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شكر وتقدیر

لدول األعضاء لتزویدھا اللجنة االقتصادیة في االوطنیة  ءبالشكر إلى أجھزة اإلحصان والمؤلفیتوجھ 
 ھا،جمیعوفرة المؤشرات المترد في ھذه الدراسة ال توآسیا (اإلسكوا) بالبیانات الالزمة.  واالجتماعیة لغربي

ّ            وقد ضم نا الوثیقة . اإللكتروني لإلسكواموقع كاملة یرجى زیارة الالطالع على مجموعة الجداول ول  قدرأكبر      
 موثوقة.المتسقة أو غیر البیانات غیر ال دااستبعھ جرى   ّ   إال  أنمن الدول األعضاء، التي تلقیناھا ممكن من البیانات 

، وناثان ریس، وزینة سنو، ودینا قرانوح، د                        ّ مروان خواجة، وإسماعیل لب  شارك في إعداد ھذا العدد 
 نصار. وكارین
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 ةـمقدم

للجنة االقتصادیة واالجتماعیة في اشعبة اإلحصاء عن كل سنتین اإلصدار ھو األحدث من سلسلة تصدر ھذا 
والمؤشرات إلحصاءات مجموعة االمجتمع العربي: "في السابق، كان عنوان اإلصدار . و(اإلسكوا) آسیا يلغرب

    ّ                       مفص لة حسب الفترات الزمنیة،عرض البیانات      ّ               مع تجد د التركیز على  ولكن "،الدیمغرافیة واالجتماعیة
على الدینامیات السكانیة، بتركیزه و "."المجتمع العربي: االتجاھات الدیمغرافیة واالجتماعیة العنوان إلى ر ِّ ی    ُ غ  
، والثقافة، المساواةانعدام ووالتعلیم، والعمل، والفقر،  ، والصحة،سكانوظروف اإلالمعیشیة،  األسرةركیبة وت

 .هر                       ُّ للمجتمع العربي وطرق تغی       ً موسعا      ً عرضا  التقریر م                         ّ والمشاركة االجتماعیة، یقد  

ً          أساسا  من أجھزة مدت البیانات    ُ است   كملت ببیانات       ُ ، واست  اإلسكوااألعضاء في في البلدان الوطنیة ء اإلحصا     
دولیة، مثل مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین، ومنظمة الصحة العالمیة، عموم صادرة عن ھیئات متاحة لل

 (الیونسكو). الدولي، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافةومنظمة العمل الدولیة، والبنك 

ً المنطقة العربیة تنمو سكانیا  بسرعة وتزداد تنوعا  التقریر أن    ّ  یبی ن                      ً      ً        النمو السكاني تفاوتا  كبیرا  من بلد اوت یتفو .                           ً                   
في في المائة  1.9 ھویبلغ متوسط في السنة،في المائة  4أكثر من إلى في المائة  1أقل من فیتراوح من إلى آخر، 

ً عاما   35غضون إلى معدل النمو الحالي، یتوقع أن یتضاعف عدد سكان المنطقة في            ً . واستنادا  السنة     . 

شاسعة  نوع الجنسحیث العمر و من البلدانغیر أن الفوارق بین الشباب،      ً     عموما  فئة السكان وتغلب على 
   ً  مثال ، بعض البلدان. فإلى المھاجرین وتدفق الالجئین العمال التحوالت الدیمغرافیة المختلفة وحجم السكان بسبب 

في  40في قطر ولكن أكثر من  في المائة من السكان 15سنة أقل من  15ممن تقل أعمارھم عن ل األطفال    ّ یشك  
، إذ تكاد تصل إلى في جمیع بلدان مجلس التعاون الخلیجيالذكور إلى اإلناث مرتفعة المائة في السودان. ونسبة 

 .في قطر ل لكل امرأةارج 3

طفل لكل امرأة) في اإلمارات  2.1( ما یقرب منھمستوى اإلحالل أو من دون  اإلجمالیةتراوح الخصوبة تو
في السودان ودولة فلسطین أطفال لكل امرأة  4أكثر من إلى المتحدة والبحرین وتونس ولبنان والمغرب، العربیة 

ً  تراجعا  فالمنطقة العربیة ككل    ّ  سج لت. وعلى مدى العقود القلیلة الماضیة، وموریتانیا  ي معدالت الخصوبة      
ّ         إذ سج ل بعضھا ، البلدان بینفیما تختلف وتیرة ھذا التراجع . غیر أن اإلجمالیة ّ   ا  ضئیال ، بینما لم تسج ل تراجع                  ً     ً 

ّ   سج ل موریتانیا، كأي تراجع في العقد الماضي، بل إن بعضھا، أخرى  ً ا  طفیف       ً ارتفاعا  في السنوات األخیرة    . 

فمتوسط بین البلدان.  واضحة   ّ          تبی ن تفاوتات البیانات أن رغم البقاء على قید الحیاة جلیة والتحسینات في الصحة و
ً یتراوح حالیا  وقع عند الوالدة لعمر المتا سنة للرجال  81سنة للنساء في السودان و 64سنة للرجال و 61بین             
     ً  عموما ،  في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة صغیرةالفوارق بین الجنسین وسنة للنساء في الكویت.  83و

 ، اإلناثبوجود تمییز ضد  ھذه األرقامالبحرین والیمن. وتوحي مثل األردن و أقل من سنتین في بلدان فھي
 أكبر. ھنأن تكون الفروق لصالح محضة ةینبغي على أسس بیولوجیإذ 

عدد المھاجرین جمیعھا  18 المنطقة العربیة الـفي بلدان طراد باتزاید  ،2019و 2000في الفترة بین عامي و
ً               بلدان مجلس التعاون الخلیجي أعداد كبیرة نسبیا  من المھاجرین، ولدى . )United Nations, 2019(الدولیین                                              

ً أیضا  كانت المنطقة تضم ، 2019وفي عام وجنوب شرق آسیا. آسیا عمال من جنوب ومعظمھم  أكبر عدد من      
ٌ     إذ یستضیف كل  من الالجئین والنازحین في العالم،   ولبنان، دولة فلسطین والسودانواألردن ھي  ،بلدان أربعة           

 .)UNRWA, 2020؛ UNHCR, 2020(من ملیون الجئ أكثر 
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     ً          ووفقا  للبیانات الممتدة باتجاه األسرة النوویة. عن األسر المعیشیة التقلیدیة بمعظمھا المنطقة بلدان قد ابتعدت و
 مان والیمن     ُ في ع        ً تقریبا  أشخاص  7بین أسر كبیرة تتكون من یتراوح متوسط حجم األسرة المعیشیة األحدث، 

ٍ  التي ترأسھا امرأة فمتدن  األسر المعیشیة أما عدد . مصرولبنان وتونس أشخاص في  4أسر تتكون من حوالي إلى                        
ً عموما    النساء أكثر من ثلث األسر المعیشیة.رأس في المنطقة، باستثناء موریتانیا، حیث ت      

، باستثناء في جمیع أنحاء المنطقة خیرةلة في السنوات األ                                     ّ ارتفعت أعداد حاالت الزواج والطالق المسج  وقد 
نزاع بسبب ال 2009منذ عام            ً     ً فیھا تراجعا  حادا  لة             ّ الزواج المسج  التي تراجعت حاالت الجمھوریة العربیة السوریة، 

وسبق  سنة 19و 15لواتي تتراوح أعمارھن بین ھناك. وفي السودان وموریتانیا، تتجاوز نسبة الفتیات الالمدید 
في المائة من  20في المنطقة، باستثناء السودان، حیث      ً شائعا  عد تعدد الزوجات یفي المائة. ولم  20لھن الزواج 

 یحملن بعد فترة قصیرة النساء معظم أو أكثر. وفي المتوسط، ثانیة زوجة متزوجات من رجال لدیھم النساء 
 .لم ینجبنسنة  49و 45بین ن أعمارھقلیلة ممن تبلغ وقلة  من الزواج،

في معظم بلدان المنطقة جمیعھا في المائة من األسر المعیشیة  60أن أكثر من وفرة البیانات المت أحدثوتبین 
ساكن مستویات ملكیة المتدني عزى ویبلدان مجلس التعاون الخلیجي، ، باستثناء لك المنازل التي تعیش فیھاتتم

، المدنفیھا تكثر ن یعیشون ھناك. وفي البلدان التي غیر المواطنین الذیاألعداد الكبیرة من إلى في ھذه البلدان 
 المدن وضواحیھا،في      ً شیوعا  كثر الشقق السكنیة ھي األ، مصرو والكویتوقطر  ودولة فلسطین األردنك

 في المناطق الریفیة.الفیالت والمنفردة المنازل تنتشر  بینما

ً وما  آخر، وھي عمون بلد بینة                       ّ مصادر میاه الشرب المحس  توفر تفاوت وی منھا في الریف. المدن في أكثر     
، وكھرباء   ّ   محس نة  في المائة من األسر المعیشیة مرافق صرف صحي 90أكثر من لدى معظم البلدان،  وفي

 والكھرباء نادرة في المناطق الریفیة.     ّ   المحس نة  السودان وموریتانیا والیمن، حیث مرافق الصرف الصحيباستثناء 

ً في المنطقة تحسنا   ھاتاإلنجابیة وصحة األمنت الصحة      ّ د تحس  وق یتراوح و. اتا تزال ھناك تفاوتملكن و،      ً كبیرا                   
       ً . ووفقا  اموریتانیو في المائة في السودان 20أقل من إلى  في المائة في المغرب 70من استخدام وسائل منع الحمل 

معظم الوالدات یتم ل الوالدة، وزیارات على األقل قب 4في المنطقة یتلقین الحوامل معظم لبیانات، ألحدث ا
بلغت نسبة الوالدات ، 2013في الیمن في عام ف؛ متفاوتة. غیر أن المعدالت أخصائي صحي متمرسبحضور 
 زیارات أو أكثر قبل الوالدة. 4الحوامل   ّ     إال  ربع    َ لق  یتفي المائة ولم  50أقل من أخصائي صحي متمرس بحضور 

األردن                                           ً    في السنوات األخیرة، تلقى جمیع األطفال تقریبا  في فألطفال مرتفعة في معظم البلدان. اتحصین ومعدالت 
ُ     وتونس وع مان  البحرینو  الدفتیریامصر والمملكة العربیة السعودیة لقاحات ضد ووالكویت  قطروودولة فلسطین        

 السودانن األطفال في ومع أن معدالت تحصیوالحصبة والسل وشلل األطفال.  والكزاز والسعال الدیكي
على نحو التغذوي لألطفال سیئ وضع . كما أن الفي المنطقةدنى                  ّ        آخذة بالتزاید، إال  أنھا األ والیمن موریتانیاو

 في المائة من الفتیان والفتیات. 25م أكثر من           ُّ عاني التقز  إذ یي ھذه البلدان الثالثة، خاص ف

