبة من ال

ناتج أن تكون قد بلغت               ليم إلى ال اق على التع  في المائة   7.0 في المائة في تونس، و     7.7 في المائة في السعودية، و     8.5اإلنف

ن، و     ة في سورية، و         6.9في اليم تراوح في باقي الدول بين          6.8 في المائ ة في األردن، وأن ت  في المائة في 0.9 في المائ

 ).2/10( في المائة في الجزائر وموريتانيا، ملحق 5.1السودان و

 

ليم        راحل التع د في م در معدل القيد الصافي في ا     :القي ، 1996 في المائة في عام 79لتعليم االبتدائي للدول العربية بنحو   يق

 في المائة في سبع دول هي البحرين وتونس والجزائر وسورية ومصر، ولبنان، وليبيا، وينخفض               90ويتجاوز هذا المعدل    

 . في المائة في ثالث دول هي جيبوتي والصومال والسودان70دون 
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 صندوق االجتماعي للتنمية في اليمن لمكافحة الفقر والبطالةتوفير الخدمات األساسية مدخل ال
 

نمية في اليمن عام                للمساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والحد من الفقر         1997أنشئ الصندوق االجتماعي للت

تي تخدم الفقراء                              لك ال دة وبخاصة ت ة جدي ل، وإنشاء مشاريع إنمائي ر فرص العم بطالة، من خالل توفي وتحسن من  وال

ئية          ليمية والبي م المعيشية والصحية والتع نمية في اليمن على مشاريع         . أحواله رامج الصندوق االجتماعي للت وتشتمل ب

ل الخدمات األساسية في المناطق المحرومة آمياه الشرب والخدمات                        تي ترآز على تموي لية وال نمية المجتمعات المح ت

ل المشاريع الصغ          ليمية، وتموي ناء القدرات المؤسسية، وخاصة لألجهزة والجمعيات المحلية التي          الصحية والتع يرة، وب

 .تتبنى إقامة مشاريع تنمية المجتمع واِإلشراف عليها

 

ام                      ة ع نمية في اليمن حتى نهاي اهم الصندوق االجتماعي للت د س ل نحو        2000لق لغ حجم      1233 في تموي  مشروعًا، يب

تثماراتها نحو      ريكي     75اس ليون دوالر أم انت منهجية عمل الصندوق تستهدف مكافحة الفقر من خالل العمل             و.  م ا آ لم

اه الشرب وخدمات الصحة والتعليم، فقد حازت                تياجاتهم األساسية من مي توفير اح راء ب ع مستوى معيشة الفق على رف

و   لى نح ات ع لك القطاع اريع ت و   81مش تثمارات المخصصة، ونح ة االس ن قيم ة م ي المائ د 85 ف ن ع ة م ي المائ د  ف

تي أسهم الصندوق في تمويلها            مليون مواطن   2.4 إلى استفادة نحو     2000وأدت هذه المشاريع بنهاية عام      . المشاريع ال

 مليون 2.5بطريقة مباشرة، وتشغيل نحو تسعة آالف شخص في أعمال دائمة، إضافة إلى توفير عمل مؤقت قدر بنحو                    

 . مليون دوالر27.5المشاريع بلغ حجم استثماراتها الفعلي نحو  مشروعا من هذه 554وقد تم اآتمال إنجاز . يوم/ عامل

 

تياج        ناطق االح ية، والوصول إلى م ه المؤسس ناء قدرت ي ب ته ف ر فاعلي ندوق أظه ذا الص ليات ه ي لعم تقييم األول إن ال

ة، واآتساب شهرة واسعة في التعامل مع المجتمعات المحلية ومؤسساتها، وإشراآها في المساهمة في                   المشاريع  الحقيقي

ا، إضافة إلى اشتراك المرأة والفئات االجتماعية المهمشة في عمليات الصندوق            ويمكن القول أن هذا الصندوق     . وإدارته

ان شبكة األمان االجتماعي في اليمن والتي تتضمن أيضا صندوق الرعاية االجتماعية، ووحدة تنمية                       د أصبح من أرآ ق

 .قين، وبرنامج تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص العملالمشاريع الصغيرة، وصندوق رعاية المعو

 

ن الجنسين في ست دول عربية، بينما يرتفع معدل قيد الذآور عن                             تدائية بي لة االب د في المرح بًا معدالت القي تعادل تقري وت

بوتي، وسورية، والجزائر، والعراق، ومصر                    اث في سبع دول هي اليمن والمغرب، وجي دالت وتبين الفروق في مع   . اإلن

احة و     ة المس ن ناحي م، م دول صغيرة الحج ريفية والحضرية أن ال ناطق ال ي الم تدائي ف ليم االب ي التع د الصافي ف أو /القي

السكان، والحضرية الطابع مثل تونس والكويت وفلسطين واألردن قد أحرزت معدالت قيد متقاربة بين المناطق الحضرية                

ثل الس              بيرة الحجم، م دول آ ا ال ريفية، أم ن المناطق الحضرية والريفية فيها                 وال باين بي إن نسب الت ودان واليمن ومصر، ف

 ).2/12(آبيرة، ملحق 
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ام            لجميع بحلول ع ليم ل تحقيق هدف التع ادة عدد المقيدين في العمر المقرر في التعليم االبتدائي     2010ول يتعين زي ه س ، فإن

نحو    دًال من            1.6ب نويًا ب لميذًا س ليون ت ا آان     1.2 م ليون آم  عليه الحال خالل العقد الماضي، مما يتطلب زيادة في القدرة  م

تيعابية، خاصة في الدول األآبر سكانيًا، ومن ثم زيادة في اإلنفاق على التعليم، علمًا بأن هذا الهدف آان يؤمل تحقيقه                 االس

 . 2000بحلول عام 

 

د في التعليم الثانوي في عام        در نسبة القي وتراوحت معدالت .  في المائة52ي بما يقرب من  على المستوى العرب1996وتق

لدول العربية فرادى حسب البيانات المتاحة لعام                  ثانوي ل ليم ال د في التع  82.7 في المائة في جيبوتي و     12.4 بين   1996القي

ة في البحرين، وتجاوزت تلك المعدالت           حق  في المائة في آل من اإلمارات، والجزائر، والكويت، ومصر، مل          50في المائ

دل العربي           ). 2/12( لغ المع الي ب ليم الع د في التع ة وسجلت جيبوتي، والصومال معدالت    13وعلى مستوى القي  في المائ

 . في المائة في آل الدول العربية باستثناء السودان25 في المائة، بينما تجاوزت معدالت القيد في هذه المرحلة 15دون 

  

ة  دول            :األمي ة في ال دل األمي زال مع ربية األعلى بين األقاليم الرئيسية في العالم، إذ بلغ نحو            ال ي  في المائة في عام 25 الع

در عدد األميين الكلي بنحو         1998  في المائة، وبين 26.5آما يقدر معدل األمية بين الذآور بحوالي      .  مليون نسمة  68، ويق

اث    ة    49.4اإلن ترآز أعلى معدالت األمية  بين الدول العربي     .  في المائ ة في خمس دول تعتبر األآثر سكانًا، وهي مصر وت

ا نحو  ن فيه لغ عدد األميي ن، ويب ر والمغرب واليم لون نحو 48والسودان والجزائ ليون يمث ة من مجموع 71 م ي المائ  ف

ن في الوطن العربي        في المائة في البحرين والكويت     13وتتفاوت الدول العربية في معدالت األمية، إذ تتراوح بين          . األميي

تجاوز        62و تانيا، وت ة في موري والجدير بالذآر أن المعدل العربي العام لألمية .  في المائة في اليمن والمغرب 50 في المائ

 .1998 في المائة في عام 38بلغ 

 

لعب بعض التقاليد الموروثة والظروف االقتصادية الصعبة في المجتمعات الفقيرة دورًا معيقًا لإلزالة الكاملة لألمية بي         ن وت

اث بوجه خاص            ام، واإلن ثير من الفقراء إلى المفاضلة بين                . السكان بوجه ع وارد يضطر الك ة الم ه في ظل محدودي إذ أن

ال تدعم دخل األسرة، وغالبًا ما يقع اختيارهم على البديل                              اقهم بأعم ن إلح اً، وبي انوا أو إناث ورًا آ نائهم، ذآ ليم أب تيار تع اخ

 .تعليم الفتيات حيث تعطى األولوية لدورها آأم وربة بيت في المجتمعوفي العادة تتم التضحية ب. الثاني

 

ومن المالحظ أن العدد المطلق لألشخاص األميين زاد نتيجة ارتفاع معدالت التسرب من المدارس، باإلضافة إلى العوامل                  

