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    التطورات االقتصادية واالجتماعيةالتطورات االقتصادية واالجتماعية

 
 

 
 نظرة عامة

 

. فمن ناحية عزز بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة من 2012تواصل تباين أداء االقتصادات العربية خالل عام 

هذه معدالت نمو إيجابية، إال أن بعض  والتي تمكنت من تحقيق األداء االقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط

لبعض الدول العربية نتيجة انخفاض معدالت نمو كميات االنتاج النفطي  2012عام  المعدالت قد سجل تراجعاً خالل

استمر تباطؤ معدالت النمو االقتصادي في . في المقابل 2011عام  خالل مقارنة بالمعدالت المسجلةالمصدرة للنفط 

مل من أهمها تأثر اقتصادات هذه الدول بتراجع معدالت الطلب الدول العربية المستوردة للنفط بفعل عدد من العوا

إضافة  ،العالمي نتيجة التأثيرات الناتجة عن تفاقم أزمة منطقة اليورو والتي أدت إلى تراجع صادرات بعض هذه الدول

. وعلى 2011المنطقة منذ عام  دول بعض إلى استمرار تأثر هذه الدول باالضطرابات السياسية واألمنية التي تشهدها

 .2012ضوء ما سبق سجلت هذه الدول تعافياً بطيئاً خالل عام 

  

مليار  2460وكمحصلة للتطورات السابق اإلشارة إليها، زاد الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية ككل من حوالي 

محلي اإلجمالي للدول ، ليبلغ بذلك معدل نمو الناتج ال2012عام في مليار دوالر  2692إلى  2011عام خالل دوالر 

، وبالتالي سجل 2011في المائة في عام  18مقارنة بنحو  2012في المائة في عام  9.4العربية باألسعار الجارية 

ليصل إلى نحو  2012في المائة عام  9.8متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية نمواً بنسبة 

. وفيما يتعلق بمعدل نمو الناتج باألسعار الثابتة وباستثناء 2011عام في المائة  15بلغ دوالر مقابل معدل نمو  7682

فقد انخفض معدل النمو الحقيقي للدول  2012و 2011ليبيا والتي عرفت تقلبات حادة في معدل النمو خالل عامي 

 . 2011بالمائة عام  5مقارنة بنحو  2012بالمائة عام  4العربية إلى 

 

تضخم، فقد انعكس بقاء األسعار العالمية للنفط والغذاء عند مستويات مرتفعة وتزايد مستويات وعلى صعيد معدالت ال

بفعل الزيادة في مستويات اإلنفاق العائلي أو الحكومي على معدالت التضخم والتي ارتفعت  ببعض الدول الطلب المحلي

في المائة لمعدالت التضخم المسجلة عام  6.0في المائة على مستوى الدول العربية ككل مقارنة بنحو  7.6إلى نحو 

2011. 

 

وفيما يتعلق بالهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي، استمر التركيب القطاعي للناتج دون تغيير كبير من حيث هيمنة 

 بقطاع اً متبوعمن إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في المائة  40.3 نحوقطاع الصناعات اإلستخراجية بحصة بلغت 

سجل قطاع الصناعات اإلستخراجية  ،ومن حيث معدالت نمو القيمة المضافةرأسها الخدمات الحكومية.  الخدمات وعلى
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ذ اإلنفاق استحو ومن حيث توزيع الناتج حسب بنود اإلنفاق. 2012والخدمات الحكومية أعلى معدالت نمو خالل عام 

في  25.1في المائة، وسجل االستثمار حصة بلغت  59.9لي االستهالكي بشقيه العائلي والحكومي على نسبة بلغت حوا

في المائة، بينما سّجل اإلنفاق االستهالكي  10.5المائة. وفيما يتعلق بنمو بنود اإلنفاق، سّجل االستثمار معدل نمو بلغ 

ى فجوة نمو الواردات بمعدل يفوق معدل نمو الصادرات إلى ارتفاع مستوفي المائة، وأّدى  10.8معدل نمو بلغ 

 .الموارد

 

تشير الدالئل إلى أن الظروف السياسية السائدة في عدد من الدول العربية الفقر وتوزيع الدخل،  فيما يتعلق بمؤشراتأما 

على معدالت االستثمار واإلنتاج  حيث أثرت سلباً قد ساهمت بشكل كبير في تراجع المستوى المعيشي لسكان تلك الدول 

ت المتوفرة بأن الفقر منتشر بالخصوص في المناطق الريفية، وأن معدالت الفقر في الريف . وتوضح البياناوالتشغيل

بتحقيق بعض الدول هي أعلى من معدالت الفقر السائدة في المدن. من ناحية أخرى، تفيد مؤشرات الفقر متعّدد األبعاد 

 جة للجهود المبذولة خاصة في مجال، نتيهذا المؤشر رغم ارتفاع نسب فقر الدخل فيهاب العربية لمعدالت فقر متدنية

. أّما في جانب توزيع الدخل، تؤكد البيانات المتوفرة بأن الدول العربية تعتبر المجانية التعليم والصحة توفير خدمات

بية بصفة عامة من الدول األقل تفاوتاً في الدخل واإلنفاق، بالمقارنة مع أقاليم العالم األخرى، إالّ أن وضع الدول العر

ليس بأفضل حال فيما يتعلق بتوزيع األصول اإلنتاجية والنفاذ إلى الخدمات األساسية. كما أن وضع الدول العربية ليس 

 بأفضل حال فيما يتعلق بمؤشرات تكافؤ الفرص في األجور والتحصيل التعليمي.

 

تحديات رئيسية في مجاالت التنمية  ال تزال غالبية الدول العربية تواجهوفيما يتعلق بمؤشرات التنمية االجتماعية 

االجتماعية والبشرية تتمثل في ارتفاع معدالت النمو السكاني والبطالة، وتدنّي مستويات التعليم ونوعيته وما يترتب على 

ذلك من ضعف في القدرة التنافسية للقوى العاملة. وتــظهر هذه المعطيات ضرورة القيام بإصالحات هيكلية في قطاع 

إرساء اقتصاد المعرفة الذي أصبح القلب النابض لالقتصاد العالمي المتطور والذي  إلى المساهمة الفعالة في سعياً  التعليم

البلدان العربية لم تقطع بعد خطوات حاسمة على طريق النفاذ إليه. وقد بلغ متوسط  أن تدل المؤشرات المتواجدة على

(2012تقرير الذي أعده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام دليل التنمية البشرية للدول العربية، وفقاً لل
0F

1( ،

اً داخل إطار الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، رغم ما تواجهه الدول األقل نمو ، وصنفت بذلك في0.652 حوالي

 في مستويات التنمية البشرية.  المنطقة العربية من تدنٍ 

 

 التطورات االقتصادية
 

، 2012 مليار دوالر في عام 2692ي اإلجمالي للدول العربية ككل، بأسعار السوق الجارية، حوالي بلغ الناتج المحل

 ،2011في المائة في العام  18.0لي في المائة بالمقارنة مع معدل نمو بحوا 9.4محققاً بذلك معدل نمو بحوالي 

 ).1الشكل (
 

                                                 
 ).2012برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية (  ) 1(
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للدول العربية): 1(الشكل 
)2000-2012(
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* معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للدول العربية): 2(الشكل 
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 .)2/2المصدر: الملحق (                      

التي تضم الدول المصدرة الرئيسية له  عدد منفي النمو االقتصادي  2012ودعمت أسعار النفط المسجلّة خالل عام 
وبالعمالت الجارية  بأسعار السوق. وحققت ليبيا أعلى معدل نمو دول الخليج باإلضافة إلى الجزائر والعراق وليبيا

، نتيجة بدء التعافي من تبعات الظروف السياسية والتطورات في المائة 134.2بلغ حوالي  2012خالل عام الوطنية 
التي أّدت إلى تدهور ثم توقف إنتاج وتصدير النفط. وباستثناء ليبيا و، 2011الداخلية التي شهدها هذا البلد خالل عام 

إلجمالي لبقية معدل نمو الناتج المحلي ا انخفضلألسباب المذكورة،  2012التي عرفت معّدل نمو استثنائي خالل عام 
 حيث أدى. 2011في المائة في عام  5في المائة مقارنة بنحو  4ليصل إلى  2012في عام الدول العربية باألسعار الثابتة 

 العربية استمرار تأثر عدد من الدولانخفاض معدالت نمو اإلنتاج النفطي في بعض الدول العربية المصدرة للنفط و
، وتأثر أداء صادرات عدد من الدول من جّراء 2011المنطقة منذ عام  دول بعض هاباالضطرابات السياسية التي تشهد

 إلى، تضخمية في عدد من الدول العربية الركود الحاصل في أسواق المجموعة األوروبية، فضالً عن ظهور ضغوطات
 ). 2الشكل ( ،الدول العربية باألسعار الثابتة في نموالمن ارتفاع معدل  حدال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

باستثناء ليبيا والتي عرفت  2012و 2011النمو باألسعار الثابتة للدول العربية خالل عامي  * تم احتساب بيان معدل
 تقلبات حادة في النمو خالل هذين العامين.

) وتقديرات معدي التقرير بناء على مصادر وطنية ودولية أخرى، وعلى أساس تقديرات الناتج 2/1الملحق ( المصدر:
ألسعار الثابتة، وتجميعها بعد توحيد سنة األساس وتحويلها إلى تقديرات القـُطري بالعمالت الوطنية وبا

 بالدوالر بتطبيق سعر صرف العمالت الوطنية مقابل الدوالر لسنة األساس.
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(نسبة مئوية)

معدل نمو الناتج معدل نمو الناتج المحلي بالعمالت الوطنية
المحلي للفرد

باألسعار الثابتة
20112012201120122011201220112012

2.62.79.17.30.40.49.17.3األردن
3.94.421.310.12.73.421.310.1اإلمارات
0.813.45.6-1.93.413.45.64.6البحريـن
1.6-2.92.64.7-1.83.62.99.1-تونــس
2.42.420.310.50.30.422.93.8الجزائـر
4.54.89.79.51.41.79.79.5جيبوتي

8.56.827.16.25.53.927.16.2السعودية
2.6-0.58.90.4-9.716.130.5-2.7السودان
15.1-20.00.3-5.8-18.82.915.7-3.4-سـورية
7.58.333.615.94.95.733.616.3العراق
1.719.011.6-13.4-5.48.319.011.6عُمـان

9.94.924.05.3فلسطين
13.06.237.012.211.92.937.012.2قطر

2.2-0.10.210.4-2.22.55.25.4القمر
6.37.929.015.73.14.534.014.1الكويـت

1.51.78.07.00.91.18.07.0لبنـان
50.3126.8-65.9105.4-51.9134.2-62.6108.6-ليبيا

0.60.07.89.0-1.82.213.612.5مصـر
5.02.45.05.83.91.32.45.6المغرب

4.06.017.46.41.53.612.03.2موريتانيا
0.90.84.8-14.4-1.94.8-11.52.0-اليمـــن

استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد عام 2012، وتقديرات من المؤسسات المعدة للتقرير.  المصدر: 

الجدول رقم (1)
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية

 2011 و 2012

معدل نمو الناتج المحلي بالدوالر

باألسعار الجارية باألسعار الجاريةباألسعار الثابتةالدول

، وتراوحت بين 2012وتباينت معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة في عام 
في المائة في السودان، وارتفاع بلغ أقصاه  9.7في المائة في سورية و 18.8انكماش في الناتج الحقيقي بلغ حوالي 
 في المائة.  108.6في ليبيا بمعدل نمو حقيقي بلغ حوالي 

 
، 2012في العام باألسعار الثابتة وبصفة عاّمة، سجلت الدول المصدرة الرئيسية للنفط أعلى معدالت النمو 

في المائة في ليبيا، حيث استفادت هذه الدول من بقاء أسعار  108.6و المائة في الجزائر في 2.4تراوحت بين 
 .)1الجدول رقم (، مرتفعة النفط عند مستويات