مصر و والكویت في األردن وقطروقد وصلت أعلى معدالتھا  ساء.سیما بین الن البدانة شائعة بین البالغین، الو
البالغین ومعدالت البدانة بین في المائة من النساء.  40بدانة أكثر من یعاني الحیث والمملكة العربیة السعودیة، 

 في المائة من الرجال. 3في المائة من النساء و 11ھا ألدنى، حیث یعانیفي السودان ھي ا

      ً                                 تقریبا ، كما أن عدد الصیادلة أقل من عدد األطباء ضعف عدد الممرضین یبلغ عدد  ،معظم بلدان المنطقةوفي 
مجلس التعاون الخلیجي عن أعلى كثافة من العاملین في الرعایة الصحیة  بلدانأبلغت قد واألطباء. و ینالممرض
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ً ا  ممرض 70 ،عنھا بیانات تفي آخر سنة توفران ھناك، ك ،كل من قطر والكویتففي في المنطقة؛  آالف  10لكل   
أحدث . وفي 2018في عام  33بلغ إذ ، ھو األعلى في قطر شخصآالف  10أن عدد األطباء لكل كما  ،شخص

 .2018شخص في عام آالف  10لكل  16، إذ بلغ علىھو األدولة فلسطین وفرة، عدد الصیادلة في البیانات المت

كانون  29اإلمارات العربیة المتحدة في في المنطقة العربیة في  19-أول حالة من حاالت كوفید دت  ُ ِّ وأ ك   
في  18 جمیع الدول األعضاء الـمع قیام ذلك الحین إلى بقیة المنطقة، ، وانتشرت الحاالت منذ 2020 ینایر/الثاني

 ، عندما أبلغ الیمن عن أول حالة 2020 أبریلنیسان/ 10حالة واحدة على األقل بحلول باإلبالغ عن اإلسكوا 
)Dong, Du and Gardner, 2020(االجتماعیة القائمة المتعلقة بالوقائع تفاقم التحدیات ت الجائحة إلى . وقد أد

ة شبكات األمان االجتماعي وعدم كفای والبطالة والفقر الالمساواةوأوجھ  نزاعاتوالدیمغرافیة، مثل العنف وال
 .)UNESCWA, 2020(كاف قدر بتتجاوب ال الحوكمة التي م  ُ ظ                        ُ حقوق اإلنسان ومؤسسات ون  المرتبطة بشواغل الو

قطر والكویت، أعلى عدد ُ      ع مان والبحرین و، مجلس التعاون الخلیجيبلدان لت   ّ سج  الجائحة، ومنذ اندالع 
ّ   سج ل في المنطقة، یلیھا لبنان واإلمارات العربیة المتحدة والعراق. وبالنسبة لعدد السكان الحاالت  من  كل  

وقطر ومصر والمملكة العربیة السعودیة وموریتانیا  ودولة فلسطین مان          ُ والعراق وع  والسودان من البحرین 
ً ارتفاعا  في موسم الصیف والیمن  أخرى ارتفاعات بلدان شھدت و ،الجائحة ناجمة عنالالوفیات الیومیة في عدد         

 ذلك. بعدفي ھذه األعداد 

ً المنطقة توسعا  وقد شھدت   مان ُ ع  في في المائة من الشباب  99فقرابة في التعلیم في العقود األخیرة.     ً ھائال               
إلمام بالقراءة نسبة ملمون بالقراءة والكتابة. وتوجد أدنى والكویت والمملكة العربیة السعودیة دولة فلسطین و
ً تقریبا   في المائة 70، وتبلغ موریتانیالكتابة بین الشباب في وا ً عموما  االبتدائي مرتفع تعلیم معدل االلتحاق بالو.              ،

، ضاقت السنوات األخیرة والیمن. وفي موریتانیاو في السودان، أي المنخفضالدخل في بلدان وقد أخذ یتزاید 
).      ً ، مثال  في العراق والمغربفي بعض البلدان (صافي معدل االلتحاق الالفجوة بین الجنسین في بشكل ملحوظ 

 التعلیم االبتدائي، ورغم أن الفجوة بین الجنسین بااللتحاق من معدل االلتحاق بالتعلیم الثانوي أدنى ومعدل 
 ازدادت في دولة فلسطین.أنھا    ّ إال  مرور الوقت في العراق، مع ضاقت تعلیم الثانوي في صافي االلتحاق بال

ً ذلك أساسا  عود والمشاركة في القوى العاملة منخفضة في المنطقة، وی  َ  ّ  ت بی ن معدالت مشاركة النساء. وتدني إلى           
نصف من قل أالعاملة  ىأن معدالت مشاركة النساء في القوتتوفر بیانات حدیثة عنھا معظم البلدان التي في 

ھي البلدان الوحیدة التي والكویت ولیبیا وقطر والبحرین  رات العربیة المتحدةالرجال. واإلما معدالت مشاركة
العاملة في القوى مشاركة نتجت زیادة الفي المائة. و 35القوى العاملة عن المرأة في مشاركة  تزید فیھا معدالت

في القوى مشاركة الذلك، كانت المكاسب التي لوحظت في عدا عن زیادة مشاركة المرأة؛ وعن في ھذه البلدان 
 .في المنطقة ضئیلة العاملة

وقد استمرت في المائة.  10أن نسبة البطالة في معظم البلدان غیر الخلیجیة تتجاوز الحدیثة العھد البیانات بین وت
بطالة ال. و2001في المائة منذ عام  20تجاوزت إذ أعلى معدالت البطالة في المنطقة، في تسجیل فلسطین  دولة
 في المائة في معظم بلدان 20الشباب، إذ تتجاوز ھا مرتفعة بین بین الرجال. كما أنھا من     ً دائما  النساء أعلى بین 

في دولة فلسطین بسبب تراجعت مجلس التعاون الخلیجي، وقد بلدان    ً    جدا  في متدنیة العمالة في الزراعة و. المنطقة
 .2007انخفاض عدد العامالت في الزراعة منذ عام 

تتراوح إذ  ،يعیشون تحت خط الفقر الوطنتفاوت كبیر بین جمیع بلدان المنطقة في نسب السكان الذین یالو
استمرت معدالت  ،2000في المائة في الیمن. ومنذ عام  50في المائة في المغرب إلى ما یقرب من  10أقل من بین 



-4- 

 

البلدان  ولدى معظم .نقاط مئویة 10بحوالي  تونسفي و نقطة مئویة 20في موریتانیا بحوالي في االنخفاض الفقر 
                                             ً مستویات من الالمساواة متدنیة إلى متوسطة نسبیا .

األغذیة تستأثر حصة من اإلنفاق االستھالكي في المنطقة. وبأصغر والصحة ویستأثر كل من التعلیم 
 ؛ اإلنفاق االستھالكيومصر بأكبر حصة من إجمالي  دولة فلسطیناألردن وفي والمشروبات غیر الكحولیة 

فیستأثر بالحصة  ولبنانأما في الكویت 
والمیاه والكھرباء والغاز وأنواع اإلسكان  األكبر

 الوقود األخرى.

الغالبیة العظمى من البالغین في المنطقة 
البلدان              ّ      أدنى نسبة تدی ن بین كانت و. متدینون

 بلغتوالتي تتوفر عنھا بیانات حدیثة في تونس، 
ً ا  قریبت في المائة 70 أكثر النساء في المنطقة . و 
ً نا     ّ تدی   یبلغ الفارق  في تونسو؛      ً إجماال   لامن الرج   

نقطة مئویة.  30             ّ   في مستوى التد ین  بین الجنسین
. متدنیة اآلخرین في المنطقةونسبة من یثقون ب

أن معظم یعتقدون الذین نسبة من البالغین أعلى و
 38 وتبلغ، األشخاص أھل للثقة ھي في الیمن

ً یبا  تقر في المائة    . 

 الدول األعضاء في اإلسكوا

 قطر األردن
 الكویت اإلمارات العربیة المتحدة

 لبنان البحرین
 لیبیا تونس

 مصر الجمھوریة العربیة السوریة
 المغرب السودان
 موریتانیا العراق
ُ    ع مان  المملكة العربیة السعودیة 

 الیمن دولة فلسطین
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السكان 

 مراحل من التحول الدیمغرافيالمختلفة ببلدان إذ تمر الللمنطقة العربیة مالمح دیمغرافیة غیر متجانسة، 
كل مجموعة واسعة من العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة الخاصة بذلك إلى عود مختلفة. وی

تتفاوت و. بین بلدان المنطقة وإلى خارجھاتحركات السكان كما إلى ، )Tabutin and Schoumaker, 2012( بلد
ً تفاوتا  بلدان المنطقة في الوقت الراھن  ً ملحوظا          اتتركیبالولسكاني ا ومعدالت النمو م السكاناحجمن حیث أ       

، رئیسیةمكونات ثالثة ب ر الدیمغرافي    ُّ لتغی  اسرعة تتحدد و ؛الجنسنوع حسب العمر وذلك  في ، بماالسكانیة
 .بسبب النزاعات)الخصوبة والوفیات والھجرة الدولیة (ھجرة الید العاملة ونزوح السكان  ھي

ر الدیمغرافي ضروریة لفھم االتجاھات      ُّ التغی  مكونات عن               ً تركیبتھم وأیضا  البیانات الموثوقة عن حجم السكان وو
أھداف التنمیة مقابل مة لقیاس األداء اھ، كما أنھا الوطنیة السیاساتیةالقرارات ولتنویر االجتماعیة واالقتصادیة 

ً المستدامة المتفق علیھا دولیا                ً الوطنیة، سردا  ء اإلحصازة أجھمن المتوفرة یقدم ھذا القسم، باستخدام البیانات و.                             
ً                         وصفیا  لالتجاھات الدیمغرافیة في   رات                                    ُّ تتوفر عنھا بیانات رسمیة، ویصف التغی  المختلفة التي عربیة البلدان ال     

 ر الدیمغرافي (الخصوبة والوفیات والھجرة).             ُّ الدافعة للتغی   الثالثةوالعوامل ، تركیبتھمفي حجم السكان و

 2019-2000للفترة  النسبة المئویةعدل النمو السكاني السنوي، م 1–1 الشكل

 
 اإلسكوا. تجمیع ،أجھزة اإلحصاء الوطنیة من بیانات المصدر:
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 یتزاید سكانالعدد 

جوانب الحیاة كافة یؤثر على ر          ُّ ھذا التغی   ر الدیمغرافي أمر بالغ األھمیة، ألن         ُّ فھم التغی   ي،منظور السیاساتالمن 
ً                                                       تقریبا  ولھ آثار ھامة على سوق العمل والنمو االقتصادي واحتیاجات  والطلب على التعلیم والصحة اإلسكان       