تماعية      ثر من نصف اإلناث في عام             . األخرى االقتصادية واالج در أن أآ  دول  6 وما فوق في      سنة 15 في سن    1999ويق

ات، مع وجود أعلى المعدالت في اليمن               ة  71(عربية يقعن ضمن األمي والمغرب     )  في المائة69(وموريتانيا )  في المائ

ة    65( ة    58(ومصر   )  في المائ ة  55والسودان والعراق بنسبة     )  في المائ وقد سجلت معدالت األمية بين اإلناث .  في المائ

ن   ل م ي أق بة، وه ت   25أدنى نس ر والكوي بحرين وقط ارات وال نان واإلم ي األردن ولب ك ف ة وذل ي المائ ن .  ف ظ م ويالح

 ).2/11(البيانات المتاحة أن ارتفاع األمية بين اإلناث هو أشد وضوحًا في المناطق الريفية، ملحق 
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 القوى العاملة 
 

وى العاملة في الدول العربية  في عام      در حجم الق  في 3ل، ويقدر معدل نموها السنوي بنحو  مليون عام92 بنحو 2000يق

ربية آكل          لدول الع ة بالنسبة ل ة         . المائ و العمال دل نم تجاوز مع  في المائة سنويًا في األردن، والجزائر، وسورية، ويقل   4وي

 .  في المائة في قطر واإلمارات2عن 

 

ربية، إذ تتعدى نس           دول الع ن ال ا بي لعمالة فيم توزيع القطاعي ل باين ال  في 70بة القوى العاملة في قطاع الخدمات ويالحظ ت

ارات والسعودية وقطر ومصر، ويشتغل أآثر من               ة في األردن واإلم  في المائة من القوى العاملة في الزراعة في         70المائ

ربية في عام                . الصومال  دول الع زراعة في ال لة في ال وى العام دل الق لغ مع د ب  في المائة من إجمالي 35.4 نحو 1999وق

وى  لة في الصناعة والخدمات                  الق وى العام دل الق لغ مع لة، وب  في المائة على التوالي، ملحق         43.6 في المائة و   21.0 العام

)2/13.( 

 

 في المائة، وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع نسبة 27من جانب آخر، تقدر مساهمة المرأة العربية في القوى العاملة بنحو          

نامية            دول ال رأة في ال بالغة     مساهمة الم ة على الترتيب       44 و 41والصناعية ال ويالحظ أن أعلى معدالت النشاط  .  في المائ

اعدة       ا ق تي لديه نخفض ال ل الم دول ذات الدخ ي ال ر ف ين، تظه ن الجنس تفاوت بي دالت ال ع أدنى مع لمرأة، م االقتصادي ل

اث، ويعمل معظمهن في القط                        ليم اإلن دول مستوى تع ذه ال تدنى في ه ة عريضة، إذ ي اع الزراعي، وغالبًا ما تكون زراعي

ر مستدامة         تظمة وغي ر من  في  44وسجلت موريتانيا أعلى معدل مشارآة للمرأة في القوى العاملة وذلك بنحو            . دخولهن غي

نحو  رب ب ليها المغ ة، ي نحو   35المائ ودان وتونس ب نان والس ت ولب م مصر والكوي ة، ث ي المائ ة30 ف ي المائ جلت .  ف وس

 ).2/13( في المائة، ملحق 15.7 في المائة و14.1مان أدنى معدل لمشارآة المرأة تراوح ما بين اإلمارات والسعودية وُع

 
 البطالة

 

دول العربية بنحو              بطالة في ال دل ال در مع .  مليون فردًا19 في المائة من إجمالي القوى العربية العاملة، أي ما يعادل        20يق

ا بين الدول العربي      بطالة فيم باين معدالت ال  42 في المائة للذآور و29فقد بلغ معدل البطالة في موريتانيا . ة بشكل آبيروتت

ة لإلناث، وفي السودان       في 22 في المائة للذآور و15 في المائة لإلناث، وفي المغرب 24 في المائة للذآور و12في المائ

 في المائة   25 في المائة للذآور و    12ين   في المائة لإلناث، وفي البحر     23 في المائة للذآور و    14المائة لإلناث، وفي تونس     

 .ومن المالحظ أن معدالت البطالة بين اإلناث تصل إلى ضعف المعدالت بين الذآور في عدد من الدول العربية. لإلناث

 

لين الداخلين الجدد لسوق العمل، آما أن                       ن الشباب المؤه تزايد بشكل مضطرد بي بطالة آخذة بال ر بالذآر أن ال ومن الجدي

ئة آخذة في االرتفاع في السنوات األخيرة في بعض الدول الخليجية حيث تمثل نسبة العاطلين من                       معدال  ذه الف بطالة له ت ال

آذلك، فإن نسبة هذه الفئة ال تزال مرتفعة     .  في المائة من إجمالي العاطلين في البحرين       75الشباب، على سبيل المثال، نحو      

 . في المائة في الجزائر وتونس40 في المائة، وتبلغ نحو 60لسطين حيث تبلغ بين العاطلين في مصر واألردن وسورية وف
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 الخدمات الصحية
 

ارتفعت نسبة اإلنفاق على قطاع الصحة سواء بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي أو لإلنفاق الجاري، آما ارتفعت المؤشرات                   

ويالحظ ارتفاع نسب تغطية الخدمات         ). 4(كل   وش) 2/14(الصحية في الدول العربية خالل السنوات السابقة، ملحق                 

الصحية في المناطق الحضرية وفي بعض المناطق الريفية، إال أن الخدمات الصحية في الريف عامة ال تزال غير متاحة                      

بشكل آاف، ففي المغرب لم يحصل إال نصف سكان الريف على هذه الخدمات، وفي اليمن لم يحصل إال ثلث السكان                                 

 . أن أآبر تباين في الخدمات الصحية بين الريف والحضر هو في اليمنعليها، ويالحظ

 

 عامًا في عام     77سجلت الكويت أعلى معدل لمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة بلغ                 :متوسط العمر المتوقع عند الوالدة     

ب آخر، يقل المعدل عن      ومن جان .  عاماً 70 دولة   13 عامًا، وتجاوز المعدل في        75 تليها اإلمارات وقطر بمعدل        1998

 .   عامًا في ثالث دول هي جيبوتي وموريتانيا، والصومال55

 

 حالة لكل ألف مولود حي، وال يزال في مستوى يعلو            73ويبلغ معدل وفيات األطفال دون الخامسة في الدول العربية نحو            

 إلى أقل من     1998الخامسة في عام     وقد انخفض معدل وفيات األطفال دون         . فيه من معدل الدول الصناعية بأربع مرات        

 حالة وفاة لكل ألف مولود        199 حالة وفاة لكل ألف مولود حي في اإلمارات، والبحرين، والكويت، وارتفع إلى نحو                     15

، )125(، والعراق     )151(، وموريتانيا     )176(ويتجاوز المائة لكل ألف مولود حي في جيبوتي                    . حي في الصومال    

 ).2/9(، ملحق )105(والسودان 

 

بذلت الدول العربية جهودًا آبيرة لتوفير المياه الصالحة للشرب ألآبر عدد من السكان، مما أدى                  :  المياه الصالحة للشرب  

، وتتراوح نسبة السكان 1998 في المائة في عام 74إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب نقية إلى نحو      

.  في المائة في البحرين وقطر والكويت          100 في المائة في الصومال و         31شرب بين    الحاصلين على المياه الصالحة لل       

وتقل .  في المائة في تونس، وسورية، ولبنان، وليبيا        80وتزيد نسبة سكان الريف الحاصلين على مياه صالحة للشرب عن            

، ) في المائة   18(غرب   في المائة في آل من الم           50نسبة سكان الريف الذين يحصلون على مياه صالحة للشرب عن                    

وبالمقارنة تتوفر المياه الصالحة    ).  في المائة  44(، والعراق   ) في المائة  41(، والسودان   ) في المائة  28(والصومال واليمن   

 في المائة في عشر دول         90للشرب لجميع سكان الحضر في السعودية، وتونس والبحرين والكويت، ويتجاوز المعدل                    

 ). 5/2(عربية، ملحق 
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نسبة اإلنفاق على قطاع الخدمات الصحية من اإلنفاق الجاري شكل ( 4 ) : 
 في بعض الدول العربية ( 1995 - 2000 )

 
 

 

 في  10ال زالت معدالت توفر خدمات الصرف الصحي منخفضة في الدول العربية، وتتراوح بين                         :الصرف الصحي 

، ومصر     ) في المائة   22( في المائة في البحرين وقطر والكويت، ويالحظ انخفاضها في السودان                 100المائة في اليمن و    

 ). في المائة41(، والمغرب ) في المائة32(

 