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وسّجل عدد من الدول العربية معدالت نمو أقّل من المعدالت التي سجلتها خالل السنوات السابقة نتيجة لتأثرها 
تحسناً  2012و 2011بالظروف السياسية الداخلية أو في المنطقة العربية ككّل. ورغم تسجيل معدالت النمو بين عامي 

واليمن، إالّ أن ذلك التحسن كان محدوداً نتيجة تواصل االضطرابات الداخلية في كل من البحرين، وتونس، ومصر، 
في كل من هذه البلدان، باإلضافة إلى عوامل أخرى خاصة بكل بلد مثل االنقطاع الجزئي والمؤقت  2012خالل عام 

تراجع آفاق النمو  نتيجة والمغرب إلنتاج النفط في البحرين واليمن، وتأثر الطلب على صادرات كل من تونس ومصر
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(دوالر)

19952000200520082009201020112012الدولة
معدل النمو 

 2012-2011
(%)

166422892549151796065966972958989481074278.6قطر
138821700927014428773042333455434484793010.3الكويت

27268348374398939073310743478041694454619.0االمارات
785592031419720157160951911323594249125.6السعودية
10032125821514023300194652093024399247051.3البحرين

647780971231821187151992120921236215601.5عمان
3178458556177483867992399915105416.3لبنان
6340613071861172782489496457110041119.6ليبيا

211526603886624153126078699676829.8متوسط الدول العربية
39687112963376297837574892554513.4العراق
150018013132495939064495541455091.8الجزائر
156017422300375939894329462248504.9االردن
2.6-20152244321643354182420343524238تونس
104315601267216024502775292431196.7مصر 

141512981973284928712867290230304.4المغرب
16.1-11631160156026772682291228502390سورية

2584309941655149216711625194319.6السودان
858817895113211721223130113826.2جيبوتي

358622953139112651346131813421.8اليمن
61840562311049241080118011890.8موريتانيا

4.4-533366627784773764824788جزر القمر
 *  تم ترتيب الدول تنازليا على أساس نصيب الفرد من الناتج في سنة 2012.

المصدر: الملحقان (2/2) و(7/2).

الجدول رقم (2)
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

1995 و2000 و2005 و2008 - 2012

تأثر النمو في كل كذلك في بلدان المجموعة األوروبية على خلفية أزمة المديونية التي يُعاني منها عدد من تلك البلدان. 
من لبنان واألردن نتيجة لالضطرابات السياسية في سورية التي أثرت على حركة السياحة والخدمات في هذين البلدين. 

نتيجة لتداعيات انفصال شماله عن جنوبه ووجود  انكماشاً باألسعار الثابتة في السودان جماليوسجل الناتج المحلي اإل
في فلسطين نتيجة للظروف االقتصادية الصعبة التي تراجع معدل النمو و .اضطرابات في مناطق أخرى من البالد

ف المناخية غير المالئمة. وانكمش يواجهها بسبب الحصار اإلسرائيلي فضالً عن تأثر اإلنتاج الزراعي بسبب الظرو
في المائة نتيجة تواصل حالة االضطرابات األمنية  18.8الناتج الحقيقي في سورية للسنة الثانية على التوالي، بنسبة 

التي يشهدها هذا البلد. وتراجع النمو في المغرب جّراء الظروف المناخية الصعبة التي أثرت على اإلنتاج الزراعي، 
 لمغرب.ا صادراتلى تأثير الركود االقتصادي الذي أصاب المجموعة األوروبية على باإلضافة إ

 
 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 

دوالر في  6996ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في الدول العربية من حوالي 

في المائة، مقابل معدل نمو  9.8، مسجالً بذلك معدل نمو بلغ نحو 2012ي عام دوالر ف 7682إلى حوالي  2011عام 

 .)2الجدول رقم (، 2011في المائة في عام  15بلغ 
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(نسب مئوية)
2000200720082009201020112012 الدول العربية 

0.75.14.44.8-0.74.713.9األ ر  د   ن
3.111.112.31.60.90.90.7اإلمـــا را ت

0.73.33.52.81.91.02.8-البحريـــن
3.03.14.93.54.43.55.6تونـــــــــس
0.33.74.95.73.94.511.3الجزائــــــر

2.95.012.01.74.05.15.0-جيبوتي
1.14.19.95.15.35.02.9-الســعودية
8.08.114.910.010.620.031.9الســــودان

0.64.715.12.84.94.837.0-ســـورية
2.82.45.66.1-5.030.82.7العراق
1.224.812.53.53.24.12.9-عُمــان

2.82.69.92.83.72.92.8فلسطين
4.31.01.9-6.1-1.713.615.2قطر

5.84.54.74.93.81.85.6 القمر
1.85.510.64.64.54.93.2الكويــت
0.04.110.82.84.55.56.0لبنـــان

2.96.210.42.42.415.96.0-ليبيا
2.89.518.311.811.110.17.1مصـــر

1.92.03.71.01.00.91.2المغـرب
6.87.37.32.26.35.74.9موريتانيا

4.67.919.03.612.319.310.2اليمــن
1.97.910.33.04.46.07.6متوسط الدول العربية

النسب محسوبة من بيانات الدول الواردة في استبيان التقرير االقتصادي العربي الموحد 2012، ومصادر وطنية ودولية أخرى. المصدر: 

الجدول رقم (3)
معدل التغير السنوي في الرقم القياسي للمستهلك

(2000 و2012-2007)

بمعدل بلغ  في المائة متبوعاً بالسودان 119.6وسجلت ليبيا أعلى معدل نمو لنصيب الفرد من الناتج، بمعدل بلغ حوالي 
ي المائة نتيجة انخفاض عدد سكانه عقب انفصال شماله عن جنوبه. في المقابل سجلت سورية أكبر ف 19.6حوالي 

 . االقتصاد السوريفي المائة نتيجة للظروف التي يمّر بها  16.1انكماش في نفس المتغير بلغ حوالي 
 

نصيب حيث بلغ اإلجمالي من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي  2012وتصّدرت قطر ترتيب الدول في عام 
ألف دوالر للفرد،  48ألف دوالر متبوعة بكل من الكويت بحصة من الناتج بلغت حوالي  107الفرد من الناتج نحو

في في أداء االقتصادات العربية ألف دوالر للفرد. وانعكست التطورات األخيرة  45.5واإلمارات بحصة بلغت حوالي 
من الناتج في قطر، أّول دولة عربية من حيث  حيث أصبح يمثل نصيب الفرد زيادة تباين حصة الفرد من الناتج

. وفي حين 2011مّرة في عام  120مّرة نصيب الفرد في القمر، آخر دولة في الترتيب، مقابل  136الترتيب، حوالي 
ظت اليمن حافظت قطر والكويت واإلمارات على المراتب الثالثة األولى من حيث نصيب الفرد من الناتج، حاف

 وموريتانيا والقمر على المراتب الثالثة األخيرة.
 

 األسعار
 

بالمقارنة  2012خالل عام  التغير في الرقم القياسي ألسعار المستهلكينارتفع التضخم في الدول العربية مقاساً بمعدل 
ط والغذاء عند مستويات مرتفعة نظراً لبقاء األسعار العالمية للنففي المائة،  7.6في المائة إلى  6.0من  2011مع عام 

وبتأثير الزيادة في مستويات الطلب الناتج عن ارتفاع مستويات اإلنفاق االستهالكي نتيجة الزيادة في الرواتب 
ول العربية والتحويالت للقطاع العائلي في بعض الدول إضافة إلى زيادة مستويات اإلنفاق االستثماري في بعض الد

في المائة نتيجة الوضع األمني الهش وتعطل  37.0لى معدل ارتفاع في األسعار بلغ حوالي وسجلت سورية أع .األخرى
 ).3الجدول رقم (، انقطاع إمدادات المواد الغذائيةمنظومة اإلنتاج السلعي وشبكات توزيع السلع و
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مقابل السوداني  هنخفاض قيمة الجنيفي المائة نتيجة تواصل ا 31.9نحو وسجل السودان ثاني أعلى معدل تضخم بلغ 

الطلب على السلع الغذائية، فضالً عن ارتفاع تكلفة  أدت إلى زيادة مستوياتوظروف عدم االستقرار التي الدوالر 

في المائة  11.3إلى  2011في المائة عام  4.5وسجلت الجزائر ارتفاعاً في معدل التضخم من حوالي  المحروقات.

إلى  2011 في المائة عام 19.3اع أسعار المواد الغذائية. وانخفض معدل التضخم في اليمن من ، نتيجة ارتف2012 عام

في المائة، نتيجة تحسن الوضع األمني وتأثيره  6.0في المائة إلى  15.9، وفي ليبيا من 2012 في المائة عام 10.2

ة على معدالت تضخم أقل من المتوسط اإليجابي على إمدادات السلع وشبكات التوزيع. وحافظت بقية الدول العربي

في المائة رغم وجود ضغوطات تضخمية في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة،  7.6العربي البالغ حوالي 

 .قة في عدد كبير من الدول العربيةوذلك بفضل برامج دعم السلع االستهالكية والمحروقات المطب

 

 ماليالهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلج
 

يبين الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية استمرار نمط التركيب القطاعي للناتج من حيث اعتماد 

األداء االقتصادي العام في الدول  واستمرار تأثر. بشكل كبيراالقتصادات العربية على القطاعات األولية والخدمات 

تؤثر مباشرة على  لنفط في األسواق العالمية وكذلك أسعار السلع األولية التيالعربية بالتذبذب الذي تتعرض له أسعار ا

تأثر الدخل المتحقق في قطاعات الخدمات اإلنتاجية، بووصادرات وواردات تلك الدول،  القيمة المضافة

 تية، الجدوللمواالسياحة، بالظروف المحلية التي تمر بها المنطقة العربية، وكذلك الظروف الدولية غير ا وبخاصة

 ).4رقم (

(نسبة مئوية)

معدل النمو السنوي باألسعار الجارية*
20002005201120122005 - 20002011-20102012 - 2011

55.560.260.661.012.124.510.1قطاعات اإلنتاج السلعي منها:
7.86.15.55.14.96.71.8الزراعة

30.237.739.440.315.337.111.8الصناعات اإلستخراجية
10.69.68.98.88.19.18.7الصناعات التحويلية
6.86.86.86.810.02.18.5باقي قطاعات اإلنتاج

42.039.138.538.58.78.89.2 اجمالي قطاعات الخدمات منها:
11.510.311.111.47.914.012.6الخدمات الحكومية

17.9-11.227.2-2.60.91.00.7صافي الضرائب غير المباشرة:
100.0100.0100.0100.010.318.09.4الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر: الملحقان (3/2) و (4/2)، وقاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد.
معدل النمو السنوي للقيمة المضافة. *

الجدول رقم (4)
الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي للدول العربية

2000 و2005 و2011 و2012 

هيكل الناتج المحلي اإلجمالي

 
 

) أن الهيكل القطاعي للناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية ككل قد سجل تغيراً طفيفاً خالل 4يتضح من الجدول رقم (
ا بلغت نسبته في عام   2012العام، مقارنة بالعام السابق، حيث حقق قطاع الصناعات اإلستخراجية للدول العربية نمّوً

 39.4العام السابق بينما ارتفعت نسبة مساهمته في توليد الناتج من  في المائة في 37ائة مقارنة مع في الم 11.8حوالي 
 في المائة وذلك نتيجة زيادة كميات اإلنتاج والزيادة الطفيفة التي حدثت في أسعار النفط. 40.3في المائة إلى 



 
 القتصادية واالجتماعيةالتطورات االفصل الثاني : 

 
24 

العام السابق  في المائة في 5.5في المائة مقابل  5.1ى وبالنسبة لقطاع الزراعة فقد انخفضت مساهمته في توليد الناتج إل

في  6.7المائة مقابل  في 1.8 نتيجة لألحوال المناخية التي مرت بها المنطقة هذا العام، وحقق معدل نمو متواضع بلغ

في المائة إال  9.0 نحو المائة في العام السابق. بينما حافظت الصناعات التحويلية على نسبة مساهمتها في الناتج البالغة