انخفاض سریع االعتیادي، نمط والخدمات االجتماعیة. وقد اتبعت التحوالت الدیمغرافیة في المنطقة العربیة النمط 
، القرن الماضي بدأ انخفاض معدل الوفیات في ستیناتوقد لخصوبة. متأخر في اض انخفایعقبھ في معدل الوفیات، 
ً وبعد عقدین تقریبا   سرعة  قد أدت التفاوتات في. و)Rashad, 2000(، بدأت الخصوبة في االنخفاض في عدة بلدان                  

بأعداد كبیرة لعاملة الید اذلك ھجرة  في التحول الدیمغرافي عبر البلدان، إلى جانب أنماط الھجرة الفریدة، بما
كبیرة في معدالت النمو  تفاوتاتإلى حد ما وإلى  ةستقطب ُ م   ةدیمغرافیإلى بروز مالمح القسري للسكان، النزوح و

 أعلى معدالت النمو السكاني الوطني في العالم.أحد أدنى وأحد السكاني عبر البلدان. والواقع أن المنطقة تضم 

 2019-2000 للفترة السكان بالمالیینعداد أ 2–1 الشكل

 
 الوطنیة، تجمیع اإلسكوا. ءاإلحصاأجھزة من  بیانات المصدر:

ً وفقا   ّ  تسج للتقدیرات األمم المتحدة،       ً في المائة سنویا   1.6المنطقة العربیة معدل نمو سكاني یبلغ حوالي      وذلك،                
توقع أن یما استمر معدل النمو ھذا،  إذا. و)United Nations, 2019(المتوسط العالمي  لىع  ً ا  معدل یزید كثیر

ً عاما   35 غضونیتضاعف عدد سكان المنطقة في  ً تقریبا        ، 2019-2000السكان الحالیة للفترة  عددتقدیرات  لكن.       
ً ا  فروق تكشف ،في المنطقة اإلحصاء أجھزة من 18من  ُ    ج معت التي كبیرة في معدالت النمو السكاني عبر البلدان   

 9.5في المائة في تونس و 1.3نمو تتراوح بین المعدالت  أن 2019-2015بیانات الفترة    ّ  تبی ن      ً فمثال ،). 1–1 الشكل(
 . وتشیر تقدیرات السنوات الثالث الماضیة إلى انخفاض معدالت النمو السكاني )2015(في المائة في قطر 

معدل النمو  بلغحیث الكویت وموریتانیا،  لدىأن  2018الكاملة لعام  راتتشیر أحدث التقدیكما بلدان الخلیج، في 
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ً على. ویمكن عموما  األ لمعدالفي المائة على التوالي،  4في المائة و 4.4السكاني  تقسیم بلدان المنطقة إلى ثالث                  
ً بلدانا  منھا تضم األولى  ،دیمغرافیة مختلفة مجموعات في  3، حوالي ما حد إلىلدیھا معدالت نمو سكاني مرتفعة        

ً المائة أو أكثر سنویا   ضم تفالمجموعة الثانیة ، أما من بلدان مجلس التعاون الخلیجي     ً قلیال    ً ا  ، وتشمل موریتانیا وعدد                    
ً ا  بلدان ً المائة سنویا   في 2.9إلى  2.5بین  تتراوحمعدالت نمو سكاني  ولدیھا ةمستمر ةدیمغرافی تحوالت تشھد                ،

 ولدیھامتقدمة  ل   ّ تحو  مرحلة  فيالتي  انھي مجموعة البلد الثالثةاألردن والسودان ومصر. والمجموعة  وتشمل
 .والمغربلبنان و تونس وتشمل، ما حد إلى تدنیةمعدالت نمو م

بسبب  الوقتمع  تقلبات واسعةباتجاھات معدالت النمو السكاني في بلدان مجلس التعاون الخلیجي وتتسم 
ھبوط في النمو متسقة نحو الالحظ اتجاھات                                                       ُ رات في صافي الھجرة الدولیة. وباستثناء حاالت قلیلة، لم ت       ُّ التغی  

السكاني عبر البلدان خالل ھذه الفترة. وفي الواقع، رغم أن معدالت النمو السكاني آخذة في االنخفاض في المنطقة 
 خالل العقود القلیلة المقبلة. إال أن عدد السكان سیستمر في النموككل، 

ً وما  شباب، عم     ٌ سكان       

حجم السكان تفاوت كبیر في إلى  2019-2000خالل الفترة      ً بلدا   18 لـ راھنةتشیر التقدیرات السكانیة ال
  ملیون نسمة في البحرین 1.5ملیون نسمة في مصر وحوالي  97بین  2018تراوح في عام إذ تالبلدان،  بین

ركیبتھم      ً                                                                        ونظرا  لنزوح السكان على نطاق واسع بسبب النزاعات المستمرة، لم یعد حجم السكان وت). 2–1 الشكل(
   ً  مثال ، . فنالراھوضع ) یعكس الوالیمن بالنسبة لبعض البلدان (مثل الجمھوریة العربیة السوریة والعراق ولیبیا

ملیون نسمة، أي أكثر بنحو ملیوني نسمة  9.5یبلغ مجموع عدد السكان  2015تعداد السكان في األردن عام حسب 
ق الالجئین السوریین إلى األردن. كما تتأثر التقدیرات      ً        أساسا  إلى تدف عودیذا من التقدیرات السكانیة السابقة، وھ

 المھاجرین           ً           كبیرة نسبیا  من السكان  بوجود أعدادسیما في بلدان مجلس التعاون الخلیجي،  غ عنھا، ال  ّ بل              ُ السكانیة الم  
 .(من غیر المواطنین)

 المواطنین حسب نوع الجنس في بلدان مجلس التعاون الخلیجي،المواطنون وغیر  3–1 الشكل
     ً                       وفقا  ألحدث البیانات المتوفرة

 
 تجمیع اإلسكوا. الوطنیة،أجھزة اإلحصاء من  بیانات المصدر:
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 2018، النسبة المئویة، تقدیرات عام لمصر لھرم السكانيا 4–1 الشكل

 
 تجمیع اإلسكوا. الوطنیة،أجھزة اإلحصاء  منبیانات المصدر: 

 2018النسبة المئویة، تقدیرات عام لمملكة العربیة السعودیة، ل لھرم السكانيا 5–1 الشكل

 
 تجمیع اإلسكوا. الوطنیة،بیانات من أجھزة اإلحصاء  المصدر:

 ذكور إناث

 ذكور إناث



-9- 

 

       ً      ً               ضم عددا  كبیرا  من المھاجرین، تجمیعھا  ھاخمسة بلدان في مجلس التعاون الخلیجي إلى أنمن تشیر بیانات و
  أكبر بكثیرمن السكان  المواطنینغیر د ادأع(اإلمارات العربیة المتحدة وقطر والكویت)  اثالثة منھوفي 

أن . ومن الواضح في البلدان الخمسةالسكان حسب نوع الجنس توزیع  3–1 الشكل . ویبینمن أعداد المواطنین
في المائة أو أكثر من غیر المواطنین  70؛ وفي الواقع حوالي ناثھناك عدد غیر متناسب من الذكور مقارنة باإل

ففي جنس، السكان حسب نوع التوزیع             ً                       ً        المفاجئ أیضا  أن یتبین في األردن أیضا  خلل في  . ومنالذكورھم من 
 .اثمن اإلن 100لكل كور من الذ 113، كان ھناك 2018عام 

من  بلدفي كل ونوع الجنس  العمرالسكان من حیث على تركیبة   ً ا  كبیر  ً ا  وجود غیر المواطنین تأثیریؤثر ھكذا، 
ً أیضا   األردنفي ي، ومجلس التعاون الخلیجبلدان   4–1 الشكل یوضح. ويھرم العمرالأوضح في ا الخلل . وھذ    

ً فیھ صغیر نسبیا   العمال المھاجرینعدد مصر، وھي بلد لسكان  ، الھرم العمري2018لعام  5–1 الشكلو بالمقارنة ،               
 العمال المھاجرین.كبیر من دد التي فیھا ع المملكة العربیة السعودیةمع 

 )إناث 100لكل ذكور ( 2019-2000بین الذكور واإلناث للفترة النسب  6–1 الشكل

 
 .، تجمیع اإلسكواةبیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنی :المصدر

ناث) كبیرة لجمیع بلدان من اإل 100عدد السكان (ذكور لكل من ونتیجة لھجرة الید العاملة، نسب الجنسین 
من  كل كبیر في قطر، ازدادت ھذه بش2009إلى عام  2000عام من ). و6–1 الشكلمجلس التعاون الخلیجي (

منذ ذلك  ةانخفضت النسبیھما كلالبلدین . وفي 294إلى  204اإلمارات العربیة المتحدة من ؛ وفي 339إلى  197
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مجلس التعاون بلدان خارج و. )2018(في اإلمارات العربیة المتحدة  205و )2019(في قطر  281الحین إلى 
 .106تبلغ حیث  )2018(مصر في و )2018( 113، حیث تبلغ الخلیجي، نجد أعلى نسب الجنسین في األردن

ً وفقا   ً عاما   22متوسط العمر إذ یبلغ ،                ً صغار السن نسبیا  بشكل عام المنطقة سكان لتقدیرات األمم المتحدة،       ،  فقط    
ً عاما   28.5 یبلغ مقارنة بمتوسط عالمي      )United Nations, 2019( .ھناك  ،7–1 الشكل كما ھو مبین في، لكنو

بسبب التحوالت الدیمغرافیة المختلفة وحجم السكان وذلك زیع العمري، في التو المنطقة كبیر بین بلدانفاوت ت
 من    ً عاما   15، تتراوح نسب األطفال الذین تقل أعمارھم عن وفرة                ً                   المھاجرین. ووفقا  ألحدث البیانات المتالعمال 

، )2017(في المائة في السودان  41نسبة مرتفعة تبلغ إلى  )2019(في المائة في قطر  14نسبة منخفضة تبلغ 
في سن نسبة حجم السكان ، وفي المقابلفي المائة.  40حیث تبلغ النسبة  )2019(والیمن  )2019(العراق ما یلیھو

في المائة في الیمن.  57في المائة في السودان والعراق و 56 ، مقارنة بـ)2019(في المائة  85العمل في قطر 
 4تزال صغیرة؛ أقل من  سنة وما فوق) إلى مجموع السكان ال 65أن نسبة المسنین (وفرة وتكشف البیانات المت

في المائة  9تونس حیث تبلغ و، )2019(في المائة  7في المائة في معظم البلدان، باستثناء المغرب حیث تبلغ 
 .)2018(في المائة  11لبنان حیث تبلغ و، )2018(

 وفرةوأحدث البیانات المتونوع الجنس  المئویة للسكان حسب الفئة العمریة النسبة 7–1 الشكل

 
 .، تجمیع اإلسكوابیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:
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في بلدان مجلس التعاون السكان حسب نوع الجنس  توزیعإلى "خلل" في البیانات بوضوح شیر       ً   وأخیرا ، ت
في سن بین من ھم اإلناث مع مقارنة المرتبطة بالعمل الكبیرة بال تناسب بالإلى ھجرة الذكور   ُ    وی عزى الخلیجي، 