 في المائة، مما يعكس تباينًا       35 العربي لسكان الريف المزودين بخدمات الصرف الصحي الالئقة فال يتعدى               أما المتوسط 

وهي فجوة تعاني منها معظم الدول العربية، وتتضح في تونس                       )  في المائة   84(حادًا مع متوسط سكان الحضر البالغ            

آما تتضح بشكل   )  في المائة للحضر   97 في المائة للريف و     44(وسورية  )  في المائة للحضر   96 في المائة للريف و     52(

 في المائة    100 في المائة للريف و      30(، والسعودية    ) في المائة للحضر     93 في المائة للريف و       22(آبير في اإلمارات      

) ضر في المائة للح    79 في المائة للريف و      4(والسودان  )  في المائة للحضر    81 في المائة للريف و      8(، ولبنان    )للحضر

 في المائة    94(، وفي المقابل تبدو الفجوة أقل نسبيًا في ليبيا                 ) في المائة للحضر     69 في المائة للريف و       18(والمغرب  

 ).5/2(، ملحق ) في المائة للحضر99للريف و

 

ذه الخدمة في بعض الدول خالل السنوات الماضية إال أن العدد الفعلي لغير الحاصلي                         رغم من تحسن معدالت ه ن وعلى ال

زيادة ليس فقط في الريف بل أيضا في المدن بسبب زيادة معدالت التحضر والنمو السكاني             ذه الخدمات آخذ في ال . على ه

ر شبكات الصرف الصحي المناسبة وصيانتها خاصة في                   بية في توفي دول ذات الدخول المنخفضة صعوبة نس وتواجه ال

 .لبيئية والصحيةالمناطق النائية مما يعرض تلك المناطق إلى المشاآل ا
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 مكافحة الفقر
 

ا تحقيق نمو اقتصادي                               ني سياسات اقتصادية استهدفت من ورائه ربية إلى تب دول الع ر، عمدت ال في سعيها لمكافحة الفق

 .متسارع ومستدام، توزع نتائجه بعدالة بين فئات المجتمع المختلفة، وتكثيف االستثمار في التنمية البشرية

 

ذا اإلطار، تحظ      ى التنمية الريفية باهتمام متزايد في الدول ذات االقتصاد الزراعي، حيث بدأت بعض الدول العربية        وفي ه

ا المجتمعات المحلية، وترآز على                 تعددة المحاور، تشارك فيه ندمجة م ة م نمية ريفي رامج ومشاريع ت تثمار في ب في االس

زراعية والبشرية      نمية ال برامج إنجازات ملحو          . الت ذه ال د حققت ه ظة في آثير من هذه الدول، فعلى سبيل المثال نجحت  وق

 في المائة، بفضل تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي ثابت مقترن بنمو في          6تونس في تخفيض معدالت الفقر إلى ما يقل عن           

التنمية  في المائة سنويًا، وارتفاع نسبة اإلنفاق على برامج       1.2فرص العمل وانخفاض في معدالت النمو السكاني إلى نحو          

بالغة نحو  تماعية وال راء من 19االج ر تمكن الفق ة الفق رامج لمكافح تخدام ب الي، واس ناتج المحلي اإلجم ة من ال ي المائ  ف

ئات المتضررة  تماعية للف اعدات اج ر مس ي األنشطة االقتصادية، وتوفي ارآة ف ر . المش ة الفق رامج مكافح تفادت ب ا اس آم

 .  المدنية في مجاالت التدريب ونظم منح القروض لتمويل المشروعات الصغيرةالتونسية من جهود الجماعات المحلية و

 
ربية على شبكات الحماية االجتماعية لتالفي اآلثار السلبية لبرامج التصحيح والخصخصة التي            دول الع تمد معظم ال ا تع آم

راحل األولى لتطبيقها، ويترتب عليها أضرارًا بالفقراء وذوي الدخل ال            وتهدف منظومة هذه الشبكات . محدودتظهر في الم
إلى تخفيف معاناة هذه الفئات، من خالل تلبية احتياجاتها األساسية، وتوفير الموارد الالزمة لإلنفاق على تلك االحتياجات،                  
ادة الفرص التعليمية والخدمات الصحية، وتوفير وتحسين الخدمات والمرافق              ني، وزي تدريب المه رامج ال ر ب ك تطوي وآذل

ناطق الريفية والحضرية،                           العا ردية للمواطنين في الم بادرات الف رة، إضافة إلى تشجيع الم ناطق الفقي ة األساسية في الم م
لك المشروعات، وبخاصة في مجال                     الزم لت تمان الميسر ال ر االئ راد على إنشاء مشروعات صغيرة وتوفي ومساعدة األف

 .توزيع والمهن الحرفية وغيرهاتربية الحيوانات، وإنتاج المواد الغذائية، وخدمات ال
 

ليم والصحة والخدمات األساسية                          تثمار في مجاالت التع تزايدة لالس ة م ربية أهمي دول الع ي ال ا تول ففي مجال التعليم،   . آم
ني لتأهيل الخريجين لسوق                            تدريب المه ليم وال ة التع لجميع، وتحسين نوعي ليم األساسي ل ر التع ات على توفي ترآز األولوي

ا . العمل   ترآز األولويات في مجال الخدمات الصحية على تحسين الظروف الصحية خاصة للفئات األآثر حاجة بتوفير  آم
ات الصرف الصحي     نقية وخدم اه الشرب ال ر مي ة، وأيضا توفي ية، والصحة الوقائي رعاية الصحية األساس ات وال الخدم

 .المالئمة
 

ربية على ال              دول الع نمية البشرية في ال تطوير النوعي للخدمات وتوجيهها بشكل خاص للفئات منخفضة وترآز أهداف الت
الدخول، وتوزيع تلك الخدمات على المناطق المختلفة، وإدخال آلية لتسعير الخدمات وإلزام الفئات الميسورة اقتصاديًا بدفع            

تي يحصلون عليها وفي ذات الوقت تقديم الخدمات المدعومة لمستحقيها من ال                    ابل الخدمات ال وعلى سبيل  . فقراءرسوم مق
دول العربية، وأدخلت بعض الدول                        بارزة في معظم ال تها من القضايا ال اه واسترداد تكلف بر قضية تسعير المي ثال، تعت الم

 .نظمًا متقدمة السترداد تكاليف المياه والكهرباء أو جزء آبير منها، آما هو الحال في مصر والمغرب وتونس
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ت          ة الم وارد المالي احة في بعض الدول العربية عن تمويل االستثمارات الكبيرة المطلوبة للتوسع في توفير     ونظرًا لعجز الم
ربية على          دول الع تزايدة من ال د سعت أعداد م رباء، فق اه الشرب والصرف الصحي والكه ليم والصحة ومي خدمات التع

ذا المجال                   اعًال في ه لعب دورًا ف دول في         . تشجيع القطاع الخاص لكي ي دأت بعض ال د ب  تشجيع القطاع الخاص على      وق
تثمار في قطاعات التنمية االجتماعية خاصة في مجاالت التعليم والصحة، لتقديم الخدمات لغير الفقراء على أن ترآز         االس

 . الدولة على توجيه جزء هام من الموارد العامة لخدمتهم
 

وم                    ذي تق دور ال ة ال ذا الشأن على أهمي تأآيد في ه ة أخرى، يجدر ال ام غير الحكومية في     ومن ناحي نفع الع نظمات ال ه م ب
ة في آثير من الدول العربية، تعترف بها الحكومات والمنظمات الدولية، وتقدم                        تي أضحت ظاهرة عام ر، وال مكافحة الفق

نفيذ مشاريعها            ة لت ة الالزم ا المساعدات المالي تعدد أنشطة هذه المنظمات لتشمل دعم التنمية الريفية وما يتفرع عنه           . له ا وت
نفيذ مشاريع في مناطقهم، وتنمية مصادر المياه القائمة، وبناء اآلبار                     م وت ع قدراته بهم ورف رى وتدري ة سكان الق من توعي
ه،       لى أفضل وج ا ع تخدام األرض وموارده ن اس نهم م ا يمك ري، بم بكات ال ار وش ع األمط تودعات تجمي دود ومس والس

تياجاتهم األساسية والتغلب ع             تاج اح تغذية  ويساعدهم على إن ا في مجاالت أخرى آثيرة       . لى سوء ال نوع مداخالته ا تت آم
اه     نظيم صرف مي نها ت رة م ناطق الفقي ي الم ر، وبخاصة ف ر الفق باب ومظاه ن أس راء والتخلص م اعدة الفق تهدف مس تس