مساهمة إجمالي  واستقرتفي المائة في السنة السابقة،  9.1في المائة مقابل  8.7أن معدل النمو الذي حققته انخفض إلى 

، في حين ارتفع معدل نمو هذا القطاع ليبلغ 2012في المائة عام  38.5عند مستوى قطاع الخدمات في توليد الناتج 

 السابق. لمائة في العامفي ا 8.8في المائة مقابل  9.2

 

في المائة في العام  11.1في المائة مقابل  11.4وبالنسبة للخدمات الحكومية فقد زادت مساهمتها في توليد الناتج لتبلغ 

في المائة، أما صافي الضرائب غير المباشرة فقد  14.0في المائة مقابل  12.6السابق في حين تراجع معدل النمو إلى 

في المائة في العام السابق وذلك نتيجة للسياسات الحكومية والضريبية  1.0في المائة مقابل  0.7إلى  انخفضت مساهمتها

 التي اتبعتها بعض الدول لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

 
 الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

 

محلي اإلجمالي ارتفاعاً بحيث بلغت تلك الحّصة سجلت حصة اإلنفاق االستهالكي بشقيه العائلي والحكومي من الناتج ال

في  10.8 ليصل إلىاإلنفاق االستهالكي  معدل نمو وارتفعفي المائة في العام السابق.  59.1في المائة مقابل  59.9

 7.5المائة مقابل  في 10.1 إلى معدل نمو االستهالك العائلي وارتفعفي المائة في العام السابق،  10.4المائة مقابل 

المائة في  في 43.2في المائة مقابل  43.5نسبته من الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ  وارتفعتالمائة في العام السابق،  في

في المائة في  15.9في المائة مقابل  16.4العام السابق، بينما ارتفعت قيمة مساهمة االستهالك الحكومي من الناتج لتبلغ 

 العام السابق،في المائة في  19.3في المائة مقابل  12.5ض معدل النمو إلى العام السابق على الرغم من انخفا

 .)3الشكل (

  2012 توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق): 3(الشكل 
 

اإلستهالك العائلي
43.5%

اإلستهالك الحكومي
16.4%

االستثمار اإلجمالي
25.1%

فجوة الموارد
15.0%

 
 ).2/5المصدر: الملحق (               
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(نسب مئوية)

20002005201120122005-20002011 - 20102012-2011
68.259.959.159.97.510.410.8اإلستهالك النهائي

49.444.043.243.57.87.510.1اإلستهالك العائلي
18.815.815.916.46.619.312.5اإلستهالك الحكومي

19.022.024.925.113.66.410.5االستثمار اإلجمالي
- - - 12.818.116.015.0فجوة الموارد

44.653.854.054.914.529.611.2صادرات السلع والخدمات
31.735.738.039.912.912.514.7واردات السلع والخدمات

100.0100.0100.0100.010.318.09.4الناتج المحلي اإلجمالي
المصدر: الملحقان (5/2) و (6/2)، وقاعدة بيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد.

الجدول رقم (5)
الناتج المحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق

2000 و2005 و2011 و2012

معدل النمو السنوي باألسعار الجارية األهمية النسبية لبنود اإلنفاق

الواردات والصادرات  في العام السابق نتيجة لزيادة حصة 16في المائة مقابل  15وارد لتبلغ موانخفضت نسبة فجوة ال
السلع والخدمات للواردات في الدول العربية إلى  اض نسبة تغطية الصادرات منبنسب بسيطة. ونتج عن ذلك انخف

 ).5السابق، الجدول رقم ( العام في المائة في 142في المائة مقابل  137.6
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االستهالك النهائي
 

مليار دوالر عام  1454مقارنة بنحو  2012مليار دوالر عام  1611االستهالك النهائي للدول العربية إلى نحو  ارتفع

في المائة في  59.9في المائة وبذلك ارتفعت األهمية النسبية لالستهالك النهائي إلى نحو  10.8و بلغ مبمعدل ن 2011

يعود السبب في ارتفاع حصة االستهالك النهائي في الناتج المحلي اإلجمالي في . و2012مجمل بنود اإلنفاق عام 

 43.2في المائة مقابل  16.4و 43.5 ن االستهالك العائلي واالستهالك الحكومي إلىإلى ارتفاع حصة كل م 2012 عام

في المائة في العام السابق، على التوالي. وعلى مستوى الدول فقد كان االستهالك العائلي مساهماً قوياً في  15.9و

وبالنسبة لالستهالك الحكومي  .عدد من الدول العربيةفي في المائة  50بحصص فاقت اقتصادات معظم الدول العربية 

في المائة  19.3في المائة مقابل  12.5فعلى الرغم من ارتفاع مساهمته في الناتج إال أن معدل نموه تراجع هذا العام إلى 

زيد من مستويات لضبط اإلنفاق لتحقيق م 2011 بعض الدول عام في العام السابق نتيجة للسياسات التي اتبعتها

 .االنضباط المالي

 

دوالر في  12.5وبالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من االستهالك اإلجمالي في الدول العربية كمجموعة فقد بلغ حوالي 

الذي  2012اليوم، واستمر التباين واضحاً في متوسط نصيب الفرد من االستهالك اإلجمالي في الدول العربية في عام 

ر. واستمرت اإلمارات في المحافظة على أعلى ترتيب في الدول مدوالر في القُ  2.6دوالر في قطر و  83.9تراوح بين 

دوالر في اليوم، وحازت قطر أيضاً على أعلى قيمة لنصيب  74.7العربية من حيث االستهالك العائلي للفرد الذي بلغ 

من أدنى متوسط دوالر في اليوم بينما سجل السودان، القمر، موريتانيا، والي 40.8الفرد من اإلنفاق الحكومي الذي بلغ 

 ).6، الجدول رقم (حكومي بحوالي نصف دوالر في اليوملنصيب الفرد من االستهالك ال
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اإلستهالك الحكومي للفرداالستهالك العائلي للفرداالستهالك االجمالى للفرد
83.9143.1540.76قطر

83.2774.688.60االمارات
48.9629.0619.91الكويت

35.3026.019.28البحرين
32.3318.7513.58السعودية

29.9118.7711.14عمان
28.2623.904.36لبنان

14.3311.243.09االردن
12.519.083.43مجموع الدول العربية

11.738.453.29ليبيا
9.976.313.66العراق
9.727.692.03تونس

8.444.743.70الجزائر
7.776.780.99مصر 

6.414.861.55المغرب
4.954.090.86سورية

4.554.040.51السودان
4.503.311.19جيبوتي

3.332.740.59اليمن
2.892.390.49موريتانيا

     2.592.100.48جزر القمر

الجدول رقم (6)
متوسط نصيب الفرد من اإلستهالك في عام 2012

(دوالر في اليوم)

المصدر: الملحقان (2/5) و(2/7).
 * تم ترتيب الدول تنازلياً على أساس متوسط نصيب الفرد في االستهالك اإلجمالي.

 
 

 اإلنفاق االستثماري واالدخار
 

مليار دوالر في  611.8مليار دوالر مقابل  676لتبلغ  2012ارتفعت قيمة اإلنفاق االستثماري باألسعار الجارية لعام 

في  24.9في المائة مقابل  25.1 لتصل إلىفي نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي طفيف ع بارتفا 2011عام 

في زيادة اإلنفاق االستثماري لزيادة اإلنتاج  التي توفر لها حيز مالي الدولبعض المائة العام السابق وذلك نتيجة لرغبة 

 الماضي نتيجة للظروف التي مرت بها المنطقة العربيةوتوفير فرص عمل جديدة بعد حالة االنكماش التي سادت العام 

في المائة  10.5. وبذلك ارتفع معدل نمو االستثمار إلى وبخاصة فيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للنفط

 في المائة 186.8و لالستثمار بلغ في المائة في العام السابق. وسجلت ليبيا أعلى معدل نم 6.4 مقابل

وتراوحت معدالت  انتعاش مستويات اإلنفاق االستثماري وعودتها لمستوياتها السابقة.وقتصاد الليبي اال تعافىل ظراً ن
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حصة االستثمار واالدخار المحلي من الناتج المحلي اإلجمالي): 4(الشكل 
2012في الدول العربية عام 

. األردن واإلمارات والبحرين وعمان وقطر والعراق واليمن وموريتانيافي المائة في  32.7و 12.8 النمو ما بين

باإلضافة ، اإلنماء وتطوير الطاقة اإلنتاجيةاالرتفاع في معدالت نمو االستثمار في هذه الدول لتواصل جهود  ويعزى

إلى استكمال مشاريع البنى التحتية وقطاع البناء السكني والعقاري والصناعي في هذه البلدان. في حين انكمش معدل نمو 

في المائة بسبب الظروف التي تشهدها  10.2و 1.9مر، وسورية، بنسب تراوحت بين االستثمار في كل من السودان، القُ 

 .وكذلك نتيجة انفصال جنوب السودانآلن سورية ا

 

في المائة في دولتين  70ويشار في هذا الصدد إلى ارتفاع معدالت االدخار كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي لتفوق 

في المائة في السعودية بما يعكس ارتفاع مستويات الدخول  72بالمائة في الكويت و 78عربيتين، حيث ارتفعت إلى نحو 

كنسبة من مع تحسن مستويات النشاط االقتصادي. من جانب آخر، سجلت عشر دول عربية معدالت استثمار مرتفعة 

 في المائة. 25.1والبالغ تفوق متوسط الدول العربية الناتج المحلي اإلجمالي 

 

وموريتانيا. وتمثلت هذه الدول في األردن وتونس والجزائر والسعودية وسورية وقطر ولبنان وليبيا والمغرب 

وتصدرت السعودية هذه الدول من حيث مستويات االستثمار اإلجمالي والتي سجلت أعلى مستوى استثمار بين الدول 

في المائة من االستثمارات اإلجمالية على مستوى الدول العربية  30مليار دوالر تشكل نحو  182.4العربية بإجمالي بلغ 

ة االستثمار في السعودية والنجاح الذي سجلته المملكة وفقاً للمؤشرات الدولية بما يعكس التحسن المسجل على صعيد بيئ

 ).7الجدول رقم (و )4الشكل ( بشأن تهيئة مناخ االستثمار،
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(نسب مئوية)
االستثمار (%) من الناتجاالدخار (%) من الناتجالدولة

56.525.1مجموع الدول العربية
15.427.8االردن

40.022.7االمارات
61.619.8البحرين

33.825.4تونس
68.635.0الجزائر
12.517.9جيبوتي

71.925.6السعودية
24.119.8السودان
37.526.4سورية
58.521.0العراق
68.223.7عمان
85.334.1قطر

2.512.1جزر القمر
77.915.1الكويت

17.233.8لبنان
69.331.1ليبيا

20.716.7مصر 
41.436.6المغرب

26.638.9موريتانيا
25.624.6اليمن

المصدر : النسب محسوبة  من بيانات الملحقان (5/2) و(6/2).