في قطر، حیث تبلغ نسبة السكان في "الخلل" بارز أكثر     ً       عاما . وھذا  64و 15تتراوح أعمارھم بین ، أي من العمل
 للذكور في المائة 79حیث النسبتان  )2019(مان  ُ ع  في و ناثفي المائة لإل 72في المائة للذكور و 89سن العمل 

 .لإلناثفي المائة  64و

 في عدد قلیل من البلدان                  ً ثبات وارتفاع حدیثا  الخصوبة ولكن معدالت في      ً عموما  انخفاض سریع 

ّ    سج لت على مدى العقود القلیلة الماضیة،  ً عدة بلدان في المنطقة انخفاضا    الخصوبة، وإن  معدالت في      ً سریعا                               
ّ          إذ سج لت بلدان آخر، وبلد       ً      ً     تفاوتا  كبیرا  بین االنخفاض ھذا سرعة تفاوتت . و ً ا  تأخرذلك مكان  ً ا  انخفاض     ً ا  طفیف   أو   

ّ             تسج ل أي انخفاض  لم ّ   سج ل بعضھا إن بل مدى العقد الماضي،  اإلطالق عل على   زیادة طفیفة في اآلونة األخیرة  
الخصوبة في أنحاء المنطقة جمالي التقدیرات الحالیة إلكشف وموریتانیا). ونتیجة لذلك، تومصر  (تونس والعراق

ً تفاوتا  فاوتت ھذه ، ت2000منذ عام فتنوع ملحوظ. عن  اإلمارات في ما یقرب منھ دنى األحالل اإلمن مستوى       ً كبیرا         
 أطفال لكل امرأة في موریتانیا والسودان 4إلى أكثر من  والمغرب العربیة المتحدة والبحرین وتونس وقطر ولبنان

السكان، بمن فیھم إجمالي بلدان مجلس التعاون الخلیجي إلى لغ عنھا   ّ بل                                ُ ودولة فلسطین. وتشیر األرقام الم  
ً بیا  إلى االنخفاض نسلذا فإنھا تنحو المواطنین، و غیر في مجموعة الخصوبة األخیرة معدالت تقدیرات غیر أن .    

 .بین المواطنین لكل امرأةأطفال  3إلى تشیر باستثناء البحرین، ، البلدان ھذه

 امرأة) 1,000معدالت الخصوبة اإلجمالیة (الوالدات لكل  8–1الشكل 
 2018-2000سنة للفترة  49-15في الفئة العمریة 

 
 ، تجمیع اإلسكوا.الوطنیةء اإلحصامن أجھزة  تبیانا لمصدر:ا
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ً مع مرور الوقت في كل مكان تقریبا  إلى االنخفاض الخصوبة وتنحو معدالت  االتجاھات بدي في العالم. وت                                
ً  وفقا  ل ) صورة 8–1الشكل (      ً عربیا       ً بلدا   18في (عدد األطفال لكل امرأة) الخصوبة إلجمالي لتقدیرات األخیرة     

وزیادة طفیفة في عدد في أخرى،  ثباتأو وانخفاض بطيء في بعض البلدان،     ٍ ریع  س نخفاضفھناك امختلطة، 
ّ    فقد سج لت قلیل.  ً      ً  سبعة بلدان انخفاضا  سریعا  ب      ً في المائة سنویا   2حوالي                    ّ    ، وسج لت                 أخرى، ھي السودان  أربعة    

ً ا  انخفاض، الكویتو دولة فلسطینومان  ُ ع  و المفاجئ             ً      أو أقل سنویا . ومن  في المائة 1 المتوسط نحوفي   ً     ئا  بلغ بطی  
 والعراق تونس، كما في طفیفة ازدادت زیادة أو حتىثابتة       ً مؤخرا  كانت في بعض البلدان أن معدالت الخصوبة 

ً أن ظلت مستقرة نسبیا  فبعد  ،األردن أما فيمصر وموریتانیا. و بدأت تنخفض ، )2012-2000(سنوات  لعدة                   
ً ا  انخفاض ً ا  طفیف   ، كما تشیر 2016عام  في 3.4و 2012عام في  3.5إلى  2002في عام طفل لكل امرأة  3.7من   

الفترة  في 2.7إلى  2015-2010الفترة  في 3.5انخفاض حاد من إلى  2017لعام بیانات المسح السكاني والصحي 
ثبات امتد ارتفاع في اآلونة األخیرة بعد     ً     أیضا  إلى  التقدیرات األخیرة من مصروتشیر لألردنیین.  2013-2017
نفسھ الذي كان إلى المستوى أي عودة ، 2014في عام  3.5إلى  2008في عام أطفال لكل امرأة  3 منة طویلفترة 

 .2000في عام 

لھجرة ولیس اإلى حد كبیر تعكس ة في بلدان مجلس التعاون الخلیجي اتجاھات الخصوبوتجدر اإلشارة إلى أن 
أن  ، كمااتمقارنة بغیر المواطن اتالخصوبة أعلى بكثیر بین النساء المواطنف. معدل الخصوبةر الفعلي في     ُّ لتغی  ا

 .2000ر یذكر منذ عام یتغیتشیر إلى حدوث ال ین اتجاھات الخصوبة للسكان المواطن

ً ملحوظا                                              ً رات في الخصوبة حسب العمر في المنطقة ارتفاعا             ُّ وتظھر التغی   ً في جمیع الفئات العمریة تقریبا          ؛                              
ً خصوصا    ً ا  حادو ربما یعود خیرة، واألنزاعات ھذه الزیادة مع ال تزامنوتسنة،  24و 20تتراوح أعمارھن بین من ل      

 كلیھما.لارتفاع معدالت الزواج وزیادة الطلب على األطفال، أو إلى ذلك 

 في متوسط العمر المتوقع عند الوالدة لدى اإلناثة بسیطة میز

ً المنطقة العربیة خالل العقود القلیلة الماضیة تحسنا   شھدت ً ملحوظا                                                    وفقا لتقدیرات األمم فصحة السكان.  في       
ً عاما   20العمر المتوقع عند الوالدة منذ الستینات بنحو ازداد المتحدة،       )United Nations, 2019( مع ذلك، لیست .

ّ          ً      ً     تسج ل ارتفاعا  نسبیا  في متزال البلدان الفقیرة  ال، فالمنطقةبلدان  علىالتحسینات موزعة بالتساوي  وفیات العدالت   
ً تدنیا  أو   في الحالة الصحیة ھناك فوارق بین الجنسین تزال  ال، كما العمر المتوقع عند الوالدةمتوسط في      
 .بلدانالمن العدید في 

 في  في المنطقة. وكما ھو مبین     ً بلدا   18اتجاھات متوسط العمر المتوقع عند الوالدة في ت عن تتوفر بیانا
ً موما  عالعمر المتوقع عند الوالدة ازدادت تقدیرات  ،9–1 الشكل  متوسط العمر ،متوقعكما ھو بمرور الوقت. و     

مجلس التعاون الخلیجي، التقدیرات ھي في بلدان أعلى و، منھ في البلدان الفقیرة أعلىالغنیة البلدان في المتوقع 
بعض البلدان لدى . ومن المثیر لالھتمام أن على حد سواءواإلناث  للذكوروقطر اإلمارات العربیة المتحدة مثل 

مجلس التعاون  بلدانبعض البلدان الغنیة في مستویات لمشابھة المتوسطة الدخل، مثل المغرب وتونس، مستویات 
ً عاما   62تتراوح تقدیرات العمر المتوقع عند الوالدة بین والخلیجي.  في موریتانیا في عام لإلناث  65للذكور و     

ً عاما   79إلى  2016  الفوارق بین الجنسین صغیرةو. 2018-2016لإلناث في قطر في الفترة     ً عاما   82للذكور و     
عامین في ثالثة بلدان (األردن والبحرین والیمن). وقد یشیر ھذا الفارق الصغیر بین یقل عن فارق ب،      ً عموما  

الحصول في ، ربما للذكورلمعاملة التفضیلیة افرص بقاء اإلناث على قید الحیاة نتیجة نقص في الجنسین إلى 
   ً     ً وتا  ضیقا  تفا Coale (1991)ر   ّ قد   حیاة نموذجیة، جداول، فباستخدام )Coale, 1991(على الرعایة الصحیة والتغذیة 

. وقد تشیر القیم التي تتجاوز 0.946إلى  0.924من تراوح تفي نسب العمر المتوقع عند الوالدة بین الجنسین، 
تمییز. وتشیر األدلة العلمیة أنھ عندما یكون العمر المتوقع لإلناث أقل من متوسط العمر المتوقع وجود إلى  0.94
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أو رعایة  تغذیةكثیرة على  في أحیان    ً               فمثال ، یحصل الصبیان للفتیات؛ أسوأ ور، فإن السبب ربما یكون معاملة للذك
عن متوسط العمر المتوقع حسب نوع لدیھا بیانات البلدان التي تبدي أكثر من الفتیات. وباستثناء قطر، صحیة 

ً ا  قیم ھاالجنس جمیع بین الجنسین في طول العمر. غیر أن  ، ما یشیر إلى فوارق ملحوظة0.94أعلى من   
لإلناث                             ً خالل العقد الماضي أفضل عموما  ینات االتجاھات من عدد قلیل من البلدان تكشف أن التحسعن  بیاناتال

 .للذكور امنھ

 2019-2000للفترة السكان، حسب نوع الجنس إلجمالي لعمر المتوقع عند الوالدة ا 9–1 الشكل

 
 ، تجمیع اإلسكوا.بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:

ّ                              ً                   التحس ن المستمر في الوضع الصحي أیضا  في انخفاض معدالت وفویتبین  الرضع واألطفال (عدد الوفیات  اتی    
أن ھذه االنخفاضات یبدو ). ولكن 10–1 الشكل       ّ                                        والدة حی ة) مع مرور الوقت في جمیع بلدان المنطقة ( 1,000لكل 

ات الرضع واألطفال (مثل مصر والعراق)، ی                    ً         لتي ترتفع فیھا نسبیا  معدالت وفافقط في البلدان  لیسفت، قد توق
ً                                                                                          أیضا  في البلدان التي تنخفض فیھا ھذه المعدالت (أي بلدان مجلس التعاون الخلیجي). ورغم أن البیانات  بل     

 ریةالرضع في البلدان التي تمر بنزاعات (مثل الجمھوریة العربیة السو اتیوفأن                              ً الراھنة غیر متوفرة، ربما أیضا  
في عدد الوفیات  التقدیرات األخیرة ریة الماضیة. وتشعلى حالھا أو ارتفعت خالل السنوات القلیل تی) قد بقمنیوال
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في  ریإلى انخفاض كب )2014في عام  18(ودولة فلسطین  )2017في عام  17(لألردن        ّ  والدة حی ة  1,000لكل 
إلى  2008في السودان في عام  79 نی       ّ   والدة حی ة ب 1,000السنوات األخیرة. وتتراوح معدالت وفیات الرضع لكل 