رها      ئة وغي ة البي كاني، وحماي نمو الس نظيم ال ليمية، وت رعاية الصحية والتع ات ال ين خدم ر أو تحس اري، وتوفي ن المج  م
نعكس على تحسين أحوال معيشة السكان وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية، وآذلك توفير الظروف                    تي ت األنشطة ال

 .اإلنتاجية واالجتماعية المناسبة للمرأة لتعميق دورها في عملية تنمية المجتمع
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 ية بالعملة المحليةالناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجار) : 2/1(ملحق 
)1990 ،1995-2000( 

(مليون وحدة عملة محلية)

1990199519961997199819992000
 5,912.9  5,723.9  5,642.9  5,192.4  4,982.4  4,773.6  2,668.3         األ ر د  ن
 242,815.0  201,846.0  178,118.0  187,990.0  176,184.0  157,144.0  123,541.0         اإلمــــارات
 2,996.9  2,489.3  2,325.2  2,387.3  2,294.3  2,199.4  1,703.0         البحريـــــن
 26,923.3  24,844.1  22,599.6  20,898.2  19,066.2  17,051.8  10,815.7         تونــــــــس
 4,050,400.0  3,203,574.0  2,781,600.0  2,762,400.0  2,564,800.0  1,966,500.0  554,518.0         الجزائــــــر
 97,574.7  93,552.0  91,198.0  88,900.0  86,215.0  87,241.0  75,435.0         جيبوتـــــي
 648,959.0  535,024.0  481,204.0  548,440.0  529,250.0  478,652.0  391,993.0         الســـعودية
 3,300,455.0  2,909,385.9  2,508,091.3  1,677,027.3  1,033,067.9  552,283.8  10,086.3         الســـــودان
 896,634.0  819,092.0  790,444.0  745,569.0  690,857.0  570,975.0  268,328.0         ســــــورية
 2,290,778.6  1,925,024.0  1,391,775.0  904,573.6  560,802.0  329,883.9  23,296.8         العـــــــراق
 7,602.9  6,000.3  5,415.9  6,089.5  5,874.3  5,307.2  4,493.0         ُعمـــــــــان
 59,893.0  44,397.0  37,330.0  41,124.0  32,976.0  29,622.0  26,792.0         قطـــــــــــر
 11,590.3  9,075.3  7,742.0  9,059.7  9,302.5  7,925.3  5,327.7         الكويــــــت
 24,865,000.0  24,865,000.0  24,509,000.0  22,880,000.0  20,417,000.0  18,028,000.0  1,973,000.0         لبنــــــــــان
 17,800.0  14,958.0  12,497.9  13,067.8  12,003.3  10,288.3  9,285.0         ليبيـــــــــــا
 336,500.0  302,500.0  280,220.0  256,300.0  229,415.0  204,000.0  96,080.0         مصـــــــــر
 349,651.0  343,131.0  342,558.0  318,342.0  319,340.0  281,702.0  212,854.9         المغــــــرب
 229,763.0  206,483.0  185,262.0  162,618.0  148,318.0  137,339.0  82,353.0         موريتانــيــا
 1,379,812.0  1,132,619.0  849,321.0  888,808.0  736,385.0  511,058.0  126,489.0         اليمــــــــــن

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

*
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 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية) : 2/2(ملحق 
)1990 ،1995-2000( 

(مليون دوالر)

1990199519961997199819992000
 708,969  629,470  586,498  607,062  585,188  535,581  477,404 مجموع الدول العربية

 8,340  8,073  7,959  7,324  7,027  6,733  4,020         األ ر د  ن
 66,117  54,961  48,500  51,189  47,974  42,807  33,653         اإلمــــارات
 7,971  6,620  6,184  6,349  6,102  5,849  4,529         البحريـــــن
 19,435  19,912  20,053  18,933  19,562  18,050  12,581         تونــــــــس
 53,801  48,073  47,358  47,850  46,830  41,240  61,902         الجزائــــــر
 549  526  513  500  485  491  424         جيبوتـــــي
 173,287  142,864  128,492  146,446  141,322  127,811  104,671         الســـعودية
 12,836  11,564  12,575  10,638  8,288  9,550  22,412         الســـــودان
 18,770  16,774  16,043  16,613  17,592  16,617  13,896         ســــــورية
 83,544  81,916  79,530  78,856  78,064  78,055  74,933         العـــــــراق
 19,773  15,605  14,086  15,837  15,278  13,803  11,685         ُعمـــــــــان
 16,454  12,197  10,255  11,298  9,059  8,138  7,360         قطـــــــــــر
 37,780  29,816  25,401  29,865  31,068  26,554  18,293         الكويــــــت
 16,491  16,491  16,168  14,865  12,997  11,122  2,811         لبنــــــــــان
 35,600  31,826  27,773  33,508  32,442  29,393  32,809         ليبيـــــــــــا
 95,801  89,023  82,710  75,632  67,634  60,159  35,489         مصـــــــــر
 32,903  35,002  35,667  33,415  36,639  33,042  25,826         المغــــــرب
 986  955  980   1,070   1,081   1,056  1,021         موريتانــيــا
  8,532   7,272   6,251   6,875   5,744   5,111  9,087         اليمــــــــــن

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

*
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 الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية بأسعار السوق الجارية) : 2/3(ملحق 
)2000( 

(مليون دوالر)
إجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةإجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةإجماليقطاعات االنتاج السلعي

الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
اإلجماليغيرالمباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

 726,861  25,676  701,185  137,288  33,311  86,333  17,644  172,120  42,785  49,607  69,528  391,777  9,044  39,196  76,436  186,829  80,272 مجموع الدول العربية

 8,340  1,144  7,196  1,682  200  1,482  0  3,569  1,513  1,095  961  1,945  179  243  1,122  239    162        األ ر  د  ن
 66,117  146  65,971  13,260  1,482  6,709  5,070  14,485  2,655  4,398  7,432  38,226  1,260  4,695  7,855  22,506  1,911         اإلمــــارات
 7,971  148  7,822  2,133  270  1,210  653  2,084  724  561  799  3,605  114  285  912  2,236  59         البحريـــــن
 19,435  2,542  16,893  3,773  607  2,528  638  5,193  693  1,594  2,906  7,927  396  904  3,557  717  2,354         تونــــــــس
 53,801  3,181  50,620  5,584 . . . 5,584 . . . 10,200 . . .. . .. . . 34,836 . . . 4,553  3,896  21,935  4,451         الجزائــــــر
 549  71  478  138  16  122 . . . 265  64  122  79  76  27  30  13  1  4         جيبوتـــــي
 173,286  2,576  170,710  35,036  4,165  28,517  2,354  24,084  4,113  9,526  10,445  111,590  256  13,691  15,692  72,612  9,339         الســـعودية
 12,836 . . . 12,836  2,199  1,833  365 . . . 4,660  968  2,784  909  5,977  30  90  1,164  307  4,386         الســـــودان
 18,770 . . . 18,770  1,896  452  1,444 . . . 5,867  678  2,378  2,810  11,007  192  603  2,161  3,248  4,803         ســــــورية
 100,853 -8,654 92,199  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
 19,773  111  19,663  4,360  1,692  1,820  848  3,589  137  1,201  2,251  11,714  203  302  1,035  9,752  422         ُعمـــــــــان
 16,454  93  16,361  3,123  209  2,277  637  1,882  429  560  893  11,356  179  555  948  9,602  73         قطـــــــــــر
 38,363  268  38,095  7,808  7,808 . . .. . . 6,915  2,962  1,776  2,177  23,372 -292 760  3,994  18,199  128         الكويــــــت
 16,491 . . . 16,491  5,749  1,109  3,469  1,172  6,281  1,027  506  4,749  4,460  881  793  1,498 . . . 1,288         لبنــــــــــان
 35,600  698  34,902  8,171  1,075  5,916  1,180  8,875  1,162  2,910  4,803  17,856  586  1,604  2,060  10,188  3,418         ليبيـــــــــــا
 95,801  5,751  90,050  15,327  6,729  6,868  1,731  29,248  19,866  8,083  1,299  45,474  1,405  5,242  17,639  6,095  15,093         مصـــــــــر
 32,903 . . . 32,903  9,207  4,415  4,792 . . . 8,692 . . . 2,088  6,604  15,004  2,739  1,646  5,891  695  4,033         المغــــــرب
 986  116  870  215  49  99  66  249 . . . 98  151  406 . . .. . . 75  139  192         موريتانــيــا
 8,532  175  8,356  1,420  76  923  421  1,684  64  882  738  5,253  57  363  637  2,887  1,309         اليمــــــــــن

المصدر:  مصادر الملحق (1/2) .
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 قتصادية بأسعار السوق الجاريةالناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات اال) : 2/4(ملحق 
)1999( 