الجدول رقم (7)
معدل االستثمار واالدخار المحلي في الدول العربية 2012

 
 

 صادرات وواردات السلع والخدمات وفجوة الموارد
 

دات من السلع والخدمات في الناتج المحلي تغييراً بسيطاً في نسبة مساهمة كل من الصادرات والوار 2012شهد عام 
نتيجة  2011المسجلة عام في المائة  29.6في المائة مقابل  11.2اإلجمالي إال أن معدل نمو الصادرات قد بلغ هذا العام 

. مائةفي ال 2.0 في حين لم تتعد الزيادة المسجلة هذا العام خالل العام السابق في المائة 38.8 زيادة أسعار النفط بنسبة
 1072.8أما الواردات من السلع والخدمات فقد تجاوزت ألول مرة في تاريخها حاجز التريليون لتبلغ قيمتها هذا العام 

مسجلة  في المائة 12.5في المائة مقابل  14.7العام السابق بمعدل نمو بلغ خالل مليار دوالر  935.1مليار دوالر مقابل 
ع وضع الميزان الجاري للسلع والخدمات غير المنظورة حيث انخفضت نسبة تغطية السابق. ونتيجة لذلك تراج العام في

 .2011في المائة عام  142.0في المائة مقابل  137.6الصادرات للواردات لتبلغ 
 

 األداء االقتصادي والفقر في الدول العربية
 

 تطور مؤشرات الفقر
 

ول العربية أن نسب الفقر قد ارتفعت في كّل من األردن وتونس تُفيد آخر بيانات متوفرة حول مؤشرات فقر الدخل في الد
. ورغم عدم توفر بيانات محدثة حول مستويات الفقر لشيء في كّل من السودان، وفلسطينواليمن، وانخفضت بعض ا

ي تراجع الحالية في معظم الدول العربية، إالّ أن الظروف السياسية السائدة في عدد من تلك الدول ساهمت بشكل كبير ف
، على االستثمار واإلنتاج والتشغيلالمستوى المعيشي لسكان تلك الدول نتيجة للظروف السياسية المضطربة التي أثرت 

  ).5والشكل ( )2/7الملحق (
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نسب الفقر في الدول العربية حسب خط الفقر الوطني): 5(الشكل 
)وفق آخر بيانات متاحة(
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 ).2/7المصدر: الملحق (                  

 
ية تنقسم بشكل واضح إلى أربع وتُفيد آخر مؤشرات فقر الدخل المتاحة وفق خط الفقر الوطني بأن الدول العرب

مجموعات. تضم المجموعة األولى الدول ذات مستويات الفقر المتدنية التي تشمل الجزائر ولبنان، والمغرب، باإلضافة 
في المائة. وتتكون المجموعة الثانية من كّل  10 بمستويات فقر تقل عن (عدا البحرين) إلى دول مجلس التعاون الخليجي

في المائة. أّما المجموعة الثالثة فتتكون من  20و 10رية واألردن وتونس ذات نسب الفقر الواقعة بين من البحرين وسو
في المائة. وتتكون المجموعة الرابعة واألخيرة من كّل  30و 20كّل من فلسطين ومصر والعراق، بنسب فقر تقع بين 

 .في المائة من الّسكان 46.5و 38تتراوح بين قر فمن اليمن وموريتانيا وجيبوتي والصومال والقمر والسودان، بنسب 
 

لتشكل ويأخذ الفقر في معظم الدول العربية طابعاً ريفياً حيث تزيد نسبة الفقراء في الريف في بعض الدول مثل موريتانيا 
يف باالرتفاع الر ثالثة أرباع العدد اإلجمالي للفقراء. كما تتسم معّدالت الفقر وفق خطوط الفقر الوطنية في نحو

 ).6بالمقارنة مع نسب الفقر في المدن، الشكل (
 

نسبة الفقر وفق خط الفقر في الريف والمدن في بعض الدول العربية) : 6(الشكل 
)وفق آخر بيانات متاحة(

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 .2013المصدر: البنك الدولي، شبكة مراقبة الفقر في العالم، 
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(أّما بالنسبة لمؤشر الفقر متعّدد األبعاد
1F

الذي يتضمن باإلضافة إلى عنصر الدخل، عناصر أخرى منها الصّحة والتعليم  ) 2

ثالثة (الصّحة والتعليم ومستوى ومستوى المعيشة، حيث تسند لكل فرد في العينة عالمة وفقاً ألوجه الحرمان ال

المعيشة)، موزعة بين عشرة مؤشرات فرعية، فتفيد آخر بيانات متوفرة أن الدول العربية تنقسم إلى مجموعتين، 

، والمجموعة الثانية تضم الدول الفقيرة 0.1المجموعة األولى تضم الدول ذات قيمة مؤشر الفقر متعّدد األبعاد أقل من 

 .)7والتي تضم كالً من جيبوتي واليمن وموريتانيا والصومال، الشكل ( 0.1قيمة المؤشر التي تتجاوز فيها 

 
مؤشر الفقر متعّدد األبعاد في بعض الدول العربية: )7(الشكل 

)وفق آخر بيانات متاحة(
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 .2013المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية                 

 
 

رى، احية أخويتضح من خالل استعراض هذا المؤشر، الفرق الواضح بين المجموعتين من حيث قيمة المؤشر. من ن

، دول مثل فلسطين واألردن وتونس وسورية ومصر، وهي دول رغم ارتفاع مستويات يتصدر ترتيب المجموعة األولى

وهو ما جعلها في وضع أفضل  استطاعت أن تحقق تقدماً هاماً خاصة في مجالي الصّحة والتعليم إال أنها فقر الدخل فيها،

 .وفقاً لمؤشر الفقر متعدد األبعاد

 

 مؤشرات توزيع الدخل  تطور

 

 واإلنفاق سواء تعلق األمر بمعامل التوزيع األقل تفاوتاً في الدخل ، من الدول النامية ذاتتعتبر الدول العربية، نسبياً 

 . بالمائة من السكان 20جيني أو بداللة نسبة انفاق أعلى إلى أقل 

                                                 
ة والتعليم ومستوى المعيشة) موزعة بين عشرة مؤشرات فرعية، وفقاً ألوجه الحرمان الثالثة (الصح درجةفرد  يمنح كلوفقاً لهذا المؤشر   )2(

، 3، والحّد الفاصل بين الفقير وغير الفقير هو 10ثم تجمع النقاط المسجلة في كل وجه من وجوه الحرمان، بحيث أن العالمة القصوى هي 
رتفعت قيمة مؤشر الفقر متعّدد األبعاد زادت درجة أو أكثر تدل على وجود فقر متعّدد األبعاد. وعلى هذا األساس كلما ا 3أي أن عالمة 

 الفقر وبالعكس.
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سكان في بعض الدول العربية المتاح حولها بيانات، في المائة من ال 20)، نسبة إنفاق أعلى إلى أقل 8ويبين الشكل (
. والعراق واألردن، واألدنى في مصر تونسيليها بفارق كبير كل من قطر وحيث أن هذه النسبة هي األعلى في القمر 

 . مرة 8.5ويبلغ متوسط تلك النسبة في مجموعة الدول العربية المتاح عنها بيانات حديثة حوالي 
 

في المائة من السكان في بعض الدول العربية 20نسبة إنفاق أعلى إلى أقل  ):8(الشكل 
)وفقاً ألحدث بيانات متاحة(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مثل األراضي  اإلنتاجية في المقابل، تفيد بعض الدراسات المتوفرة حول درجة المساواة في توزيع بعض األصول

وكذلك النفاذ إلى بعض الخدمات األساسية مثل التعليم والصّحة، بأن الدول العربية ليست بأفضل حال من عدد من أقاليم 

شملت خمس دول عربية، بأن معامل جيني لتوزيع األراضي يتراوح العالم األخرى. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة 

(في المائة في العراق 73في المائة في مصر و 55بين 
2F

أفضل من تلك السائدة في أمريكا الالتينية لكن   وهي مؤشرات .)3

ة بين توزيع األراضي في دول شرق آسيا. وفي مجال توزيع سنوات الدراسب أقل من حيث مستوى العدالة مقارنة

في  44.3السكان، بينت دراسة أخرى بأن معامل جيني في الدول العربية هو من بين األعلى في العالم ويتراوح بين 

في المائة في دول أخرى، علماً بأن معامل جيني في هذا المجال يبلغ  52المائة في البحرين واألردن إلى أكثر من 

(في المائة في شرق آسيا 35في المائة في أمريكا الالتينية و 37حوالي 
3F

اهتمام  جذبتومن بين المؤشرات التي  .)4

المؤسسات الدولية والباحثين في الفترة األخيرة، مؤشرات تكافؤ الفرص في عدد من المجاالت بما في ذلك األجور 

 والتعليم والصّحة وغيرها من الخدمات األساسية.

 
نفاذ إلى خدمات أساسية كالتعليم والصّحة إلى عاملين رئيسين وفي هذا الخصوص، يرجع عدم التكافؤ في األجور أو ال

أو عدم التكافؤ الناتج عن بعض األسباب األخرى. ، Initial Conditionsعدم تكافؤ فرص "الظروف األولية"  وهما

                                                 
)3(                   Deininger, K. and P. Olinto. (2002), Asset Distribution, Inequality and Gowth, World Bank Policy  

Research Working Paper N# 2375.      
)4(                                  Thomas, V., Y. Wang, and X. Fan (2001), Measuring Education Inequality: Gini Coefficient  

       of Education. World Bank Policy Research Working Paper N# 2525. 

 .2013ر: البنك الدولي، شبكة مراقبة الفقر في العالم، المصد
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تخرج عن إطار سيطرة الفرد وال يستطيع أن يتحكم فيها. ومن بين هذه وتتعلق الظروف األولية بالظروف التي 
الظروف مكان الوالدة، والنوع، والخصائص األبوية، ودخل وثروة األسرة. وهذه الظروف األولية عادة ما تبدأ عند 
الطفولة وتتواصل مع الفرد إلى سن الشباب لتؤثر على درجة النفاذ إلى سوق العمل، واالئتمان، والعدالة وغيرها من 

اواة فتتمثل عادة في اختالف في الجهد والمهارات والخيارات والحظ، الخدمات األساسية. أّما األسباب األخرى لعدم المس
 باإلضافة إلى عوامل شخصية متنوعة أخرى.

 
وتكمن أهمية عدم تكافؤ الفرص في أنها أحد األسباب المفّسرة لعدم المساواة في الدخل والتحصيل التعليمي والصّحة 

للدولة، فضالً عن سهولة التوافق  العامةليها من خالل السياسات وغيرها من الخدمات األساسية، في إمكانية التأثير ع
 حول أهميتها ورصد تطورها عبر الزمن.

 
النفاذ إلى  عدم المساواة في الدخل أو التحصيل العلمي أو التفرقة فيإلى  سعت دراسات حديثةومن هذا المنطلق 

افؤ الفرص ألسباب خارجة عن نطاق تحّكم الفرد، الخدمات الصحية وغيرها من المجاالت، بين جزء يعود إلى عدم تك
الدخل أو التحصيل التعليمي أو  العوامل األخرى. ويقاس عدم تكافؤ الفرص بحّصة عدم المساواة في بباقيوجزء يتعلق 

 مجموع عدم المساواة. الناتجة عن االختالف في الظروف األولية، في العامةالنفاذ إلى الخدمات 
 

، توصلت دراسة حول عدم المساواة في األجورراسات الصادرة حول الدول العربية في مجال وفي مجموعة من الد
(في المائة من إجمالي عدم المساواة في األجور يرجع إلى عدم تكافؤ الفرص 30األجور في مصر، إلى أن حوالي 

4F

5( .
التوصل إلى أن عدم المساواة  تم وفي دراسة أخرى حول عدم المساواة في التحصيل التعليمي في بعض الدول العربية،

في الفرص يفسر جزءاً كبيراً من التفاوت في التحصيل التعليمي في معظم الدول العربية، وذلك من خالل تحليل نتائج 
 .)TIMSS()5F6الطالّب العرب في اختبارات الكونسورتيوم الدولي لالتجاهات في الرياضيات ودراسات العلوم (

 

افؤ في الفرص في مجال التحصيل التعليمي الختالف الظروف األولية من حيث الخلفية الدراسة عدم التك ووتعز
األسرية والخصائص المجتمعية. ووجدت أنه بالرغم من الجهود المبذولة من الدول العربية لالستثمار في قطاع التعليم، 

ائج الطالب العرب في االختبارات المذكورة إالّ أن تلك االستثمارات لم تترجم إلى نوعية تعليم أعلى وذلك بالنظر إلى نت
بالمقارنة مع نظرائهم من األقاليم األخرى في العالم. وتبين الدراسة أن هناك مجاالً  للسياسات الحكومية للتأثير على 

ية نسبة عدم تكافؤ الفرص في التحصيل التعليمي من خالل إتاحة الموارد المتعلقة بتحسين النفاذ إلى الخدمات التعليم
وتحسين نوعيتها بشكل أكثر عدالة بين الحضر والريف وبين المناطق القريبة والبعيدة، وذلك لتحجيم أثر خصائص 
المجتمع على تكافؤ فرص التحصيل التعليمي. كما يسهم التوزيع العادل للموارد أيضاً في تذليل األثر السلبي للخلفية 

، على التحصيل التعليمي للطالب وتحسين فرصهم في الحصول على العائلية، مثل تدني المستوى التعليمي للوالدين
 تعليم ذات نوعية عالية.