بوضوح أن لدى البلدان  الشكلأو أقل في بلدان مجلس التعاون الخلیجي. ویبین  10للغایة تبلغ  معدالت منخفضة
، رغم أن 2019-2000خالل الفترة  40األفقر، السودان وموریتانیا والیمن، معدالت مرتفعة متشابھة تبلغ حوالي 

 مدى السنوات. علىھذه المعدالت انخفضت بحدة 

 2020-2000 للفترة )       ّ والدة حی ة 1,000لكل لرضع (ت وفیات امعدال 10–1 الشكل

 
 .تجمیع اإلسكواالوطنیة، ء اإلحصاأجھزة بیانات من  المصدر:

ً وفي حین أن الفروق بین الجنسین في معدل الوفیات ھي عموما   تحمل داللة إحصائیة، إال أنھا، أصغر من أن                                                        
تشیر التقدیرات ففي مصر . أما )Coale, 1991(اإلناث نحو في معظم بلدان العالم لصالح ت، ھو متوقعكما و

نسبة تبلغ المساواة بین الجنسین، مثل السوید، تسود فیھا الذكور. وفي البلدان التي     ّ           الكف ة تمیل نحو األخیرة أن 
في      ً بلدا   18بلدان فقط من أصل  6 ّ       ی ة. وفي والدة ح 1,000لكل  1.20 وفیات الرضع بین الجنسین حواليمعدالت 

وجود  . وقد یشیر عدم1.20كانت النسب تفوق الجنس  معدل وفیات الرضع حسبحول بیانات عنھا المنطقة تتوفر 
إلى تمییز ضد الفتیات، مثل      ً بلدا   18بلدان من أصل  10فوارق بین الجنسین في معدالت وفیات الرضع في 

 .)Coale, 1991(محدودیة إمكانیة الحصول على الخدمات الصحیة أو التغذیة 
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ً عاما   20      ً     تقریبا  خالل تضاعفت الھجرة الدولیة       

ً ا  عمیق  ً ا  الدولیة أثرالھجرة   ُ ث    ِ حد      ُ قد ت   تھم حسب العمر ونوع الجنس وعلى تركیبأي بلد على حجم سكان   
تبقى  في المنطقة العربیةة الھجرة الدولیة جتماعیة والصحیة. وعلى الرغم من أھمیظروف االقتصادیة واالوال
من مصادر وفرة                  ُ                            في ھذا التقریر، ت ستخدم البیانات المحدودة المت. و         ً قلیلة جدا  األدبیات المتوفرة عنھا بیانات أو ال

 ات الھجرة.ركصافي حوكذلك على النازحین لمھاجرین وحجم السكان ادولیة إللقاء الضوء على 

ً كبیرة نسبیا  المھاجرین أعداد  اإلمارات العربیة لدى أن  2019. وتكشف بیانات عام  في معظم بلدان المنطقة           
ف   ِّ صن        ُ ). وت  11–1 الشكلاألردن (ما لیھویعدد من المھاجرین الدولیین،  المملكة العربیة السعودیة أكبروالمتحدة 

      ّ    ھم یشك لون في المائة من سكانھا، و 25ن ما ال یقل عن ین دولییمھاجرفي المنطقة ك     ً بلدا   18بلدان من أصل  8
 مان          ُ البحرین وع  في المائة في  40في المائة من السكان في اإلمارات العربیة المتحدة وأكثر من  80أكثر من 

                                  ً                                                     كما أن أعداد المھاجرین كبیرة نسبیا  في األردن ولبنان والمملكة العربیة السعودیة. ومع ذلك،  والكویت، وقطر
ً                                                      فا  لبلدان مجلس التعاون الخلیجي، فإن المھاجرین في األردن یوخال إلى حد كبیر من البلدان العربیة فدون   

ً أساسا  ، المجاورة  .مصرو العراق ودولة فلسطینوالجمھوریة العربیة السوریة من       

 2019د المھاجرین الدولیین، بالمالیین، اعدأ 11–1 الشكل

 
 .2020األمم المتحدة،  المصدر:
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ً ا  عربی    ً بلدا   18في  2019إلى عام  2000من عام الھجرة الدولیة للفترة اتجاھات تقدیرات تشیر و  إلى   
     ً بلدا   11ادت األعداد خالل ھذه الفترة بأكثر من الضعف في دزفقد ا. ینالدولیعدد المھاجرین زیادة كبیرة في 

 موریتانیاومان وقطر           ُ البحرین وع  وفي خمسة بلدان؛ وھي اإلمارات العربیة المتحدة أكثر من ثالثة أضعاف و
ً یبا  في المائة تقر 250حوالي اد عدد المھاجرین الدولیین بدزا، كلك 18 الـ فیما یتعلق بالبلدانو ).12–1 الشكل(     

 .2000منذ عام 

  )2000(النسبة المئویة لسنة األساس  الدولیین في منتصف السنةأعداد المھاجرین  12–1 الشكل
 2019-2000 للفترة

 
 .2020األمم المتحدة،  المصدر:

من البلدان  9 إیجابیة لـ 2020-2015نسمة خالل الفترة  1,000كانت معدالت الھجرة الصافیة المقدرة لكل 
، كان العكس من ذلكوعلى  على التوالي، 23و 31، یجابیةاإلمعدالت الأعلى  مان          ُ البحرین وع   كان لدى. و18 الـ

رغم التقلبات التي طرأت على ھذه . و-24الذي بلغ  المعدل السلبي األكبر في الجمھوریة العربیة السوریة
 مجلس التعاون الخلیجي.بلدان نخفاض في جمیع االفي استمر ن االتجاه   ّ  إال  أ، 2020و 2015دالت بین عامي االمع

. في العالمنازحین من المعروف على نطاق واسع أن المنطقة العربیة تضم أكبر عدد من الالجئین والو
 األمم ووكالة ؛2017 الالجئین، لشؤون المتحدة األمم مفوضیةر وأقدم مجموعة (أكبھم الفلسطینیون والالجئون 

ھناك أكثر من  ،13–1 الشكلیبین ). وكما 2017، األدنى الشرق في الفلسطینیین الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة
لبنان األردن و في ةالالجئین الكبیروألعداد  لبنان،و دولة فلسطینوالسودان و األردنملیون الجئ في كل من 

ا على توفیر خدمات صحیة وتعلیمیة مقدرتھعلى ا وممة على أسواق العمل فیھا      ً                          مقارنة  بسكانھما المواطنین آثار ھ
 .واجتماعیة كافیة



-17- 

 

 2019-2000للفترة  بالمالییناللجوء منطقة بلد/اللالجئون حسب ا 13–1 الشكل

 
  األدنى الشرق في الفلسطینیین الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم ووكالة ،2020 الالجئین، لشؤون المتحدة األمم مفوضیة المصادر:
 .2020 األونروا،
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 والعائالتاألسر المعیشیة  

ّ   تشك ل  الجتماعي ا ارفاھھالعریضة على ر بعض المؤشرات   ّ وف  تأفرادھا ونمط عیش األسرة المعیشیة ركیبة ت  
إلى     ُ   ، ی نظرفي جمیع أنحاء المنطقة العربیةو. )Deaton, Ruiz-Castillo, and Thomas, 1989(واالقتصادي 

زت الدراسات   ّ رك  وقد . )Salehi-Isfahani, 2013(مؤسسة اجتماعیة أساسیة على أنھا على نطاق واسع  العائلة
ل من المعیشیة في المنطقة على  ةالمبكرة حول دینامیات األسر ّ      التحو  األسرة باتجاه لممتدة األسرة المعیشیة اتقلید     

ّ   وأك د . )Barakat, 1985(ویة النو   Khadr and El-Zeini (2003)  اآلونة األخیرة  فية أصبحت ویالنواألسرة أن
ً األكثر شیوعا              . 

ً شمولھ الجمیع تقریبا  مبكر والزواج ال                ً       في المنطقة عموما  بأنھا المتعارف علیھا لزواج ایمكن وصف أنماط و                     
في العقود األخیرة آثار ھامة على توقیت  مجتمعیةرات االقتصادیة وال    ُّ لتغی  ولكن كانت للزوجات. ووجود تعدد ا

السكان وارتفاع نمط حیاة المدن لدى واعة صناید العمل في الزارتبط تخصوص، وطبیعة الزواج. وعلى وجھ ال
والزواج األحادي وارتفاع معدالت المتأخر  التحصیل التعلیمي في العدید من البلدان العربیة بالتحول نحو الزواج

 .)Rashad, Osman and Roudi-Fahimi, 2005(العزوبیة 

. ویستند تحلیلنا إلى المعیشیة وتكوین العائلة األسرةركیبة وصفیة عن تنظرة عامة في ھذا القسم، نقدم 
الدیمغرافیة والصحیة مسوح من الوفرة إلى البیانات المتكما الوطنیة، ء اإلحصامن أجھزة اإلحصاءات الرسمیة 

           ً جریت مؤخرا .      ُ التي أ   المتعددة المؤشراتالمسوح العنقودیة و

 2020-2000 للفترة حجم األسرة المعیشیةمتوسط  1–2 لالشك

 
 اإلسكوا. تجمیعوالمسوح العنقودیة المتعددة المؤشرات، ، المسوح الدیمغرافیة والصحیةو بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة :المصدر
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 مان والیمن؛   ُ وع   في والعراق                   ً    المعیشیة األكبر حجما  ھي ألسرة ا
 لبنان والمغربتونس وفي ھي صغر واأل

عن  المتوفرة                                                          ً             متوسط حجم األسرة المعیشیة في أنحاء المنطقة العربیة استنادا  إلى البیانات 1–2 الشكلیبین 
مان والیمن                   ُ أشخاص في العراق وع   7مرتفع یبلغ حوالي  نوات األخیرة. ویتراوح حجم األسرة المعیشیة بینالس

  ّ    إال  أن  بمعدل الخصوبةیرتبط لبنان والمغرب. ورغم أن حجم األسرة المعیشیة تونس وأشخاص في  4وحوالي 
ي ألي تحدید حجم األسرة المعیشیة فتسھم . وھناك عوامل أخرى في جمیع البلدانالعالقة بینھما لیست متسقة 

في مجموعة سكانیة معینة مثل وجود المھاجرین أو الالجئین، وحالة أسواق اإلسكان، وتفضیالت ترتیبات العیش 
ً منخفض نسبیا     ً مثال   البحرینفمعدل الخصوبة في . متدةمأسر  یبلغ  كبیرفیھا متوسط حجم األسرة المعیشیة   ّ    إال  أن ،            