(مليون دوالر)
اجماليقطاعات الخدمات االجتماعيةاجماليقطاعات الخدمات االنتاجيةاجماليقطاعات االنتاج السلعي

الناتجصافيالناتجقطاعاتالخدماتالخدماتاإلسكانقطاعاتالتمويلالنقلالتجارةقطاعاتالكهرباءالتشييدالصناعاتالصناعاتالزراعة
المحليالضرائب بسعرالخدماتاألخرىالحكوميةوالمرافقالخدماتوالتأمينوالمواصالتوالمطاعماإلنتاجوالغازالتحويليةاالستخراجيةوالصيد
اإلجماليغير المباشرةالتكلفةاالجتماعيةاإلنتاجيةوالمصارفوالتخزينوالفنادقالسلعيوالماءوالغابات

  629,471      9,758  619,713  134,177  32,691  84,254  17,232  167,734  40,460  47,781  68,023  317,802  8,617  38,003  71,472  119,368  80,343مجموع الدول العربية

  8,073      1,332  6,741  1,577  203  1,374. . .  3,275  1,412  1,004  859  1,889  173  248  1,059  245  164        األ ر  د  ن
  54,961      248  54,713  12,502  1,381  6,115  5,006  13,698  2,398  4,152  7,149  28,513  1,202  4,526  7,226  13,737  1,821        اإلمــــارات
  6,620      152  6,468  2,097  261  1,192  643  1,893  668  522  703  2,479  119  281  816  1,206  57        البحريـــــن
  19,912      2,638  17,274  3,874  592  2,621  661  5,245  703  1,570  2,971  8,155  404  898  3,616  687  2,549        تونــــــــس
  48,073      3,442  44,630  6,053. . .  6,053. . .  11,470. . .. . .. . .  27,107. . .  4,617  4,045  13,369  5,076        الجزائــــــر
  526      70  457  134  15  119. . .  250  61  113  75  73  27  29  13  1  4        جيبوتـــــي
  142,864      2,572  140,291  33,830  4,014  27,528  2,288  23,181  4,023  9,130  10,029  83,279  247  12,940  14,015  46,880  9,197        الســـعودية
  11,564. . .  11,564  1,867  1,755  112. . .  4,298  704  2,777  818  5,399  27  84  855  113  4,320        الســـــودان
  16,774. . .  16,774  1,684  400  1,284. . .  5,980  717  2,132  3,132  9,110  157  563  1,881  2,425  4,084        ســــــورية
  81,916     -8,678  90,594  16,252  1,126  12,246  2,880  34,307  5,750  9,053  19,505  40,034  250  2,834  6,268  3,859  26,822        العـــــــراق
  15,605      209  15,397  4,176  1,565  1,776  836  3,407  150  1,135  2,121  7,814  186  364  660  6,194  410        ُعمـــــــــان
  12,197      92  12,105  3,058  201  2,239  619  1,827  409  536  882  7,220  176  599  893  5,481  71        قطـــــــــــر
  29,816      264  29,551  7,535  7,535. . .. . .  6,650  2,794  1,662  2,193  15,367 -155  754  3,618  11,022  129        الكويــــــت
  16,491. . .  16,491  5,749  1,109  3,469  1,172  6,281  1,027  506  4,749  4,460  881  793  1,498. . .  1,288        لبنــــــــــان
  31,826      1,430  30,396  7,662  936  5,647  1,079  7,910  1,013  2,715  4,183  14,824  573  1,570  2,009  7,382  3,290        ليبيـــــــــــا
  89,023      5,680  83,343  15,214  7,043  6,578  1,593  27,345  18,563  7,740  1,042  40,784  1,343  4,903  16,252  3,760  14,526        مصـــــــــر
  35,002. . .  35,002  9,475  4,434  5,042. . .  8,920. . .  2,117  6,803  16,607  2,952  1,661  6,073  756  5,165        المغــــــرب
  955      121  834  195  50  95  51  232. . .  76  156  406. . .. . .  80  129  198        موريتانــيــا
  7,272      184  7,088  1,241  72  765  405  1,564  68  842  654  4,283  54  339  596  2,122  1,172        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2).
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 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية) : 2/5(ملحق 
)2000( 

(مليون دوالر)
الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

من الخارج

     713,553        4585     708,969     73,787     205,463     279,250     138,145     497,036     136,734     360,302مجموع الدول العربية

     8,475        135     8,340     -2,185     5,719     3,534     1,691     8,834     2,106     6,728        األ ر  د  ن
     66,636        519     66,117      10,518     36,911     47,430     15,807     39,792     10,543     29,249        اإلمــــارات
     7,492       -479     7,971      1,474     5,056     6,530     1,342     5,154     1,399     3,755        البحريـــــن
     18,606       -829     19,435     -660     9,120     8,460     5,383     14,712     3,015     11,697        تونــــــــس
     51,649       -2152     53,801      11,581     11,267     22,848     12,255     29,965     7,494     22,471        الجزائــــــر
     609        60     549     -103     339     237     125     527     167     360        جيبوتـــــي
     170,105       -3181     173,286      41,310     44,581     85,891     28,210     103,766     46,847     56,919        الســـعودية
     12,863        27     12,836      211     1,680     1,891     1,487     11,138     578     10,560        الســـــودان
     18,501       -269     18,770      1,316     5,524     6,839     3,261     14,194     2,060     12,134        ســــــورية
     83,544. . .     83,544      2,776     1,781     4,557     16,282     64,487     15,950     48,537        العـــــــراق
     17,654       -2120     19,773      2,218     7,184     9,402     2,991     14,564     4,616     9,948        ُعمـــــــــان
     16,454. . .     16,454      6,256     4,019     10,275     3,311     6,887     3,792     3,095        قطـــــــــــر
     44,697        6917     37,780      9,834     11,780     21,614     4,202     23,743     8,361     15,383        الكويــــــت
     16,491. . .     16,491     -6,300     16,656     10,356     4,800     17,992     5,079     12,913        لبنــــــــــان
     36,128        528     35,600      2,556     7,856     10,412     3,702     29,342     7,618     21,724        ليبيـــــــــــا
     101,139        5338     95,801     -5,574     21,184     15,610     22,648     78,727     9,344     69,384        مصـــــــــر
     34,042        1139     32,903     -2,010     10,728     8,718     8,290     26,623     6,383     20,240        المغــــــرب
     1,083        97     986     -200     542     343     246     940     182     758        موريتانــيــا
     7,386       -1146     8,532      768     3,536     4,304     2,113     5,650     1,200     4,450        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .
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 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق الجارية) : 2/6(ملحق 
)1999( 

(مليون دوالر)
الناتج القوميصافي دخلالناتج المحليفجوةواردات السلعصادرات السلعاالستثماراالستهالكاالستهالكاالستهالك
اإلجماليعوامل االنتاجاالجماليالمواردوالخدماتوالخدماتاإلجمالياإلجماليالعامالخاص

من الخارج

     632,301     2,829     629,472     17,374     192,248     209,622     131,823     480,275     128,590     351,685مجموع الدول العربية

     8,061       -12     8,073     -1,456     4,990     3,534     1,534     7,995     1,992     6,003        األ ر  د  ن
     55,385        424     54,961      2,629     35,917     38,546     15,362     36,971     9,914     27,057        اإلمــــارات
     6,078       -542     6,620      773     4,116     4,889     803     5,044     1,378     3,666        البحريـــــن
     19,077       -835     19,912     -435     8,782     8,347     5,301     15,046     3,088     11,958        تونــــــــس
     46,002       -2071     48,073      2,472     11,270     13,742     12,588     33,013     8,156     24,857        الجزائــــــر
     584        57     526     -93     318     225     117     502     168     334        جيبوتـــــي
     139,672       -3192     142,864      19,189     38,829     58,018     26,971     96,704     41,657     55,046        الســـعودية
     11,583        19     11,564     -812     1,750     938     1,931     10,445     539     9,906        الســـــودان
     16,536       -238     16,774      55     5,366     5,421     3,148     13,572     1,779     11,793        ســــــورية
     81,916. . .     81,916      1,789     1,207     2,996     13,667     66,460     15,758     50,701        العـــــــراق
     13,548       -2057     15,605      1,896     5,360     7,256     2,304     11,405     3,722     7,683        ُعمـــــــــان
     12,197. . .     12,197      3,725     3,569     7,294     2,613     5,859     3,245     2,614        قطـــــــــــر
     34,925        5109     29,816      1,957     11,882     13,838     4,882     22,977     8,093     14,885        الكويــــــت
     16,491. . .     16,491     -6,300     16,656     10,356     4,800     17,992     5,079     12,913        لبنــــــــــان
     32,299        473     31,826      1,645     6,730     8,375     3,766     26,415     7,128     19,287        ليبيـــــــــــا
     94,083        5059     89,023     -7,434     21,689     14,255     21,510     74,947     8,952     65,995        مصـــــــــر
     36,180        1178     35,002     -1,611     10,258     8,646     8,458     28,155     6,764     21,391        المغــــــرب
     1,090        135     955     -150     457     307     194     911     175     736        موريتانــيــا
     6,594       -678     7,272     -464     3,103     2,638     1,874     5,862     1,003     4,859        اليمــــــــــن