                                                 
)5(                            Nadia Belhaj Hassine (2010), Inequality of Opportunity in  Egypt, Economic Research Forum,   

Working Paper # 549, Cairo, Egypt. 
)6(                    Djavad Salehi - Isfahani, Nadia Belhaj Hassine and Ragui Assaad (2012), Equality of                

Opportunity in Educational Achievement in the Middle East and North Africa, Economic Research 
Forum, Working Paper # 689. 
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 التطورات االجتماعية
 

 السكان
 

مليون نسمة،  361.2بحوالي  2012يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام  حجم السكان ومعدل النمو:

جمهورية  ، وذلك بسبب انفصال جنوب السودان عن2011ة ألف نسمة عما كان عليه سن 690بانخفاض بلغ حوالي 

 2012و 1990بين عامي  للسكان في الدول العربية متوسط معدل النمو السنوي فيما بلغ ،2011السودان منتصف عام 

(في المائة. ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً، إذ يفوق مثيله في جميع أقاليم العالم الرئيسية  2.2حوالي 
6F

أعلى  مانعُ . وسجلت )7

في المائة. ويعود سبب ارتفاع معدالت النمو السكاني في  9.95، حيث بلغ حوالي 2012معدل نمو سكاني في عام 

أساسي، إلى المستوى المرتفع لمعدالت الخصوبة في معظم هذه الدول، باإلضافة إلى التأثير  بعض الدول العربية، بشكل

المعيشية. كما أن زيادة معدالت صافي الهجرة تؤدي إلى ارتفاع اإليجابي لتحسن الخدمات الصحية والمستويات 

تمكنت بعض الدول العربية مثل  في المقابل .جلس التعاون لدول الخليج العربيةمعدالت النمو السكاني خاصة في دول م

ي تقع تحت األردن والجزائر والسعودية والعراق والقمر ومصر وموريتانيا واليمن من تحقيق معدالت للنمو السكان

كما استمر االنخفاض السريع لهذا . بحكم السياسات الخاصة بتنظيم األسرة في بعض هذه الدولفي المائة سنويا  3سقف 

في المائة  0.64و 1.02و 1.09المؤشر في بعض الدول، حيث وصل في المغرب وتونس ولبنان إلى حوالي 

ة بالنسبة لهذه الدول لم تكن عهدتها من قبل وال تملك القدرة التوالي في العام ذاته. وهو ما يطرح إشكالية جديد على

تكاليف المالية على مقابلتها وهي ارتفاع أعداد المسنين فيها بصفة ملحوظة وسريعة، وما ينجم عن ذلك من زيادة 

 ).2/8الملحق ( ،الرعاية الصحية والمعاشات

 

 بة السكان في الفئة العمرية في سن النشاط االقتصاديتشير البيانات المتاحة إلى أن نس التوزيع العمري للسكان:

السكان، في حين تصل  في المائة من إجمالي عدد 62.6حوالي  2011سنة) في الدول العربية بلغت في عام  15-65(

كا في المائة في أمري 65.5حوالي  في المائة في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وإلى 64.5هذه النسبة إلى حوالي 

في المائة على مستوى دول  65.7حوالي  في المائة في إقليم أوروبا ووسط آسيا، وإلى 69.8الالتينية، وإلى حوالي 

في المائة من السكان،  33.3الدول العربية تمثل حوالي  سنة) في 15العالم ككل. وال تزال نسبة الفئة العمرية (أقل من 

نسبة هذه الفئة العمرية في الدول العربية تزيد عن مثيلتيها في  لى أنرغم تراجع معدل الخصوبة. وتجدر اإلشارة إ

(على التواليفي المائة  26.6و  27.6أمريكا الالتينية ودول العالم مجتمعة، اللتين بلغتا حوالي 
7F

. ويتفاوت مستوى )8

. وتطرح هذه المؤشرات بيةعشر دول عرفي المائة في  35 يتجاوز نسبة هذه الفئة العمرية فيما بين الدول العربية، و

تحديات جساما على الدول العربية المعنية تتمثل في ضرورة التوسع ورفع مستوى جودة برامج تنشئة ورعاية الشباب، 

، وتسريع وتيرة النمو االقتصادي مع القضاء على االختالالت التي تحول دون استمرار ذلك، حيث فرص للعملوإيجاد 
                                                 

(7)  World Development Report (2013), The World Bank, Washington, D.C. 
 ).2013قاعدة معلومات البنك الدولي (  (8)
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اليم العالم تعاني من فيها مقارنة بباقي أق نسبياً  الشريحة السكانية في سن العمل انخفاضن أن الدول العربية بالرغم م

 .)2/9الملحق (، أوسع بطالة

 

إلى التفاوت الكبير  2012تشير البيانات المتاحة لعام  التوزيع الجغرافي، الكثافة السكانية، التوزيع الحضري والريفي:

نسمة  26، حوالي 2012وتبلغ الكثافة السكانية في الدول العربية مجتمعة، في عام  في عدد السكان بين الدول العربية.

 34المتحدة األمريكية ( الواليات . وتعتبر هذه الكثافة السكانية منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بنفس المؤشر في2في كل كم

. ويمثل ضعف الكثافة )8F9()2نسمة/ كم 412( )، الهند2نسمة/ كم 235)، ألمانيا (2نسمة/ كم 143)، الصين (2نسمة/ كم

كلفة البنى التحتية ويضعف كثافة استخدامها نظرا لتشرذم  على كاهل الدول العربية حيث يزيد  من كبيراً  السكانية عبئاً 

أراضي الدول العربية. وقد  لمعظممواطن السكن وانتشارها على مساحات شاسعة، باإلضافة إلى الطبيعة الصحراوية 

في المائة من إجمالي سكان الدول العربية، وهي نسبة  57حوالي  2011 عام بة سكان المناطق الحضرية فيبلغت نس

(في المائة  45في المائة وفي الدول النامية البالغة حوالي  52أعلى من مثيلتيها على المستوى العالمي البالغة حوالي 
9F

10( .

بوتيرة أسرع في الدول العربية مقارنة مع باقي دول العالم، وهو ما يدل على أن الهجرة من الريف إلى المدن جرت 

تنمويا آخر يجبر البلدان العربية على  السعي إلى مقابلة الطلب المتنامي وبسرعة كبيرة على البنى  ويمثل ذلك تحديا

واسعة  من إخفاقات تغذي عدم الرضى لدى شرائح -في كثير من األحيان  -التحتية الحضرية وما يترتب على ذلك 

 المواطنين.  من

 

 التعليم
 

يعتبر قطاع التعليم، وخاصة التعليم األساسي، المجال الحيوي للتنمية البشرية ومن  القيد في مرحلة التعليم األساسي:

(المحددات الرئيسية لكفاءة وفعالية وإنتاجية القوى العاملة. وقد بلغ معدل القيد اإلجمالي
10F

في مرحلة التعليم األساسي  )11

في المائة في الدول ذات  98.2 حوالي مقابل في المائة 097.، حوالي 2011الدول العربية مجتمعة، حتى عام  في

(في المائة في الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة  113.4التنمية البشرية المنخفضة وحوالي 
11F

. وهو ما يدل على أن )12

القيد في المرحلة األولى من التعليم. كما تشير  ادا في مستوىبعض الدول العربية األقل نموا ال تزال تواجه نقصا ح

الدراسات الدولية إلى تدنّي مستويات المخرجات التعليمية في البلدان العربية مقارنة بالدول النامية األخرى. وهذا يؤكد 

ل الطلبة في حاجة جميع البلدان العربية إلى اتخاذ إجراءات فعالة إلصالح أنظمتها التربوية بما يكفل رفع مستوى تحصي

على مستوى معدالت القيد اإلجمالي  2015الرياضيات والعلوم. وبما أن تحقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي بحلول عام 

عدا السودان وجيبوتي والصومال، حيث ال يتجاوز فيها معدل القيد اإلجمالي في  -أضحى في متناول كل الدول العربية 

في المائة على  32.6في المائة و  59.1في المائة و 72.6البيانات المتاحة، حوالي  مرحلة التعليم األساسي، حسب آخر

                                                 
 ).2013قاعدة معلومات البنك الدولي (  (9)

 ).2012اليونيسيف، وضع األطفال في العالم (  (10)
 لة.ثل نسبة عدد الطلبة المقيدين في مرحلة تعليمية بغض النظر عن أعمارهم إلى إجمالي السكان في سن التعليم الدراسي الرسمي في تلك المرحيم  (11)
 ).2013تقرير التنمية البشرية (  (12)
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فإن على الدول العربية أن تتجه صوب رفع مستوى التعليم وتطويره وإحالل األساليب الحديثة محل التلقين  التوالي

تجاه التصاعدي لهذه المعدالت في والحفظ. وفيما يتعلق بمعدالت القيد الصافي في مرحلة التعليم األساسي، يالحظ اال

 .أ)-2/10(الملحق ، 2011-1990رة معظم الدول العربية في الفت

 

من جهة أخرى، تبين اإلحصائيات المتوفرة أن جميع الدول العربية، عدا جيبوتي والسودان والصومال والعراق والقمر 

الجدير بالذكر أن عدم المساواة  . ومندارس االبتدائيةوالذكور بالم متكافئة اللتحاق اإلناث واليمن، قد وفرت فرصاً شبه

. وقد 2013 بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم يسبب تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي حسب تقرير التنمية البشرية لسنة

على الفوارق  ي قد تترتبأشار التقرير المذكور إلى أن اآلثار السلبية الناجمة عن وجود فوارق في التعليم تفوق تلك الت

 .)9ج) والشكل (-2/10ب) و (-2/10الملحقان (، في الدخل
 

لمعدل القيد الصافي  2015في عام  المؤشر الفعلي والمستهدف ): 9(الشكل 
في الدول العربية ) ذكور وإناث ( مرحلة التعليم األساسي في 
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 .ب)-2/10المصدر: الملحق (   
 

، 2011 بلغ معدل القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم الثانوي في الدول العربية، في عام القيد في مرحلة التعليم الثانوي:

في  70.7له في الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة (حوالي في المائة. ويقترب هذا المعدل من مثي 71.1حوالي 

في المائة)، ويقل عن مثيله في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة  70.2المائة)، ويزيد عن مثيله العالمي (حوالي 

وي، خالل الفترة في المائة). كما تشير البيانات المتوفرة حول القيد اإلجمالي في مرحلة التعليم الثان 91.0(حوالي 

أما بالنسبة  .البحرين ومصر واليمن لدول، عدا، إلى حدوث تقدم إيجابي في أداء هذا المؤشر في جميع ا1990-2011

في  59.1لمعدل القيد الصافي في مرحلة التعليم الثانوي خالل الفترة نفسها، فقد بلغ في الدول العربية مجتمعة حوالي 

. ويشير دليل المساواة بين الجنسين في التعليم في المائة 62.3لمي البالغ حوالي ط العاالمائة، وهو ما يقل عن المتوس

، إلى تجاوز معدالت قيد اإلناث معدالت قيد الذكور في عشرة دول عربية. وفي المقابل سجلت 2011 عام الثانوي، في

هذه المؤشرات أن  . وتظهرح الذكوردة في معدالت القيد لصالمن اليمن والقمر والعراق والصومال وجيبوتي زيا كل
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، قد نجحت في تحقيق نسبة قيد في هذه المرحلة التعليمية تفوق المعدل الدول العربية، عدا بعض الدول األقل نمواً 

العالمي، مما يفرض عليها أن تتجه إلى تحسين نوعية التعليم والرفع من مستوياته مع التركيز على االختصاصات 

ونظرا للنقص في المؤشرات المنشورة والقابلة للمقارنة لقياس نوعية ومستوى المهارات والمعارف العلمية والتقنية. 