 .في السودانأي أنھ یناظر حجمھا أشخاص، ستة  حوالي

 ، باستثناء موریتانیاإناثانخفاض معدالت األسر المعیشیة التي ترأسھا 

. وتشیر أحدث البیانات الرسمیة من موریتانیا أن إناثمعدالت األسر المعیشیة التي ترأسھا  2–2 الشكلیبین 
مان     ُ في ع  إناث األسر المعیشیة التي ترأسھا تمثل ، في حین )2013( إناثفي المائة من األسر المعیشیة ترأسھا  36

منھا نسبة منخفضة  8تبدي بیانات، عنھا التي تتوفر  10 ـ. ومن بین البلدان ال)2010(في المائة  7أقل من وقطر 
 المائة. في 15تقل عن 

 2020-2000للفترة  المعیشیة التي ترأسھا إناث، النسبة المئویة األسر 2–2 الشكل

 
 .، تجمیع اإلسكوابیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:
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 لة                               ّ في عدد حاالت الزواج والطالق المسج  مستمر ارتفاع 

ً ا  بسیط    ً       ً رقما  قیاسیا   3–2 الشكلیورد  لة مقارنة بسنة األساس                  ّ عدد الزیجات المسج  السنویة في رات           ُّ یبین التغی    
 ، وتضاعف في معظم البلدان التي تتوفر عنھا بیانات 2000ھذا العدد باستمرار منذ عام وقد ازداد . 2000

. وعلى العكس 2018إلى عام  2016          ً        نخفض سنویا  من عام یقبل أن  ،2015و 2000دولة فلسطین بین عامي في 
ً ألفا   240لة في الجمھوریة العربیة السوریة من مستوى مرتفع بلغ حوالي                             ّ من ذلك، انخفضت الزیجات المسج   إلى      

 .2016فقط في عام آالف  108

عدد الزیجات ازداد حتى بأكثر من ازدیاد لة                        ّ أن عدد حاالت الطالق المسج   4–2 الشكلفي  الرقم القیاسيویبین 
بیانات حدیثة، تضاعف على األقل عدد حاالت الطالق عنھا  توفرتلة. وفي جمیع البلدان العربیة التي      ّ المسج  
  )2015-2000(في المائة  75و )2017-2000(في المائة  49العدد ازداد لة، باستثناء تونس ولبنان حیث      ّ المسج  

إلى حد و 2009منذ عام بحدة لة     ّ لمسج  حاالت الطالق اانخفضت على التوالي. وفي الجمھوریة العربیة السوریة، 
، قبل أن تنخفض في عام 2009إلى عام  2000لة؛ وتضاعفت أربع مرات في عام                          ّ أكبر من حاالت الزواج المسج  

 .2000 في المائة فقط من سنة األساس 125إلى  2016

 2020-2000وفي الفترة  2000عام  لة، في            ّ لزیجات المسج  المئویة ل النسبة 3–2 الشكل

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:



-21- 

 

 2020-2000 وفي الفترة 2000حاالت الطالق المسجلة، في عام لالمئویة النسبة  4–2 الشكل

 
 .تجمیع اإلسكواة، من أجھزة اإلحصاء الوطنیبیانات المصدر: 

 مصر وموریتانیا والیمنو في السودان 24-20معظم النساء یتزوجن في سن 

ً العمریة. وفقا  ة حسب الفئ الوضع العائلي للنساء 5–2 الشكلیبین  الدیمغرافیة  من أحدث المسوحبیانات لل             
مصر وموریتانیا ومتزوجات في السودان الالنساء المؤشرات، تبلغ نسبة  المتعددة العنقودیة والمسوح الصحیة
 على التوالي.في المائة  14و 33تبلغ إذ في األردن وتونس،  أقل بكثیرلكنھا في المائة،  60و 50ما بین  والیمن

ً عاما   49و 45تتراوح أعمارھن بین     ً        شامال  بین من أن الزواج یكاد یكون  5–2 الشكلكما یبین  في مصر      
والسودان والعراق ودولة فلسطین وقطر،  تونسواألردن  فيلكن الوضع لیس كذلك والیمن وموریتانیا. 

ً عاما   49و 45في سن یتراوح معدل النساء  حیث الطالق حاالت زداد تفي المائة. و 13و 6              ً     لم یتزوجن أبدا  بین و     
في المائة في جمیع البلدان التي تتوفر عنھا بیانات، باستثناء موریتانیا حیث  5قل من أ ولكنھا تظلمع تقدم العمر، 

ً عاما   49و 45من تتراوح أعمارھن بین مفي المائة  16 أعلى نسبة من النساء توجد مطلقات أو منفصالت. وإما      
 49و 45عمارھن بین تتراوح أممن في المائة على التوالي  8و 11قرابة  األرامل في مصر والیمن، حیث فقد

ً عاما    أزواجھن.     
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 أحدث البیانت المتوفرةالعمریة، الفئة حسب العائلي للنساء  الوضع 5–2 الشكل

 
 .المسوح الدیمغرافیة الصحیة والمسوح العنقودیة المتعددة المؤشراتبیانات من  المصدر:

 في زواج األطفالتفاوت كبیر 

ّ ٍ                    ألول لكل   من النساء والرجال. افي أنحاء المنطقة العربیة متوسط العمر عند الزواج ازداد  مزیج بسبب ولكن،       
     ً                    شائعا  بین الفتیات في بعض  یزال ال، المعاییر الثقافیة والفقر والقیود المفروضة على التنقل الجغرافيمن معقد 

ف الذي  ،طفالزواج األ البلدان العربیة ً عاما   18رسمي قبل سن الزواج الأنھ على  ُ  َّ  ی عر      )Roudi-Fahimi and 
Ibrahim, 2013(  ارتفاع الخصوبة وانخفاض إلى اإلنجاب في سن مبكرة وبدء إلى زواج األطفال ؤدي یما          ً . وكثیرا

 .)Bunting, 2005(سوق العمل الفرص في و فرص التعلیم

ً عاما   19و 15تراوح أعمارھن بین لھن الزواج وتلمن سبق التباین في النسبة المئویة المقدرة  6–2 الشكلیبین       
ً ا  دیمغرافی    ً مسحا                                  ً في بلدان المنطقة التي أجرت مؤخرا   ، في موریتانیافمتعدد المؤشرات.  ً        ً        ً ا  أو مسحا  عنقودیا  وصحی  

في المائة  19، و2014في المائة في السودان في عام  21 بالمقارنة معفي المائة،  28كانت النسبة  2015في عام 
 ،2014في المائة في مصر في عام  15و ،2013في المائة في الیمن في عام  18و ،2018في العراق في عام 

في المائة في قطر  4و ،2017في المائة في األردن في عام  8و ،2014في المائة في دولة فلسطین في عام  9و
 .2018ي المائة في تونس في عام ف 1، و2012في عام 
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     ً عاما ، 19و 15ة لمن سبق لھن الزواج وتتراوح أعمارھن بین المئوی النسبة 6–2 الشكل
 وفق أحدث التقدیرات المتوفرة

 
 .المتعددة المؤشرات ةح العنقودیووالمس ةالصحی ةح الدیمغرافیوبیانات من المس المصدر:

 باستثناء السودان معدالت تعدد الزوجاتتدني 

لمسوح الدیمغرافیة الصحیة من أحدث البیانات ل    ً وفقا  ف     ً                          سائدا  في معظم البلدان العربیة. تعدد الزوجات لم یعد 
متزوجات في مصر  49و 15سن  في المائة فقط من النساء بین 3والمسوح العنقودیة المتعددة المؤشرات، حوالي 

في المائة في األردن،  4في المائة في دولة فلسطین، و 4أكثر، بالمقارنة مع من أزواج لدیھم زوجة ثانیة أو 
 لتعدد الزوجات أعلى نسبة توجد في المائة في موریتانیا. و 9العراق والیمن، وكل من في المائة في  6و

 في المائة. 22من أزواج لدیھم زوجة ثانیة أو أكثر المتزوجات نسبة إذ تبلغ في السودان، 
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 متزوجات من أزواج     ً  عاما  و 49و 15 تتراوح أعمارھن بینلمن المئویة النسبة  7–2 الشكل
 وفرةحدث التقدیرات المت      ً  ، وفقا  ألأكثرلدیھم زوجة ثانیة أو 

 
 .العربي لصحة األسرة والمشروع المتعددة المؤشرات ةح العنقودیووالمس ةالصحی ةح الدیمغرافیوبیانات من المس المصدر:

 ةقصیریملن إلى بدء اإلنجاب بعد الزواج ببرھة النساء 

 ) حسب الفئة العمریة.              ً لم ینجبن أبدا  أطفال (أي ن لیس لدیھلمن النسبة المئویة المقدرة  8–2 الشكلیبین 
 منطقة العربیة، تمیل النساء إلى بدء اإلنجاب بعد الزواج مباشرة. ومع ازدیاد متوسط العمر عند الزواج في ال

ً في العقود القلیلة الماضیة، ازداد أیضا    .متوسط العمر عند الوالدة األولى                                      

ً غیر أنھ وفقا   بدأ  المؤشرات، المتعددة العنقودیة والمسوح الدیمغرافیة الصحیة للبیانات من أحدث المسوح             
ً عاما   19و 15تتراوح أعمارھن بین ممن في المائة  13اإلنجاب بالفعل  في المائة  12 معمقارنة بالفي موریتانیا،      

في المائة في دولة  5، وفي المائة في مصر 7، وفي المائة في الیمن 8، وفي المائة في العراق 10، وفي السودان
ّ   یشك ل ردن. وفي المائة في األ 3و، فلسطین لكل من اإلنجاب المبكر قبل بدایة سن البلوغ مخاطر جسیمة متعددة   

            ً فتزداد كثیرا  للطفل أما قتصاد، االتعلیم والصحة وبنتائج سلبیة على الالمبكر یرتبط الحمل لألم، فألم والطفل. ا
 .)UNFPA, 2013(الرضع ة وفاكما تزداد مخاطر مخاطر الوفاة في الفترة المحیطة بالوالدة 

ً عاما   24-20سن بدأت اإلنجاب لدى بلوغ  ،العراق ومصر وموریتانیاوالسودان  فيو امرأة من بین كل اثنتین      
ً             عاما  ولم یلدن قط  24و 20بین  أعمارھن تتراوحتبلغ نسبة من  ذلك،مقابل       ً  تقریبا .  في تونس في المائة  90    

 في المائة في األردن. 77المائة في قطر و في 81و
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ً عاما   49و 45تتراوح أعمارھن بین من عدم اإلنجاب بین تبلغ نسبة و كل من في  في المائة 20و 10بین ما      
أقل بشكل ملحوظ في موریتانیا ومصر والیمن،  ااألردن وتونس ودولة فلسطین والعراق والسودان وقطر، لكنھ

 ئة على التوالي.في الما 4وفي المائة  6وفي المائة  6بلغ إذ ت

 وفرةحدث التقدیرات المتوفق أمریة، العة قط، حسب الفئنجبن لم یلمن المئویة النسبة  8–2 الشكل