المصدر:  مصدر الملحق (1/2) .
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 عدد السكان في الوطن العربي) : 2/7(ملحق 
)1985 ،1995-2000( 

(ألف نسمة)

1985199519961997199819992000
معدل النمو

2000/1999
(%)

*

  2.31     279139     272837     266562     259878     253927     248650     190676  مجموع الدول العربية

  2.84     5039     4900     4756     4600     4444     4291     2700  األ ر د ن
  5.79     3108     2938     2776     2580     2479     2411     1379  اإلمــــارات
  3.61     689     665     642     620     599     578     420  البحريـــــن
  1.23     9559     9443     9333     9215     9089     8958     7261  تونــــــــس
  2.55     30729     29964     29507     28494     28098     28060     21863  الجزائــــــر
  3.03     680     660     640     620     591     580     430  جيبوتـــــي
  3.28     22033     21334     20665     20001     19345     18802     12795  الســـعودية
  2.49     31081     30325     29495     28701     27928     27175     20244  الســـــودان
  2.70     16320     15891     15473     15066     14670     14285     10267  ســــــورية
  1.00     9596     9501     9407     9314     9222     9130     7870  الصومـــال
  2.30     22809     22296     21795     21305     20826     20358     15580  العـــــــراق
  1.54     2361     2325     2287     2255     2214     2131     1416  ُعمـــــــــان
……………………فلســـــطين
  0.00     562     562     544     544     570     560     356  قطـــــــــــر
-2.02   2228     2274     2238     2153     2016     1881     1720  الكويــــــت
  0.13     3765     3760     3700     3642     3571     3500     2670  لبنــــــــــان
  2.55     5640     5500     5258     5105     4920     4812     3734  ليبيـــــــــــا 
  2.09     63305     62012     60706     59449     58232     57100     45130  مصـــــــــر
  1.70     28729     28248     27775     27310     26848     26386     21791  المغــــــرب
  3.00     2645     2568     2493     2420     2350     2283     1770  موريتانــيــا
  3.34     18261     17671     17072     16484     15915     15369     11280  اليمــــــــــن

 *  تقديرات أولية.
المصدر : مصادر وطنية ودولية مختلفة.

*
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 المساحة والكثافة السكانية وسكان الحضر والريف) : 2/8(حق مل
(نسب مئوية)######

النسبة المئوية للسكانسكان الحضر والريفالكثافة المساحة
في مجموعات عمرية معينة (%)آنسبة مئوية من اإلجمالي (%)السكانية( آم2 )

197019801999197519901997( فرد / آم2 )

أآثر من 15 - 65أقل من 15ريفحضرريفحضرريفحضر200019702000
65

أقل من 
أآثر من 15 - 1565

أآثر من 15 - 65أقل من 6515
65

2.7* 57.7* 39.6* 2147.250.02.843.753.52.8* 79* 5651496040    17    89,342األ ر د  ن
3757437129782228.469.42.230.867.71.528.169.92.0    3    83,600اإلمــــارات
9757921811992843.054.82.231.865.82.431.166.12.8    297    707البحريـــــن
6144565248653543.852.73.537.758.34.032.861.65.6    33    155,566تونــــــــس
1339614456604047.648.24.242.054.43.637.958.43.7    6    2,381,741الجزائــــــر
2962387426831743.454.62.043.054.32.740.656.23.2    6    23,200جيبوتـــــي
1049516634851544.352.73.040.856.72.541.755.52.8    3    2,250,000الســـعودية
3.9* 52.8* 43.3* 6744.452.92.743.653.52.9* 33* 1216842080    6    2,505,805الســـــودان
3.1*56.4*40.5*8843574753505048.547.83.747.849.52.7    34    185,180ســــــورية
1518822278277345.451.63.047.050.22.847.749.82.5    7    637,657الصومـــال
5256446535742646.650.92.544.252.92.941.455.63.0    21    435,052العـــــــراق
2.4**61.8**35.8 **85953169821844.452.92.746.451.22.4    3    309,500ُعمـــــــــان
47.049.53.5………………………………………فلســـــطين
5080208614921833.364.91.828.770.50.825.573.11.4    10    11,427قطـــــــــــر
1.0** 73.4** 25.6** 1237822901097344.654.01.436.662.21.2    42    17,818الكويــــــت
36059417426891141.153.95.034.860.05.233.261.25.6    241    10,452لبنــــــــــان
345556931871346.151.72.245.951.72.440.057.03.0    1    1,775,500ليبيـــــــــــا
6442584357455540.055.84.240.056.13.937.758.93.4    33    1,002,000مصـــــــــر
4034664159455547.149.23.739.257.13.733.861.34.9    34    710,850المغــــــرب
3.1* 51.9* 45.0* 4443.253.73.144.352.53.2* 56* 314862773    1    1,030,700موريتانــيــا
3.1* 50.5* 46.4* 7450.946.52.652.544.23.3* 26* 3313871981    11    555,000اليمــــــــــن

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

             2)  مؤشرات التنمية الدولية  1999 و2000, البنك الدولي, وقاعدة المعلومات. 
             3) تقرير التنمية الدولية ، البنك الدولي ، 2000 /2001 . 
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 )المواليد، العمر المتوقع، الخصوبة، الوفيات(االتجاهات في اإلحصاءات الحيوية للسكان ) : 2/9(ملحق 
 

معدل وفيات األمهات
(لكل 100,000

مولود حي)

19701980200019701980199819701980199819701980199898 -1990197019801998197019801998

 38.0*… 107.0 31.0*  41.0 … 41  5.0*  … … 3.6*   6.8 … 70* … 54  30  … …األ ر د  ن
 2.4**… 83.0 6.6 ** 55.0   86.8 3  1.8**  5.0  10.9  3.4  5.4  6.5  75  68  61  18  30  35 اإلمــــارات
 11.0 … 93.0  9.0  42.4  64.2  … … … 8.5  3.4  … 6.5  73  … 62  16  … 39 البحريـــــن
 32.0  100.0  201.0  28.1  69.0  121.2  70  5.6  9.0  13.6  2.2  5.2  6.4  72  62  54  20  35  39 تونــــــــس
 40.0  139.0  192.0  35.0  98.0  139.2  … 6.0  12.0  16.2  3.5  6.7  7.4  71  59  53  27  42  49 الجزائــــــر
 176.0 … 241.0  106.0  136.4  158.8  … … … 21.9  5.2  … 6.6  50  … 40  35  … 50 جيبوتـــــي
 26.0  85.0  185.0  21.0** 65.0  119.0  … 4.0**  9.0  17.8  5.7  7.3  7.3  72  61  52  32**  43  48 الســـعودية
 105.0  145.0  177.0  69.0  94.0  118.0  … 11.0  17.0  20.8  4.6  6.5  6.7  55  48  43  32  45  47 الســـــودان
 29**  73.0  129.0  24**  56.0  95.6  … 5.0  9.0  13.4  3.7**  7.4  7.7  70**  62  56  29  46  47 ســــــورية
 199.0 …… 121.0  145.4  157.8  … 17.6*** 22.0  23.7  7.2  7.0  7.0  48  … … 50  50  50 الصومـــال
 125.0  95.0  127.0  103.0  80.0  102.0  … 10.0  9.0  15.5  4.6  6.4  7.1  59  62  55  34  41  48 العـــــــراق
 21.5** 86.0  200.0  17.6** 64.0  118.8  14**  3.6**   13.3  21.1  4.6**  10.1  8.4  73**  58  47  36  50  50 ُعمـــــــــان
 26.0 …… 24.0 …… … 5.0  … … 5.9  … … 71  … … 41  … …فلســـــطين
 25.0 … 93.0  18.0  41.2  68.2  …… … 12.6  2.7  … 6.8  75 … 61  18 … 34 قطـــــــــــر
 13.0  35.0  59.0  11.9  27.0  47.8  5  2.1   4.0 5.5  2.8  5.3  7.1  77  71  66  20  37  47 الكويــــــت
 33.0* 12.0  50.0  26.0* 48.0  49.6  100  6.0   9.0 10.3  2.4  4.0  5.4  70  65  64  20  30  35 لبنــــــــــان
 27.0  80.0  160.0  23.0  70.0  122.2  75  4.0   12.0 15.6  3.7  7.3  7.5  70  60  52  28  46  49 ليبيـــــــــــا
 59.0  175.0  235.0  29.1  120.0  158.0  170  6.4**   13.0 17.7  3.5*  5.1  5.9 67 * 56  51  24  39  40 مصـــــــــر
 61.0  152.0  187.0  49.0  99.0  128.4  230  7.0   12.0 16.4  3.0  5.4  7.0  67  58  52  23  38  47 المغــــــرب
 151.0  175.0  250.0  105.0  120.0  148.0  … 13.4*  19.0 22.2  6.3* 6.3  6.5 54 * 47  43  54  43  45 موريتانــيــا
 85.0* 198.0  303.0  62.3* 141.0  186.0  351*  11.3*  19.0 23.0  5.8* 7.9  7.7 63 *  49  41  46  53  53 اليمــــــــــن

*** البيانات لعام 1995 .** البيانات لعام 1999 .* البيانات لعام 2000 .
المصادر : 1) مصادر وطنية.

             2) مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، 2000، وقاعدة المعلومات.     