مقاربات أخرى. فانتشار ظاهرة الدروس  التي يكتسبها الطالب خالل دراسته في الدول العربية، البد من اللجوء إلى

ت الدولية للعلوم والرياضيات دليل ساطع على المسابقا الخصوصية والنتائج المتواضعة التي يحققها الطالب العرب في

 ).ج-ب-أ-2/10الملحق ( تحصيل العلمي في البلدان العربيةتدني مستوى ال

 

يستأثر التعليم العالي، ضمن منظومة التربية والتعليم، بدور محوري في بناء مجتمع  القيد في مرحلة التعليم العالي:

العاملة عالية التأهيل. وقد أصبحت المعرفة والمهارات الرفيعة هي القوى  المعرفة، إذ يعزز رفد أسواق العمل بالقوة

المحركة في المجتمع واالقتصاد في عالم سريع التغير وشديد التنافس. ويعتمد نجاح أي دولة اليوم على كمية ونوعية 

يد في مرحلة التعليم العالي رأسمالها اإلنساني من العناصر البشرية عالية التخصص ومتميزة الكفاءة. ويمثل مؤشر الق

إحدى اآلليات المستخدمة لقياس تقدم الدول في مجال إرساء مجتمع المعرفة. وقد بلغ معدل القيد اإلجمالي في مرحلة 

في المائة، وهو ما  24.1 ، حوالي2011التعليم العالي في الدول العربية مجتمعة، حسب آخر بيانات متوفرة حتى عام 

اقي المناطق النامية، فيما عدا دول أوروبا وآسيا الوسطى ودول أمريكا الالتينية، إال أنه يقل عن يزيد عن مثيله في ب

اإلجمالي في مرحلة التعليم العالي تفاوتاً كبيراً بين  في المائة. وتتفاوت معدالت القيد 28.7مثيله العالمي البالغ حوالي 

في المائة، ثم فلسطين بنحو  54.0المائة، تليها لبنان بنحو  في 58.0الدول العربية، وتتصدر ليبيا هذه القائمة بنحو 

في المائة. وبشكل  10في المائة. وال تزال مؤشرات جيبوتي والسودان والقمر وموريتانيا منخفضة ودون معدل  51.4

الدول العربية،  ، في جميع2011-1990عام، حقق معدل القيد اإلجمالي في التعليم العالي نمواً ملحوظاً، خالل الفترة 

. وبالرغم من ذلك، في المائة خالل الفترة المذكورة 11.6في المائة إلى  27.0عدا قطر حيث تراجع هذا المعدل من 

سبيل  يزال البحث العلمي ضعيفا في البلدان العربية، كما أن ترتيب الجامعات العربية في المقارنات الدولية (على ال

 .أ)-2/10الملحق (، احةواضعا بالنظر لإلمكانيات المتالمثال ترتيب شانغهاي) يعد مت

 
يقدر المتوسط العربي لسنوات التمدرس (بقاء الطلبة في نظام التعليم)  معدالت التمدرس ونسبة التسرب من التعليم:

. )12F13()سنة 10.1سنة) ودول العالم ككل ( 10.9، ويبقى بذلك أقل من معدلي الدول النامية (2010سنة في عام  9.8بنحو 
سنة في كل من البحرين وتونس والجزائر والسعودية وعمان وفلسطين ولبنان،  14وتقدر سنوات التمدرس بحوالي 

سنوات في جيبوتي. ويشير التطور اإليجابي في معدل سنوات التمدرس وأداء مؤشرات التعليم األخرى  6وتقل عن 
 ).2/11)، الملحق (2011-1990الفترة ( ارد البشرية، خاللالمذكورة أعاله إلى تحقيق بعض التقدم في رفع كفاءة المو

 
 العربية قد  وفيما يتعلق بنسب التسرب، تشير البيانات المتاحة إلى أن معدل التسرب في مرحلة التعليم األساسي في الدول

في المائة  25.9حوالي  تبلغفي بعض الدول العربية، حيث . ويالحظ أن هذه النسب مازالت مرتفعة في المائة 6.7بلغ 
 2002في الفترة من  اليمن في المائة في 40.5العراق و في المائة في 33.3في المائة في موريتانيا و 29.3في القمر و

                                                 
 ).2013مات البنك الدولي ()، وقاعدة معلو2012)، والتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع (2013قاعدة معلومات اليونسكو (  (13)
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. ويعبر مستوى التسرب المدرسي عن مدى قدرة وكفاءة النظام التعليمي على االحتفاظ بالطالب وعدم 2011 حتى
آلخر. ويعتبر التسرب من المصادر األساسية الرتفاع نسبة األمية وتدنّي مستوى خروجهم من العملية التعليمية لسبب أو 

لكونه كفاءة القوى العاملة، باإلضافة إلى كونه يمثل رافداً أساسياً من مسببات ارتفاع البطالة في أوساط الشباب نظراً 
لّحهم للمنافسة في سوق العمل، الملحق المعنيين بهذه الظاهرة من اكتساب المعارف والمهارات التي تـسـ الطلبةيحرم 

)2/11.( 
 

عام  يقدر متوسط نسبة اإلنفاق على التعليم إلى الدخل القومي اإلجمالي في الدول العربية، في اإلنفاق على التعليم:
في  4.8في المائة) ودول العالم ككل ( 4.7في المائة، وهو ما يتقارب مع مثيليه في الدول النامية ( 4.5، بحوالي 2010

(المائة) 
13F

بلغ  2010. وفيما يتعلق بنسبة اإلنفاق على التعليم من اإلنفاق العام اإلجمالي، فإن المتوسط العربي في عام )14
في  14في المائة) ودول العالم مجتمعة ( 16في المائة، وهو ما يزيد عن مثيليه في كل من الدول النامية ( 16.7حوالي 
(المائة) 

14F

في المائة في كل من  20العربية فرادى، فقد فاقت أو اقتربت هذه النسبة من حوالي  . وعلى مستوى الدول)15
السودان والصومال  في المائة في 10اإلمارات وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والمغرب، في حين بلغت أقل من 

ة على التعليم يعتبر مقبوال، فإن . وعلى الرغم من أن إنفاق الدول العربي2010-2008طر ولبنان خالل الفترة وعمان وق
أداء أنظمتها التعليمية ال يزال متواضعا. ولذا، فعلى الدول العربية أن تولي اهتماما كبيرا لكفاءة اإلنفاق، أي إلى كفاءة 

 .)2/12الملحق (، قتصادي على التعليم لحده األقصىالموارد مع السعي إلى مضاعفة العائد اال رفع كفاءة
 

في المائة، وهي  25.5بحوالي  2010سنة فما فوق) في الدول العربية عام  15نسبة األمية بين البالغين ( قدرت األمية:
بذلك تفوق مثيالتها في جميع األقاليم في العالم، باستثناء إقليمي جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغت، نفس 

الدول  لمائة على التوالي. كما تفوق أيضاً النسبة المسجلة فيفي ا 37.0في المائة و 37.2السنة، في كل منهما حوالي 
(في المائة 17.7ذات التنمية البشرية المتوسطة والتي بلغت حوالي 

15F

. وقد أسهم التوسع في نشر التعليم في تراجع نسبة )16
 أ).-2/13، الملحق (1990األمية في الدول العربية عما كانت عليه عام 

 
مستويات مرتفعة، حيث بلغ في المغرب  2010ن البالغين في عدد من الدول العربية في عام وقد سجل معدل األمية بي

في المائة. وبالمقابل سجل  36.1في المائة، وفي اليمن حوالي  42.0في المائة، وفي موريتانيا حوالي  43.9حوالي 
في المائة  10، ليصل إلى أقل من 2010-1990معدل األمية تراجعاً ملحوظاً في عدد من الدول العربية، خالل الفترة 

 من البالغين في كل من األردن والبحرين وفلسطين وقطر والكويت ولبنان.
 

الدول  في المائة من إجمالي عدد اإلناث في 34.6سنة فما فوق) حوالي  15وتبلغ نسبة األمية بين اإلناث البالغات (
معدل األمية  في المائة. ويصل 14.4سنة) حوالي  24-15لعمرية (العربية، بينما تبلغ نسبة األمية لإلناث في الفئة ا

في المائة في اليمن وموريتانيا والمغرب. وينعكس ذلك على مستوى دليل  50لإلناث البالغات مستويات تقارب أو تفوق 
 ب).-2/13المساواة بين الجنسين في معدل األمية في الدول العربية، (الملحق 

                                                 
 ).2012اليونسكو، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ( (14)
 ).2012اليونسكو، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع ( (15)
 ).2013برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية ( (16)
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 األوضاع الصحية
 

يمثل معدل وفيات األطفال مؤشرا مهما لمعرفة مدى كفاءة النظام الصحي في أي دولة أو منطقة، حيث  األطفال: وفيات
يرتبط في نفس الوقت بالوقاية وباالستشفاء. فحمالت تطعيم وتلقيح األطفال، ونوعية مياه الشرب وجودة الصرف 

، كل هذه العوامل تؤثر بصفة مباشرة على معدل الصحي، وكذلك توفر آليات العالج لألمهات إبان الحمل والوضع
حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام  34وفيات األطفال. وقد بلغ معدل وفيات األطفال الرضع في الدول العربية نحو 

المتوسط العالمي  حالة وفاة لكل ألف مولود حي) وعن 40، ويقل هذا المعدل عن مثيليه في الدول النامية (2011
وفيات  4لة وفاة لكل ألف مولود حي)، إال أنه يبقى مرتفعاً إذا ما قورن بمعدل الدول الصناعية الذي ال يتجاوز حا 37(

(فقط لكل ألف مولود حي
16F

حاالت وفاة لكل  10انخفض هذا المعدل دون  . وعلى مستوى الدول العربية فرادى، فقد)17
ن وعمان وقطر والكويت ولبنان. كما بلغ معدل وفيات ، في كل من اإلمارات والبحري2011ألف مولود حي، في عام 

، وهو ما يقل عن 2011حالة وفاة لكل ألف مولود حي في عام  47 األطفال دون سن الخامسة في الدول العربية نحو
حالة وفاة لكل ألف مولود حي، بينما  51و 56مثيليه في الدول النامية ودول العالم اللذين بلغا على التوالي حوالي 

حاالت وفاة فقط في الدول الصناعية. وال يزال معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  5ينخفض هذا المعدل إلى 
 ).2/14( حالة وفاة في الصومال وموريتانيا، الملحق 100يتجاوز 

 

ين في أما على مستوى تحقيق الهدف العالمي القاضي بتخفيض معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلث

  الهدف، اً ملموساً نحو تحقيق هذا، فقد استطاعت معظم الدول العربية أن تحقق تقدم2015و 1990الفترة ما بين 

 ).10الشكل (

2015المؤشر الفعلي والمستهدف في عام ) : 10( الشكل 
لمعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة في الدول العربية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .)2/14المصدر: الملحق (       
 

                                                 
 ).2013البشرية (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية   (17)
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ن خالله التعرف على مستوى يمثل متوسط العمر المتوقع عند الميالد مؤشرا مركبّا يُمكن م :الميالدالعمر المتوقع عند 

الدخل وكذلك على جودة الخدمات الصحية واالجتماعية المتوفرة. وقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميالد في الدول 

سنة)، وعن  70العالمي ( ، ليزيد بذلك عن المتوسط2012سنة عام  71إلى حوالي  1960سنة في العام  45العربية من 

سنة)، إالَّ أنه يقل كثيراً عن  55سنة)، ودول إفريقيا جنوب الصحراء (حوالي  66(حوالي  متوسط دول جنوب آسيا

(سنة)  80مثيله في الدول الصناعية (حوالي 
17F

، قد زاد 2012. ويالحظ أن متوسط العمر المتوقع عند الميالد، في عام )18

سنة،  58سنة، وجيبوتي حوالي  52سط حوالي سنة في كل الدول العربية، عدا الصومال التي بلغ فيها هذا المتو 70عن 

 ).2/14سنة، الملحق ( 66سنة، واليمن حوالي  62سنة، والسودان والقمر حوالي  59وموريتانيا حوالي 

 

 مؤشرات الرعاية الصحية

 