 
 .من المسوح الدیمغرافیة الصحیة والمسوح العنقودیة المتعددة المؤشرات بیاناتالمصدر: 

 



-26- 

 

 اإلسكان ظروف 

، فتوفر مأوى یقي كحق أساسي من حقوق اإلنسان  ّ     سل م بھ الالئق موالسكن  ،أھم جوانب حیاة الناسمن السكن 
    ً أیضا  لسكن الالئق وا. حیز الشخصي حاجة أساسیةشعور باألمان والخصوصیة والیمنح الومن العوامل المناخیة 

 Organisation for Economic Co-operation and) الطفولةالنماء في مرحلة صحة الناس ویؤثر على أساسي ل
Development, 2011) .من خطة التنمیة  11في ھدف التنمیة المستدامة بارزة مكانة اإلسكان حتل مسائل تو

، ومستدامة"قادرة على الصمود وآمنة و للجمیع المدن والمستوطنات البشریة شاملةجعل " 2030المستدامة لعام 
الذین یعیشون في أحیاء حضر إلى قیاس "نسبة سكان ال 1-11التنمیة المستدامة كما یرمي مؤشر مقصد ھدف 

 ".غیر رسمیةفقیرة أو مستوطنات 

أنواع تطرق إلى ن في البلدان العربیة، ویاسكعن ظروف اإلوفرة یعرض ھذا الفصل أحدث البیانات المت
نة، واستخدام مرافق الصرف                                                 ّ الوحدات السكنیة، واستخدام مصادر میاه الشرب المحس  حیازة و ،الوحدات السكنیة

حول الذین یعیشون في أحیاء فقیرة. وبما أن اإلحصاءات مدن وتوفر الكھرباء، ونسبة سكان ال نة،           ّ الصحي المحس  
فإن بیانات ، الدوریةمن مسوح اإلسكان سنوات و 10حسب من التعدادات التي تجري كل  ُ ت  سكان ظروف اإل

 السالسل الزمنیة للمؤشرات ذات الصلة في المنطقة العربیة قلیلة.

 مجلس التعاون الخلیجيبلدان تعیش فیھا، باستثناء التي سكنیة الوحدة ال تملكیة المعیش غالبیة األسر

ً وفقا   في المائة، باستثناء بلدان مجلس  60 في المنطقة العربیة ، تتجاوز ملكیة المساكنوفرةالبیانات المتألحدث      
إلى ارتفاع أعداد المقیمین عزى انخفاض ھذه النسبة في ھذه البلدان              ُ )، ویمكن أن ی  1–3الشكل التعاون الخلیجي (

 .)2–3الشكل ( المواطنینمن غیر فیھا 

بلغت  إذ، )2010() في قطر طنیناوملالمواطنین وغیر امجموع السكان (األدنى لملكیة المنازل من لنسبة كانت ا
 )2011(في الكویت  على نحو مشابھ،في المائة. و 32بینما بلغت نسبة الوحدات السكنیة المستأجرة في المائة،  12

فقط بینما بلغت تلك  في المائة 34ھا ة التي تملكھا األسر المعیشیة التي تعیش فیالوحدات السكنیبلغت نسبة 
 في المائة. 85إذ بلغت  ،)2017(دولة فلسطین فكانت في نسبة . أما أعلى في المائة 57المستأجرة 

المواطنین المنازل بین األسر المعیشیة من ملكیة نسبة       ً      ً تفاوتا  كبیرا  تتفاوت  في بلدان مجلس التعاون الخلیجي،
فالنسبة األكبر من األسر المعیشیة من المواطنین تملك  )،2–3الشكل ( طنینغیر الموااألسر المعیشیة من و

، في المملكة العربیة 2010في عام و. أن یستأجر غیر المواطنین مساكنھم                        ُ          وحداتھا السكنیة، بینما ی حتمل أكثر 
في  60تملكھا حوالي في وحدات سكنیة من المواطنین التي كانت تعیش األسر المعیشیة بلغت نسبة  ،السعودیة

بلغت ، 2011. وفي الكویت، في عام مواطنینغیر المن في المائة فقط من األسر المعیشیة  5بالمقارنة مع  ،المائة
، الكویت والمملكة العربیة السعودیةكل من في و. على التواليفي المائة  13وحوالي في المائة  69ھاتان النسبتان 

المواطنین.  ھا لدىمن غیر المواطنینلدى العمل أو األسرة أكبر صحاب سكنیة یوفرھا أ من یشغلون وحداتنسبة 
 في المائة  5نحو وفي المائة  28المملكة العربیة السعودیة نحو كانت ھاتان النسبتان في ، 2010في عام ف

ً ، أي ضعف النسبة للمواطنین تقریبا  في المائة 10حوالي لغیر المواطنین نسبة بلغت الوفي الكویت، على التوالي.                                  . 
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 ئویة للوحدات السكنیة المشغولة حسب حیازة الوحدة السكنیة، النسبة الم 1–3الشكل 
 وفرةأحدث البیانات المتفق و

 
 .من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكوابیانات  المصدر:

 لوحدات السكنیة المشغولة حسب النوع والجنسیة، لالنسبة المئویة  2–3الشكل 
 المتوفرة أحدث البیاناتفق و

 
 .. تجمیع اإلسكواأجھزة اإلحصاء الوطنیةمن بیانات  المصدر:
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 في المدنأعلى  نسب مئویة من الشقق

حدیثة تشیر تقدیرات و. )3–3الشكل المنطقة العربیة (في  المدن أكثر مما في األریاففي السكنیة  تنتشر الشقق
أكثر من ضعف انتشار المنازل السكنیة في المدن  الشققانتشار أن  )2017(من مصر واألردن ودولة فلسطین 

. سكنیة شققالمدن نیة في في المائة من الوحدات السك 90ما یزید عن في مصر، و. القائمة بذاتھا الفیالت أو
على  في المائة من الوحدات السكنیة 42و 56تشكل الشقق وھما بلدان ال یضمان غیر المدن الكویت وقطر،  وفي

في العراق وموریتانیا والمغرب، المدن في      ً شیوعا  أكثر والفیالت القائمة بذاتھا، أو المستقلة،  المنازلوالتوالي. 
 .في المائة من الوحدات السكنیة 76و 78و 95تمثل على التوالي إذ 

ف على أبلغت بضعة بلدان في المنطقة عن نسبة ملحوظة من الوحدات السكنیة ال تقد و ّ       عر   أنھا شقق أو منازل 
مساكن الو اإلسكانات المؤسسیةمنفصلة والغرف الأو فیالت قائمة بذاتھا. ویمكن أن تشمل ھذه الفئة مستقلة 

في المائة من الوحدات  56الخیام والمنازل المتنقلة. وفي ریف موریتانیا، وكواخ األوتشمل ھذه األخیرة العشوائیة، 
 .وبفارق كبیرالسكنیة أكواخ أو خیام، وھي أكبر نسبة في المنطقة 

 سب النوع والمساحة،النسبة المئویة للوحدات السكنیة المشغولة ح 3–3الشكل 
 وفق أحدث البیانات المتوفرة

 
 .. تجمیع اإلسكواأجھزة اإلحصاء الوطنیةمن بیانات المصدر: 
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 نة                              ّ في توفر مصادر میاه الشرب المحس  كبیر تباین 

ً                نا  لمیاه الشرب في                                       ً    ّ النسبة لألسر المعیشیة التي تستخدم مصدرا  محس  تقدیرات  4–3الشكل یبین  بلدان.  10  
بأنابیب داخل المیاه المنقولة وتشمل آمنة أن توفر میاه شرب                 ُ     على أنھا مصادر ی حتمل رف ھذه المصادر    ّ وتع  

معبأة في المیاه المطار واألومیاه ة واآلبار المحفورة واآلبار أو الینابیع المحمیة عمومیالصنابیر الالمسكن و
دولة في لكن الوضع المدن والمناطق المحیطة بھا، في ة بقدر من السھولة أكبر      ً      عموما  متوفرزجاجات. وھذه 

. أقل مما في األریافمصدر میاه شرب محسن فاحتمال استخدام األسر المعیشیة في المدن ل ،یختلف فلسطین
 اریجصھالمن تستخدم على نطاق واسع المیاه حد كبیر، و منطقة مدینیة إلى الواقع، في قطاع غزة، وھ وفي

      ً محسنا .      ً       مصدرا  للمیاهوھذه ال تعتبر  ،شاحناتالمنقولة بال

ً وفقا   إمكانیة الحصول على مصدر المدن في المائة من األسر المعیشیة في  95أكثر من لدى ألحدث التقدیرات،      
ّ         قد سج ل كل من ). و4–3الشكل (     ً بلدا   11من  6ن لمیاه الشرب في    ّ محس   ً ا  نسب )2017(مصر واألردن      بشكل عالیة   

على التوالي في األردن. ورغم  97و 99على التوالي في مصر و 98و 99؛ كل من المدن واألریافملحوظ في 
ّ    سج لت ، إال أنھا المدنالنسب المئویة في المنطقة لألسر المعیشیة في أدنى دولة فلسطین لدى أن  ثالث أعلى نسبة  

المغرب والسودان والیمن كل من في وتنخفض . في المائة 90تبلغ ، والمناطق الریفیةمئویة لألسر المعیشیة في 
 على التوالي.في المائة  43و 50و 64و 66تبلغ الریفیة، والمعیشیة وموریتانیا النسبة المئویة لألسر 

                                               ً      ً             النسبة المئویة لألسر المعیشیة التي تستخدم مصدرا  محسنا  لمیاه الشرب، 4–3الشكل 
 وفق أحدث البیانات المتوفرة حسب المنطقة،

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكواالمصدر: 
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ّ    النسبة المئویة لألسر المعیشیة التي تستخدم مرافق صرف صحي محس نة، 5–3الشكل                                                            
 حسب المنطقة، وفق أحدث البیانات المتوفرة

 
 .. تجمیع اإلسكواأجھزة اإلحصاء الوطنیةمن بیانات المصدر: 

 نة في السودان وموریتانیا والیمن   ّ محس  الصحي الصرف التوفر مرافق قلة 

 مرحاض دفق حدیث أو تقلیدي، نة              ّ مرافق صحیة محس  تتوفر لھا سبة األسر المعیشیة التي ن 5–3الشكل یبین 
غ  ّ   ی فر   ، یستخدم أكثر     ً بلدا   11من  8 فيوصرف صحي. في مجاري أو حفرة تسریب في مجاریر عامة أو  ُ 

األعلى في الكویت، توجد النسبة نة. و       ّ صحي محس  صرف مرافق المدن في المائة من األسر المعیشیة في  90من 
 .في المائة 57وتبلغ دنى في السودان، النسبة األفي المائة، و 100وتبلغ 