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)
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 اإلنفاق العام على التعليم) : 2/10(ملحق 
 ق العام اإلجماليآنسبة مئوية من الناتج القومي اإلجمالي، وآنسبة مئوية من اإلنفا

 

19701980199019971970198019901997

  17.7  17.1  14.4  9.3  6.8  8.9  6.6  3.7األ ر د  ن
16.4**  14.6……1.8*  1.7  1.3…اإلمــــارات
  12.0  14.6  9.4…  4.4  5.0  2.9…البحريـــــن
  19.9  13.5  16.4  7.723.2*  6.2  5.4  7.1تونــــــــس
  16.4  21.1  24.3  5.131.6*  5.5  7.8  7.9الجزائــــــر
…  10.5………………جيبوتـــــي
  22.8  17.8  8.7  8.59.8***  6.0  4.1  3.5الســـعودية
……  9.1…  0.9…  4.3…الســـــودان
13.6*  17.3  8.1  6.99.4**  4.3  4.6  3.9ســــــورية
……8.7****  7.6……1.0****  1.0الصومـــال
………………  3.0…العـــــــراق
9.6**  11.1  4.1…  4.5  3.5  2.1…ُعمـــــــــان
……………………فلســـــطين
……  7.2  8.9…  3.4  2.6  3.3قطـــــــــــر
  14.0  3.4  8.1  11.2  4.7  3.5  2.4  4.2الكويــــــت
  8.2…  13.2…2.5*………لبنــــــــــان
………  17.4……  3.4  4.5ليبيـــــــــــا
14.7*****…9.4****  4.115.8****  3.8  5.7  4.8مصـــــــــر
  20.9  26.1  18.5  16.6  5.0  5.5  6.1  3.5المغــــــرب
19.1**………  5.1………موريتانــيــا
…………  7.0………اليمــــــــــن

***** البيانات لعام 2000 .**** البيانات لعام 1981 .*** البيانات لعام 1998 .** البيانات لعام 1999 .* البيانات لعام 1996
المصادر : 1) مصادر وطنية.

              2)  آتاب اإلحصاء السنوي , اليونسكو 1999, وقاعدة المعلومات , مايو2001 .

االنفاق العام على التعليم
% من اإلنفاق العام اإلجمالي

االنفاق العام على التعليم
% من الناتج القومي اإلجمالي
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 معدالت األمية في الدول العربية) : 2/11(ملحق 

 اإلناث الذآور اإلناث الذآوراإلناثالذآوراإلناثالذآوراإلناثالذآوراإلناثالذآور
1998

 11  2  46  19  1  1  14  4  17  6  46  18 األ ر د  ن
 … … 72  50  6  15  22  26  11  18  42  33 اإلمــــارات
 … … 34  19  … … … … 18  10  … …البحريـــــن
 52  14  75  45  13  3  42  14  41  20  69  42 تونــــــــس
 61  74  81  50  18  8  54  24  44  23  76  46 الجزائــــــر
 … … … … … … … … 47  25  … …جيبوتـــــي
 … … … … 11  5  40  15  34  17  67  33 الســـعودية
 52  30  72  45  32  18  65  34  55  31  81  49 الســـــودان
 … … 70  28  23  5  47  13  42  13  66  28 ســــــورية
 … … … … … … … … … … … …الصومـــال
 33  15  56  33  36  23  64  39  55  35  78  53 العـــــــراق
 … … … … 6  1  65  18  43  22  84  49 ُعمـــــــــان
 … … … … … … … … … … … …فلســـــطين
 … … … … … … … … 17  20  … …قطـــــــــــر
 … … … … 8  9  22  17  21  16  39  26 الكويــــــت
 32  10  61  31  8  3  18  7  15*  8*  37  17 لبنــــــــــان
 … … 68  24  8  0  39  5  33  10  70  29 ليبيـــــــــــا
 67  36  85  54  40  24  61  36  58  35  75  47 مصـــــــــر
 94  64  97  75  45  25  72  43  65  39  85  58 المغــــــرب
 75  60  82  67  60  40  72  51  69  48  79  59 موريتانــيــا
 … … … … 58  18  89  45  71* 28* 95  62 اليمــــــــــن

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

                 2)  آتاب اإلحصاء السنوي 1999, اليونسكو, وأعداد سابقة.
                 3) مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي, 1999 و2000 وقاعدة المعلومات, مايو 2001.

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

19801995 19801999

الفئة العمرية (15 - 24)
15 - 1524 فما فوق

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

( الريف) 
معدل األمية ( % )
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 معدالت القيد اإلجمالي في مراحل التعليم األولي والثانوي والعالي) : 2/12(ملحق 
 

المرحلة الـعـلياالمرحلة الثانويةالمرحلة األولى

197019801996197019801996197019801996
جملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآور

2.81.32.113.812.913.418.117.617.9 57.4* 70.641.323.432.861.756.159.156.258.5*71.5* 69.8* 78.864.972.082.081.281.6 األ ر د  ن

2.44.63.14.920.711.9. . .. . .. . .115.072.194.689.588.388.990.787.489.129.79.621.855.348.652.177.082.279.5 اإلمــــارات

112.983.798.4110.897.5104.2104.9106.2105.659.642.751.369.958.164.090.798.194.31.31.61.45.34.75.015.523.319.3 البحريـــــن

4.21.12.66.72.94.815.012.513.7 64.3* 118.032.712.622.733.520.227.065.762.9*114.2*121.6* 120.779.5100.4116.986.8102.1 تونــــــــس

93.458.276.1107.780.794.5113.2101.6107.515.76.511.239.825.933.064.861.763.32.90.71.88.53.15.915.811.013.4 الجزائــــــر

0.30.20.3. . .. . .. . .. . .. . .. . .39.316.627.946.627.337.044.532.638.69.73.56.615.48.712.016.711.614.2 جيبوتـــــي

61.228.845.373.648.561.377.074.976.018.84.912.135.722.929.564.756.960.82.80.31.69.04.67.117.415.316.3 الســـعودية

2.50.91.74.63.23.9. . .. . .. . .47.029.038.058.740.949.957.548.451.010.04.07.019.911.916.021.219.121.0 الســــودان

94.658.977.5111.087.799.6105.795.7100.853.920.838.156.935.146.444.939.942.512.93.48.323.410.116.917.612.615.1 ســــــورية

12.13.98.027.515.421.511.15.88.45.91.53.712.94.68.76.63.55.10.50.10.31.10.40.83.61.12.3 الصومـــال

95.440.868.8119.1107.4113.490.777.185.033.914.424.475.637.757.049.831.942.07.32.24.811.65.68.713.38.510.9 العـــــــراق

8.0* 8.87.1. . .0.00.0. . .. . .. . .66.9* 17.45.711.668.265.5. . .. . .. . .76.0* 73.8* 78.1* 5.10.83.066.635.050.9 ُعمـــــــــان

5.18.86.829.217.924.0. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . فلســــطين

6.417.110.413.640.926.6. . .. . .. . .77.7* 103.988.196.2106.8102.3104.687.786.487.040.829.536.364.968.066.478.676.9 قطـــــــــــر

3.74.34.08.514.911.314.624.019.3 64.8* 77.269.756.663.484.175.980.164.065.6* 76.6*  77.8*101.175.688.1104.699.6102.1 الكويــــــت

130.6111.8121.4115.9106.8111.4113.1108.3110.749.233.541.561.257.059.177.584.581.031.410.121.040.620.630.127.426.927.1 لبنــــــــــان

136.183.7110.5128.6120.5124.6111.9112.1112.033.27.820.888.562.675.9102.996.499.74.80.62.911.34.07.820.319.720.0 ليبيـــــــــــا

78.310.03.76.921.310.616.127.117.822.6* 37.818.728.461.338.850.583.073.3 101.1* 94.3* 107.5* 81.452.867.684.461.073.1 مصـــــــــر

66.036.051.5102.362.983.097.374.286.017.57.412.632.319.726.044.333.739.12.50.51.49.02.75.912.99.311.1 المغــــــرب

2.50.31.46.61.33.9. . .. . .. . .20.08.014.047.525.836.688.278.679.04.00.42.017.54.410.921.711.016.4 موريتانــيــا

7.01.14.2. . .. . .. . .. . .. . .. . .34.0**20.0**47.0**. . .. . .. . .73.27.00.03.0**53.7**92.0**. . .. . .. . .38.07.022.0 اليمــــــــــن

*   البيانات لعام 1997 .