تمكنت معظم الدول العربية من تحقيق تقدم ملحوظ في التوسع في الخدمات الصحية، حيث  نطاق الخدمات الصحية:

في المائة في كل من األردن  90، نسبة السكان الذين يحصلون على الرعاية الصحية 2011وزت، في عام تجا

واإلمارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية وسورية وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا 

في المائة في  70المائة في السودان، وفي  71في المائة في العراق، و 83ومصر. بينما بلغت هذه النسبة حوالي 

في المائة في موريتانيا. ويتفاوت مؤشر الرعاية الصحية، حسب البيانات  63في المائة في اليمن، و 68المغرب، و

 ).2/15المتاحة، بين الريف والحضر لصالح سكان المناطق الحضرية، الملحق (

 

اية الكوادر الطبية (أطباء، كادر التمريض) بالمقارنة مع عدد ، إلى عدم كف2011كما تشير البيانات المتاحة، لعام 

 113السكان في الدول العربية، إذ يتراوح عدد األطباء لكل مائة ألف نسمة في ثالثة عشر دولة عربية بين حوالي 

طبيب في قطر. ويتراوح عدد الممرضات لكل مائة ألف نسمة في أربعة عشر دولة  403طبيب في مصر وحوالي 

ممرضة في ليبيا. وتواجه كل من اليمن وموريتانيا والمغرب  710ممرضة في العراق وحوالي  149بية بين حوالي عر

يتراوح فيها عدد األطباء  والقمر والصومال والسودان وجيبوتي واألردن ندرة كبيرة في الكوادر الطبية، إذ

تعاني بعض الدول العربية من  ممرضة. كما 96-8طبيباً وما بين  64-3والممرضات، لكل مائة ألف نسمة، ما بين 

شخص في كل من الصومال واليمن ليصل إلى  1400ارتفاع عدد السكان مقابل كل سرير، إذ يفوق هذا العدد حوالي 

شخص في مصر وموريتانيا، في حين يتراوح هذا العدد في الدول العربية األخرى (باستثناء المغرب  1900حوالي 

ويجدر التنويه بأن الرعاية والعالج الصحيين  .شخصاً في اإلمارات 935يا وحوالي في ليب 270لي والسودان) بين حوا

ال يـتـّمـان، في جل الدول العربية، عبر آليات حديثة، مستدامة ومعـّمـمة كالتأمين الصحي اإلجباري. كما أن الفقراء ال 

 .)2/15الملحق (، في حال إصابتهم بأمراض مستعصية ييتمكنون، في كثير من األحيان، من النفاذ إلى العالج الصح

 

                                                 
 ).2013البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، قاعدة معلومات البنك يناير ( (18)
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حوالي  2011بلغت نسبة اإلنفاق على الصحة من إجمالي الناتج المحلي في الدول العربية في عام  اإلنفاق على الصحة:

(في المائة  10.1في المائة، وتقل هذه النسبة كثيراً عن المتوسط العالمي، حيث بلغت حوالي  4.3
18F

ول . وتصنف الد)19

العربية إلى مجموعتين من حيث درجة االعتماد على القطاعين العام والخاص في اإلنفاق على توفير الخدمات الصحية. 

بلغت هذه ، 2011ي عام فمن إجمالي اإلنفاق على الصحة في الدول العربية، فالنسبة األكبر نسبة اإلنفاق العام  وتشكل

عن مثيلتها في باقي األقاليم النامية، وتكاد تقترب من أوروبا ووسط آسيا  في المائة، وهي بذلك تزيد 62.5 النسبة نحو

دولة عربية،  15تمويل قطاع الصحة في  ولية الرئيسية فيئمائة). ويتولى القطاع العام المسفي ال 62.9(حوالي 

في المائة  54ة ما بين تراوحت فيها نسبة اإلنفاق الحكومي (العام) إلى إجمالي اإلنفاق (الحكومي والخاص) على الصح

في المائة في المغرب، وتضم هذه المجموعة (مع هاتين الدولتين) باقي الدول العربية فيما عدا السودان،  84في تونس و

. ومن في المائة 46و 24هذه النسبة بين وسورية، والصومال، وفلسطين، ولبنان، ومصر، واليمن والتي تراوحت فيها 

ق على الصحة في السنوات القادمة بسبب ارتفاع أعداد المسنين في جّل الدول العربية نظراً المتوقع أن يرتفع اإلنفا

للزيادة الملحوظة التي عرفها متوسط العمر المتوقع عند الميالد. وهو ما يؤكد ضرورة إيجاد آليات تمكن من ديمومة 

 .)2/15الملحق (، ي جل البلدان العربيةالسكانية ف تمويل الخدمات الصحية في ظل التطورات الحاصلة في التركيبة

 

تشير البيانات المتاحة إلى وجود تفاوت كبير بين الدول العربية في نسبة توفير مياه الشرب  المياه والصرف الصحي:

الطبيعة  رغم ملموساآلمنة للسكان، إال أن المتوسط العربي يبين توصل البلدان العربية كمجموعة إلى تحقيق نجاح 

ة للبالد العربية وما تحمله من ُشح في موارد المياه والتكلفة العالية لتوفيرها، حيث أنه يقترب مما حققته الدول الجغرافي

، مقارنة 2010في عام  في المائة 85حيث بلغت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب نقية نحو النامية ككل، 

(في السنة ذاتها  للمتوسط العالميفي المائة  89في المائة في الدول النامية وحوالي  87بحوالي 
19F

تكون الدول  . وبهذا)20

العربية ككل قد حققت الهدف العالمي القاضي بتخفيض عدد السكان الذين ال تتوافر لهم مياه الشرب اآلمنة إلى النصف 

رب في أن الفجوة بين الحضر والريف في الحصول على المياه اآلمنة للش . ويالحظ2015و 1990بين عامي 

في  91.1العربية ال تزال كبيرة، حيث تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على مياه آمنة للشرب في الحضر حوالي  الدول

، أما في الدول النامية ككل 2010في المائة في عام  72.4المائة، بينما ال تتعدى هذه النسبة بين سكان الريف حوالي 

في المائة في الريف، كما تصل على مستوى دول العالم مجتمعة  79الحضر وفي المائة في  95إلى  فتصل هذه النسبة

 في المائة في الريف. 80.8في المائة في الحضر و 96.2إلى 

 

السكان  وبالنسبة لتوفر مياه الشرب اآلمنة للسكان في الدول العربية فرادى، تشير البيانات المتاحة إلى أنها تتوفر لجميع

أو أكثر في المائة من السكان  90 بنسبةات والبحرين وقطر والكويت ولبنان. في حين تتوفر في خمس دول، هي اإلمار

دول أخرى، هي األردن وتونس وجيبوتي والسعودية وسورية وعمان والقمر وليبيا ومصر. بينما ال تتجاوز  تسعفي 

في المائة في الصومال،  29 يا، وفي المائة في موريتان 50في المائة في السودان واليمن، و 55هذه النسبة حوالي 

 ).2/16الملحق (

                                                 
 ).2013قاعدة معلومات البنك الدولي (  (19)
 World Health Statistics (2012)منظمة الصحة العالمية تقرير   (20)
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وعلى صعيد توفر خدمات الصرف الصحي لسكان الدول العربية، تجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من التفاوت الكبير 

حققته الدول  بين هذه الدول في توفير تلك الخدمات للسكان، إال أنها استطاعت كمجموعة أن تحقق إنجازاً أفضل مما

بمتوسط الدول النامية  في المائة، مقارنة 76.1نحو  2010نامية ودول العالم ككل، حيث بلغ المتوسط العربي في عام ال

(في المائة  63في المائة، والمتوسط العالمي البالغ  47البالغ 
20F

. ويرجع ذلك، عالوة على الجهود التي بُذلت في هذا )21

عربية تفوق المعدلين المسجلين على المستوى العالمي وفي الدول النامية الصدد، إلى أن نسبة سكان الحضر في الدول ال

كمجموعة، وهو ما يسهل ربط هؤالء السكان الحضريين بشبكات الصرف الصحي في المدن. كما تجدر اإلشارة إلى 

الشبكات  تميز بالضرورة بين توفر خدمات الصرف الصحي عبر ال عدم دقة اإلحصاءات المتاحة في هذا المجال، حيث

 المصممة طبقاً للمعايير الهندسية السليمة أو عن طريق الحفر واآلبار الفردية.

 

وتشير البيانات المتوفرة عن الدول العربية فرادى إلى أن اإلمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت ولبنان 

وفرت هذه الخدمات بنسب  دول عربية أخرى سبعوفرت خدمات الصرف الصحي المالئم لجميع السكان، وأن  قد

في المائة، وهي األردن والجزائر وسورية والعراق وعمان وليبيا ومصر، في حين ال يتوافر الصرف  90تجاوزت 

في المائة في  23في المائة في موريتانيا، و 26في المائة من السكان في السودان، و  27الصحي المالئم إالَّ لحوالي 

 ).2/16اليمن، الملحق (

 
 الةالعم

 

يمثل  ما مليون نسمة، وهو 121.4بحوالي  2011يقدر حجم القوى العاملة في عام  حجم القوى العاملة ومعدل النمو:

في المائة من إجمالي عدد السكان في الدول العربية في العام نفسه. ويرجع انخفاض هذه النسبة، مقارنة  33.6حوالي 

سنة، وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل رغم  15فاع عدد السكان دون مع مثيالتها في باقي أقاليم العالم، إلى ارت

 ).2/17اتجاه هذه المساهمة للزيادة، الملحق (

 

في المائة في الفتـرة  2.8العاملة في الدول العربية مرتفعاً، حيث بلـغ حوالي  متوسط معدل النمو السنوي للقوىويعتبـر 

سوق  ى العاملة إلى استمرار النمو السكاني وتزايد معدالت المشاركة في. ويرجع ارتفاع معدل نمو القو2000-2011

العمل خاصة بين النساء. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع كل من معدل نمو العمالة ومعدل نمو فئة السكان الناشطين 

يمثل تحدياً كبيراً  ما وهو اقتصادياً لعدة عقود قادمة نتيجة لتأثير النمو السكاني السريع في العقود األربعة الماضية،

 ومستمراً بالنسبة للدول العربية على المستويين االقتصادي واالجتماعي.

 

تتجاوز  ال ال تزال حصة النساء من القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ مساهمة اإلناث في أسواق العمل:

العالم. وتتدنّى حصة  ين األقاليم الرئيسية األخرى في. وتعتبر هذه النسبة األدنى ب2011في المائة سنة  21.5حوالي 
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في المائة)، والسعودية  14.8في المائة)، واإلمارات ( 12.4المرأة في السنة ذاتها بشكل كبير في كل من قطر (

في المائة)، بينما ترتفع في بعض البلدان الزراعية والدول األقل نمواً. ومن  15.2في المائة)، وسورية ( 15.1(

بين الذكور لمفارقات غير المتوقعة أن ضعف مساهمة اإلناث في أسواق العمل يصاحبه ارتفاع في مؤشرات البطالة ا

 في الدول العربية.

 

في  64.9أن حوالي  2011يبين التوزيع الجغرافي للعمالة العربية لعام  التوزيع الجغرافي والقطاعي للقوى العاملة:

مليون  27العربية تتركز في خمس دول، إذ يبلغ عدد القوى العاملة في مصر حوالي  المائة من إجمالي القوى العاملة

مليون  12المغرب حوالي  مليون عامل، وفي 14مليون عامل، وفي السودان حوالي  15عامل، وفي الجزائر حوالي 

ع الزراعي انخفضت من مليون عامل. وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة العاملين في القطا 10عامل، وفي السعودية حوالي 

، بينما يستحوذ قطاع الخدمات على 2011في المائة  في عام  22.5لتصل إلى حولي  2000في المائة  في عام  31.7

قطاع الصناعة وتنويع االقتصادات الوطنية  في المائة) من القوى العاملة. ويبقى بذلك التوسع في 60.7أكبر نسبة (

 العربية. الدول لخلق فرص عمل تنافسية كافية من أهم التحديات التي تواجه والرفع من مهارات القوى العاملة

 
 البطالة

 

مليون نسمة وبمتوسط معّدل بطالة يبلغ  17.5بحوالي  2012يقّدر حجم العاطلين عن العمل في الدول العربية في عام 

خرى في العالم، وتمثل حوالي ثالثة أضعاف في المائة. وتعتبر هذه النسبة األعلى بين األقاليم الرئيسية األ 17.2حوالي 

الخليجي  في المائة. وتتميز دول مجلس التعاون 5.9متوسط معّدل البطالة في العالم والذي يبلغ حوالي 

. ويقدر متوسط معّدل البطالة غير المرجح بين المواطنين في دول مجلس ت البطالة فيها، باستثناء ُعمانمعّدال بانخفاض

ألف مواطن.  820في المائة، ويبلـغ حجم البطالة في هذه المنطقة حوالي  9.9 بحوالي 2012عام  جي فيالتعاون الخلي

عاّمة، تفوق معّدالت البطالة بين المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي معّدالت البطالة اإلجمالية التي  وبصفة

لشباب الذي يفضلون انتظار دورهم في الحصول على تشمل المواطنين وغير المواطنين، وذلك بسبب وجود بطالة بين ا

وظائف حكومية بدالً من قبول وظائف أخرى في القطاع الخاص بأجور وميزات عينية أقل، خاصة وأن فارق األجور 

. فعلى سبيل المثال يقدر بأن حوالي نصف عدد العاطلين عن األول لقطاع الخاص مازال في صالحبين القطاع العام وا

 16.7بحوالي  2012 العربية، فيقدر حجم البطالة لعام الكويت هم عاطلون باختيارهم. أما في بقية الدول العمل في

الدول العربية  في المائة. وفيما يتعلق بتطور معّدالت البطالة في 21.2 مليون عاطل، بمتوسط معّدل بطالة يبلغ حوالي

في كّل من األردن واإلمارات وتونس والمغرب، بينما  سجلت تلك المعّدالت انخفاضاً  ، فقد2012و 2011بين عامي 

والكويت. وسجلت مصر ارتفاعاً في  ارتفاعـاً طفيفـاً في كّل من الجزائر والسعودية وفلسطين وقطر سجلت استقـراراً أو

سية نتيجة لظروف سورية واليمن إلى مستويات قيا معّدل البطالة بنقطة مئوية تقريباً، بينما قفز معّدل البطالة في كّل من

 ).8رقم ( الجدولو )2/18( الملحقعدم االستقرار التي يمر بها هذان البلدان، 
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 )8الجدول رقم (
 تطور معّدالت البطالة في بعض الدول العربية*

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 ةالدول
 12.8 13.4 13.4 12.9 12.7 13.1 األردن

 4.2 4.3 4.0 4.3 4.0 3.2 اإلمارات
 16.7 18.9 13.0 13.3 14.0 14.1 تونس

 9.8 9.8 10.0 10.2 11.3 13.8 الجزائر
 5.5 5.4 5.3 5.4 5.0 5.6 السعودية

 25.0 8.1 8.4 9.2 8.4 8.4 سورية
 23.0 20.9 23.7 24.5 26.6 21.7 فلسطين

 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 قطر
 6.2 2.1 2.1 2.2 2.0 2.0 الكويت

 13.0 11.9 8.9 9.4 8.7 8.9 مصر
 8.7 9.1 9.1 9.1 9.6 9.8 المغرب

 30.0 18.0 16.0 15.0 15.7 15.9 اليمن

 * بالنسبة لدول الخليج، فإن معّدالت البطالة تشمل المواطنين وغير المواطنين.
 ) وتقديرات معّدي التقرير بناء على مصادر رسمية وبيانات دولية متفرقة.2/18المصدر: الملحق (

 

 

 يل والنمو: ارتفاع مرونة التشغيلحجم التشغ

 

وفرت معظم الدول العربية فرص عمل كثيرة بالمقارنة مع معّدالت النمو االقتصادية المحققة، حيث بلغت مرونة 

، أي قبل بدء آثار األزمة المالية العالمية، حوالي 2008 – 2000التشغيل بالمقارنة مع النمو االقتصادي خالل الفترة 

المائة،  في 0.7إلى زيادة متوسطة في التشغيل قدرها  زيادة في معدل النمو أدتفي المائة  1 كل أنمّما يعني  0.7

مرونة أعلى من تلك المسجلة في عدد من األقاليم الرئيسية في العالم بما في ذلك مجموعة دول منظمة التعاون  وهي

ط الهادي. وتتسم هذه المرونة باالرتفاع في مجموعة االقتصادي والتنمية ودول أمريكا الالتينية ودول شرق آسيا والمحي

 . 0.95بحوالي  2008 – 2000الفترة  مرونة التشغيل خالل الدول العربية المصدرة للنفط غير الخليجية، حيث تقّدر

 

، ثم الدول 0.66الترتيب مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بمرونة تقّدر بحوالي  ويأتي بعد هذه المجموعة في

. ويرجع ارتفاع مرونة التشغيل في الدول العربية المصدرة للنفط، 0.55مستوردة للنفط بمتوسط مرونة يبلغ حوالي ال

رغم أن صناعاتها غالباً ما تكون ذات كثافة ُعمالية متدنية، إلى ارتفاع التوظيف في القطاع العام والخدمات الحكومية، 

برامج للتوظيف في القطاع العام خالل العقد الماضي، وذلك فضالً عن  وتنفيذ عدد من تلك الدول، على غرار الجزائر،

النمو المسجل خالل نفس الفترة في عدد من القطاعات كثيفة العمالة مثل قطاع التجارة والخدمات السياحية واالتصاالت. 

بالمقارنة مع  2008 – 2004ومن المالحظ أن متوسط مرونة التشغيل في الدول العربية قد انخفضت خالل الفترة 

، وذلك حتى في الدول العربية المصدرة للنفط، رغم تواصل ارتفاع أسعار النفط خالل الفترة 2004 – 2000الفترة 

ذلك، من بين أسبـاب أخرى، إلى تراجـع قـدرة القطاع العام على امتصاص فـائض العمالة،  . ويرجـع2008 – 2000
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متوسط  في المائة بالمقارنة مع 18جمالي التشغيل في الدول العربية حوالي متوسط حّصة القطاع العام من إ حيث يشكل

(في المائة 11عالمي يبلغ حوالي 
21F

دور أكبر  وهذا ما يدعو إلى إتباع نمط تنمية يرتكز بالخصوص على .)22

لمواطن  الخاص، والتنويع االقتصادي في اتجاه قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات المدّرة للقطاع

 .)9الجدول رقم (، ئم لالستثمار والتجارة الخارجيةالتشغيل، وخلق مناخ مال

 

 )9دول رقم (جال
 مرونة التشغيل بالنسبة للنمو االقتصادي في الدول العربية

 2008 – 2000الفترة  2008 – 2004الفترة  2004 - 2000الفترة  المجموعة / الدولة
 0.95 1.00 0.89 ةالدول المصدرة للنفط غير الخليجي

 1.41 1.53 1.29 الجزائر
 0.44 0.38 0.49 ليبيا

 0.84 1.03 0.65 سورية
 1.09 1.05 1.12 اليمن

 0.66 0.57 0.75 دول مجلس التعاون الخليجي
 0.39 0.34 0.44 البحرين
 0.44 0.46 0.41 الكويت

 0.46 0.42 0.50 عمان
 1.15 1.03 1.26 قطر

 0.84 0.68 1.00 السعودية
 0.70 0.51 0.88 اإلمارات

 0.55 0.47 0.62 الدول المستوردة للنفط
 0.70 0.57 0.82 مصر

 0.64 0.58 0.69 األردن
 0.45 0.37 0.52 لبنان

 0.45 0.40 0.50 المغرب
 0.49 0.42 0.55 تونس

 0.70 0.65 0.74 متوسط الدول العربية
 MENA Investing for Growth and Jobs, World Bank Middle East and Northالمصدر:           

Africa Region. Economic Developments and Prospects Report, September 2011. 
 

 في الدول العربية؟ )OKUN"22F)23تصادي: لماذا ال يعمل قانون "معّدالت البطالة والنمو االق

 

عالقة بين معّدالت البطالة ومعّدالت النمو االقتصادي والتي من بين العالقات التي شّدت اهتمام االقتصاديين هي ال

)، حيث ُوجد أن هناك عالقة عكسية ومعنوية بين معّدالت النمو ومعّدالت البطالة، OKUNعرفت بقانون "أوكون" (

"معنوية" درجة  خاصة في الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية. وبصرف النظر عن اتجاه هذه العالقة، فإن

                                                 
أنظر الفصل السابع في كتاب االستثمار، التجارة الخارجية والتشغيل: نحو دور فاعل للقطاع الخاص في الدول العربية، كتاب صدر عن   (22)

 .2007الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وصندوق النقد العربي 
ملفن أوكون" بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية، والتي تفيد بأن كّل زيادة في  قانون "أوكون" هو عبارة عن العالقة التي قدرها "أرتور  )23(

 في المائة. 2في المائة تتوافق في المتوسط مع انخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بنسبة  1معّدل البطالة بنسبة 
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" أي مرونة معّدل البطالة بالنسبة للنمو االقتصادي، لها دالالت فيما يتعلق بطبيعة البطالة السائدة OKUNمعامل "

 محل الدراسةحيث أنها دورية، تتأثر بالدورة االقتصادية، أم هيكلية ترجع إلى أسباب ترتبط بطبيعة االقتصاد  من

23Fوخاصياته

)24(. 

 

ثالث دول  بأن قانون "أوكون" ال ينطبق في  )25(24F)2008لقة بالدول العربية وجد موسى (وفي بعض الدراسات المتع

، حيث أن معامالت "أوكون" كانت كلّها غير 2005 – 1990عربية وهي تونس والجزائر والمغرب خالل الفترة 

الخليجي الستة بالنسبة  ) إلى نفس االستنتاج بالنسبة لدول مجلس التعاون2012معنوية. وفي نفس اإلطار خلص قدسي (

 .2010 – 2000للفترة 

 

أن  ويُعزى ضعف هذه العالقة بالنسبة للدول العربية إلى عدد من األسباب منها الطبيعة الهيكلية للبطالة فيها، حيث

استقرار معّدالت  التشغيل في عدد كبير من تلك الدول يزيد في القطاع العام بالضرورة حتى في حاالت انخفاض أو

مو. ومن ناحية أخرى، ونظراً إلى أن النمو االقتصادي في عدد من الدول العربية يرتبط بنمو قطاع الصناعات الن

االستخراجية ذات الكثافة العالية في رأس المال، فإن التغير في النمو االقتصادي ال تواكبه زيادة في التشغيل بنفس 

عربية والذي يقّدر أنه يساهم بحوالي ثلث الناتج وثلثي التشغيل، القدر. كما أن أهمية القطاع غير الرسمي في الدول ال

في انخفاض البطالة في القطاع الرسمي، بنفس القدر الذي ينعكس في  نعكسيتجعل أن االرتفاع في معّدالت النمو ال 

 الرسمية. انخفاض البطالة في القطاع غير الرسمي غير المشمول في إحصاءات البطالة
 

التواؤم بين  فإن ضعف االرتباط بين معّدالت النمو ومعّدالت البطالة، يمكن أن يفّسر جزئياً بعدموخالصة القول، 

بوجود بطالة اختيارية هامة  متطلبات سوق الشغل ومخرجات التعليم النظامي ومؤسسات التعليم المهني والفني، وكذلك

طالبي العمل الذين  ) لدى عدد منReservation Wageفي بعض الدول العربية ترجع إلى ارتفاع األجر االحترازي (

 ال يقبلون مناصب الشغل التي ال توفر حّداً أدنى من المزايا المادية والعينية.

                                                 
)24(   Imad Mousa (2008), Economic Growth and Unemployment in Arab Countries: is OKUN’s Law  

Valid? Arab Planning Institute. 
)25(                                                                                                                       Imad Mousa (2008), ibid. 
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