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

               2)  آتاب اإلحصاء السنوي 1999, اليونسكو, وأعداد سابقة.
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 معدالت القيد الصافي في مراحل التعليم األولي والثانوي) : 2/12(تابع ملحق 
 

المرحلة الثانويةالمرحلة األولى
197019801996197019801996

جملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآورجملةاناثذآور

.........54.650.852.8..................73.472.673.0.........األ ر د  ن
67.574.070.6..................72.275.073.678.977.578.2.........اإلمــــارات
78.163.070.683.676.179.997.299.398.239.832.736.357.451.754.579.086.682.7البحريـــــن
.........28.217.322.9.........88.761.975.592.171.882.299.395.797.6تونــــــــس
90.870.780.997.490.894.114.46.010.336.624.230.558.054.556.3.........الجزائــــــر
14.810.112.4..................36.227.331.7..................جيبوتـــــي
42.5......43.520.932.460.336.548.663.059.761.414.03.99.126.316.021.3الســـعودية
...........................………………………الســـــودان
83.853.969.598.679.889.595.087.391.239.616.728.747.830.139.340.036.138.1ســــــورية
.........6.92.84.9..................20.211.615.9………الصومـــال
.........76.026.811.719.461.831.046.8*81.0*71.0*75.833.955.4103.093.998.6العـــــــراق
.........14.75.09.9.........54.131.042.669.867.668.7………ُعمـــــــــان
...........................………………………فلســـــطين
.........26.922.525.250.352.251.2………77.965.671.986.982.384.6قطـــــــــــر
61.660.561.1.........67.353.660.688.880.284.561.761.561.657.448.353.0الكويــــــت
...........................76.1........................لبنــــــــــان
.........20.15.913.271.253.062.3..................100.070.885.7ليبيـــــــــــا
71.063.767.5.........98.287.593.031.315.523.5.........75.449.462.8مصـــــــــر
.........24.815.720.3.........39.175.147.461.682.664.773.8......المغــــــرب
...........................………………………موريتانــيــا
...........................64.038.052.0………………اليمــــــــــن

*  البيانات لعام 1995.
المصدر: اليونسكو، قاعدة المعلومات, مايو2001.
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 يةالعمالة في الدول العرب) : 2/13(ملحق 
 

النسبة المئوية للقوة العاملةحصة النساء من القوة العاملةالقوة العاملة
بين 10-14 سنة( البالغة 15 سنة وأآثر )(معدل النمو السنوي)

الخدماتالصناعةالزراعة(%)من مجموع القوة العاملة (%)( % )
199519991999-199519701980199919801999199519991995199919951999

32.032.73.033.030.619.718.847.250.6مجموع الدول العربية
27.129.65.614.014.724.04013.011.79.68.777.479.6األ ر د  ن
45.940.51.84.05.114.1006.15.117.818.576.176.4اإلمــــارات
1.61.131.130.067.368.9…………43.141.22.45.0البحريـــــن
37.439.62.824.028.931.06026.525.030.328.843.246.2تونــــــــس
30.733.94.219.021.427.07125.424.623.020.451.655.0الجزائــــــر
…………………………......……جيبوتـــــي
32.132.33.45.07.615.05014.010.711.49.774.679.6الســـعودية
37.537.52.826.026.929.0332865.462.010.49.524.228.5الســـــودان
29.730.74.121.023.527.014430.528.331.028.238.543.5ســــــورية
…………73.371.6…………...38.843.64.0الصومـــال
26.227.73.716.017.319.011312.810.624.422.462.867.0العـــــــراق
4.36.06.215.76032.240.210.112.757.747.1-35.427.3ُعمـــــــــان
…………………………......……فلســـــطين
2.01.67.68.990.489.5…………62.057.81.54.0قطـــــــــــر
54.054.93.98.012.923.5001.01.819.617.378.680.9الكويــــــت
28.529.93.118.022.629.0505.24.037.535.157.360.9لبنــــــــــان
31.431.53.516.018.622.1908.06.418.420.173.673.5ليبيـــــــــــا
29.529.11.824.026.530.0181031.929.521.721.846.448.7مصـــــــــر
38.539.82.629.033.535.021340.336.922.121.137.642.0المغــــــرب
29.729.12.546.045.044.0302354.153.45.07.840.938.8موريتانــيــا
23.123.23.625.032.528.0261955.752.611.012.733.334.7اليمــــــــــن

  -  توزيع القوة العاملة حسب القطاعات لعام 1999 تقديري. 
 المصادر : 1)  الملحقان (3/3) و(4/4)، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة.

                2)  مصادر وطنية.    
                3)  مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، 2000، وقاعدة المعلومات. 

                4)  تقرير التنمية الدولية، البنك الدولي، 200/2001. 
                5)  الكتاب السنوي لإلنتاج، العدد 53، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  1999.         

من مجموع السكان

القوة العاملة
آنسبة مئوية

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

النسبة المئوية للقوة العاملةحصة النساء من القوة العاملةالقوة العاملة
بين 10-14 سنة( البالغة 15 سنة وأآثر )(معدل النمو السنوي)

الخدماتالصناعةالزراعة(%)من مجموع القوة العاملة (%)( % )
199519991999-199519701980199919801999199519991995199919951999

32.032.73.033.030.619.718.847.250.6مجموع الدول العربية
27.129.65.614.014.724.04013.011.79.68.777.479.6األ ر د  ن
45.940.51.84.05.114.1006.15.117.818.576.176.4اإلمــــارات
1.61.131.130.067.368.9…………43.141.22.45.0البحريـــــن
37.439.62.824.028.931.06026.525.030.328.843.246.2تونــــــــس
30.733.94.219.021.427.07125.424.623.020.451.655.0الجزائــــــر
…………………………......……جيبوتـــــي
32.132.33.45.07.615.05014.010.711.49.774.679.6الســـعودية
37.537.52.826.026.929.0332865.462.010.49.524.228.5الســـــودان
29.730.74.121.023.527.014430.528.331.028.238.543.5ســــــورية
…………73.371.6…………...38.843.64.0الصومـــال
26.227.73.716.017.319.011312.810.624.422.462.867.0العـــــــراق
4.36.06.215.76032.240.210.112.757.747.1-35.427.3ُعمـــــــــان
…………………………......……فلســـــطين
2.01.67.68.990.489.5…………62.057.81.54.0قطـــــــــــر
54.054.93.98.012.923.5001.01.819.617.378.680.9الكويــــــت
28.529.93.118.022.629.0505.24.037.535.157.360.9لبنــــــــــان
31.431.53.516.018.622.1908.06.418.420.173.673.5ليبيـــــــــــا
29.529.11.824.026.530.0181031.929.521.721.846.448.7مصـــــــــر
38.539.82.629.033.535.021340.336.922.121.137.642.0المغــــــرب
29.729.12.546.045.044.0302354.153.45.07.840.938.8موريتانــيــا
23.123.23.625.032.528.0261955.752.611.012.733.334.7اليمــــــــــن

  -  توزيع القوة العاملة حسب القطاعات لعام 1999 تقديري. 
 المصادر : 1)  الملحقان (3/3) و(4/4)، التقرير االقتصادي العربي الموحد، أعداد متفرقة.

                2)  مصادر وطنية.    
                3)  مؤشرات التنمية الدولية، البنك الدولي، 2000، وقاعدة المعلومات. 

                4)  تقرير التنمية الدولية، البنك الدولي، 200/2001. 
                5)  الكتاب السنوي لإلنتاج، العدد 53، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  1999.         

من مجموع السكان

القوة العاملة
آنسبة مئوية

نسبة األطفال العاملين 
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