في المائة  80نة في المناطق الریفیة                              ّ التي تستخدم مرافق صرف صحي محس  المعیشیة  نسبة األسرتجاوز تو
تبلغ إذ في السودان وموریتانیا والیمن،     ً جدا  تدنیة لكنھا م ،ال توجد في الكویت مناطق ریفیة)إذ بلدان ( 6في 
نقطة  56إذ یبلغ ھذه البلدان الثالثة؛ المدن واألریاف شاسع في في المائة على التوالي. والفرق بین  27و 16و 22

 السودان.في  35و في موریتانیا 51في الیمن، مقابل  مئویة

 الحصول على الكھرباء باستثناء السودان وموریتانیا والیمنإمكانیة ارتفاع 

  95على  المزودة بالكھرباءنسبة األسر المعیشیة بلدان، تزید  9من  6في  ،6–3الشكل في  كما ھو مبین
دة في المائة من األسر المعیشیة  99 ،)2013(في الیمن كل من المدن واألریاف. وفي المائة في  ّ    في المدن مزو             

د بفي المائة فقط في  65 بالمقارنة معكھرباء، بال ّ    األریاف، كما أن إمكانیة التزو  خاصة في متدنیة، والكھرباء                            
         ّ   المدن مزود ة األسر المعیشیة في من  في المائة 82 في موریتانیا،ف. كل من موریتانیا والسودانفي ، األریاف

في المائة  32و 76في السودان النسبة الریفیة، بینما تبلغ المعیشیة  في المائة فقط من األسر 11، مقابل بالكھرباء
 .على التوالي
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دة بالكھرباء، حسب المنطقة، 6–3الشكل  ّ                           النسبة المئویة لألسر المعیشیة المزو                                    
 1وفق أحدث البیانات المتوفرة

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكوا المصدر:

 موریتانیا والیمنالسودان ونسبة عالیة من السكان یعیشون في أحیاء فقیرة في 

 : "نسبة سكان الحضر الذین یعیشون 1-1-11أدناه إلى مؤشر ھدف التنمیة المستدامة  7–3الشكل یشیر 
 تعاني معیشیة واألحیاء الفقیرة ھي أسر  رة أو مستوطنات غیر رسمیة أو مساكن غیر مالئمة".في أحیاء فقی

د بإمكانیة االفتقار إلى من واحد أو أكثر من حاالت الحرمان التالیة:  ّ    التزو  االفتقار إلى نة، و        ّ میاه محس   مصادر    
العالم مدن یعیش ربع سكان وللمعیشة.  نة، واالفتقار إلى مساحة كافیة                       ّ مرافق الصرف الصحي المحس  توفر إمكانیة 

. وفي عدة مدن، تكافح األسر الفقیرة للحصول على )UN-Habitat, 2016; UN-Habitat, 2015b(في أحیاء فقیرة 
ما یؤدي العیش في مواقع مركزیة إلى ظروف معیشیة غیر مالئمة، بینما یؤدي العیش في                 ً سكن الئق. وكثیرا  

ل  ُ ب   ُ س  الصحیة وتوفر  ، إلى حرمان من الخدمات األساسیة والمرافقكلفة السكن أیسرقد یكون طراف، حیث األ
 العیش.

ً ا  عربی  ً ا  بلد 12 لـمعلومات  7–3الشكل یقدم  ، الذین یعیشون في أحیاء فقیرةالمدن بیانات عن نسبة سكان  ّ    قد مت   
 أعلى نسبة في أحیاء فقیرة. ویعیشون  12 الـ ثلث ھذه البلدان          ّ                               ومنھا یتبی ن أن أكثر من نصف سكان المدن في 

 .التواليعلى  في المائة 8و 4؛ مصر وتونسالنسب لأدنى بینما كانت في المائة،  94وتبلغ  السودانھي في 

                                                
د بالكھرباء  1 ّ             التزو   .أن تیار الكھرباء متوفر باستمرارالعراق ودولة فلسطین، ال یعني وفي السودان     



-32- 

 

نسبة ، ازدادت 2016إلى عام  2014فمن عام زیادات في األردن والسودان، في الفترة األخیرة  وقد لوحظت
. نقاط مئویة 8 ویتین، وفي األردن بمقدارالذین یعیشون في أحیاء فقیرة في السودان بمقدار نقطتین مئالمدن سكان 

 المغرب والیمن.مصر والعراق وكل من ، انخفضت ھذه النسبة باطراد في 2016إلى  2005عام  وفي الفترة من

 نسبة سكان المدن الذین یعیشون في أحیاء فقیرة أو مستوطنات 7–3الشكل 
 2016-2000غیر رسمیة أو مساكن غیر مالئمة للفترة 

 
 .بیانات من موئل األمم المتحدة المصدر:
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 الصحة 

جودة الخدمات كما على الظروف الصحیة والبیئیة السائدة، في أي بلد على لسكان لالصحي یتوقف الوضع 
                                                                                               ً      ً الصحیة وإمكانیة الحصول علیھا، وقدرة األفراد على اتخاذ خیارات صحیة في حیاتھم. یقدم ھذا القسم سردا  وصفیا  

م الصحیة في المنطقة العربیة، باستخدام بیانات  ُ ظ                                       ُ الصحي والحصول على الرعایة الصحیة والن  الوضع التجاھات 
، انتشار وسائل منع                      ً على النحو التالي: أوال    ٌ م           َّ القسم منظ  العالمیة. واإلحصاء الوطنیة ومنظمة الصحة أجھزة من 

ً في أنحاء المنطقة. ثانیا  ، الوضع ووفیات األمھاتأثناء لوالدة والرعایة قبل اوالرعایة  الحمل عامة موجزة نظرة ،                        
غین، مثل مؤشر لبالالصحة الرئیسیة لمؤشرات استعراض ا       ً  . ثالثا ، وضعھم التغذويعن تغطیة تحصین األطفال و

                               ً  واألسباب الرئیسیة للوفاة. وأخیرا ، ة اإلعاقحاالت ، وانتشار التدخین واألمراض غیر المعدیة و)BMI( كتلة الجسم
 نماط اإلنفاق الصحي ونصیب الفرد من العاملین الصحیین في بلدان المنطقة.ملخص ألبقسم ختتم ال ُ ی  

 زیادة استخدام وسائل منع الحمل

ً عاما   49و 15تتراوح أعمارھن بین ممن یشیر معدل انتشار وسائل منع الحمل إلى النسبة المئویة للمتزوجات       
ً حالیا   أو یستخدم شركاؤھن یستخدمنو وسیلة منع الحمل، بغض النظر عن المن وسائل وسیلة واحدة على األقل       

والذكور والحبوب الھرمونیة الفمویة واألجھزة الحدیثة تعقیم اإلناث وسائل منع الحمل تشمل والمستخدمة. 
األنثویة ومنع الحمل العوازل و والحواجز المھبلیة الوسائل المزروعةقن و            ُ الذكریة والح  عوازل الرحمیة وال
الرضاعة أثناء انقطاع الطمث و قبل القذف التقلیدیة االمتناع الدوري واالنسحابالوسائل . وتشمل االستدراكي

في استخدام وسائل منع       ً تزایدا  بلدان المنطقة التي تتوفر عنھا بیانات بدت . وقد أ(UNSD, 2015)الشعبیة طرق وال
 .)1–4الشكل ( 2019عام  إلى 2000 عام الحمل خالل الفترة من

 2019-2000منع الحمل، للفترة  النسبة المئویة النتشار وسائل 1–4الشكل 

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكوا المصدر:
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زیادات كبیرة في معدالت انتشار وسائل منع  ،موریتانیا والسودان والیمن ،البلدان ذات الدخل المنخفضأبانت 
 ، 2015إلى عام  2000من عام اد المعدل إلى أكثر من الضعف دزافي موریتانیا، ف؛ 2000الحمل منذ عام 

في المائة في عام  9، و2000في المائة في عام  7في المائة. وفي السودان، بلغ المعدل  18إلى في المائة  8من 
 إلى 2003عام من نقطة مئویة  11تبلغ أحدث تقدیر. وشھد الیمن زیادة لدى  2014في المائة في عام  12، و2010
إلى  2000عام في في المائة  44المعدالت في العراق من ازدادت . كما مئویة نقطة 34إلى  23، من 2013عام 

. 2014في المائة في عام  57إلى  2000في المائة في عام  51، وفي دولة فلسطین من 2011في المائة في عام  53
، 2012في المائة في عام  61إلى  2002في المائة في عام  56في األردن من ت النسبة ، ازدادنحو مشابھ علىو

نخفاض على األرجح إلى تدفق عزى ھذا اال  ُ وی  ؛ 2017في المائة في عام  52منذ ذلك الحین إلى  تانخفض الكنھ
 الالجئین السوریین في السنوات القلیلة الماضیة.

  في تزاید مطرد ي مصرقبل الوالدة ف نسبة الحوامل الالتي یتلقین أربع زیارات أو أكثر
 في تنافص في العراقو

 ینتوصي منظمة الصحة العالمیة بأن تتلقى الحوامل أربع زیارات على األقل قبل الوالدة من أخصائی
لبول والدم ا. وینبغي أن تشمل ھذه الزیارات قیاسات لضغط الدم والوزن والطول وتحلیل ینماھر ینصحی

)WHO, 2011a(. 

 2018-2000النسبة المئویة للرعایة قبل الوالدة (أربع زیارات على األقل)،  2–4الشكل 

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكوا المصدر:
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ودولة  البحرینوتحدة واإلمارات العربیة المكل من األردن  ، أفاد2018 عام إلى 2000عام  خالل الفترة من
في المائة من الحوامل یتلقین أربع زیارات أو أكثر  90والمملكة العربیة السعودیة باستمرار أن أكثر من  فلسطین

 قبل الوالدة.

، 2001نقطة مئویة على التوالي. وفي موریتانیا في عام  46و 47كانت أعلى الزیادات في موریتانیا ومصر، و
. وفي مصر، 2015في المائة في عام  63و 2011في المائة في عام  48في المائة، بالمقارنة مع  16بلغ المعدل 

عام المائة في  في 83و 2007عام  المائة في 66إلى  2000في المائة في عام  37                 ً           ارتفع المعدل أیضا  باطراد من 
، 2015في المائة في عام  24بلغت  متدنیة نسبةفي المائة إلى  50انخفضت النسبة في العراق من . وبعد أن 2014

 .2018في المائة في عام  68فبلغت نقطة مئویة  44ازدادت 

 بإشراف أخصائي صحي ماھریجري معظم الوالدات 

ب ع/أو الممرض ة/أو الطبیب ةالقابلمعتمد، ك أخصائيالمشرف الصحي الماھر على الوالدة ھو  ّ    ة، در  لى     
المھارات الالزمة إلدارة حاالت الحمل الطبیعي (غیر المعقد) والوالدة وفترة ما بعد الوالدة مباشرة، إتقان 

 .)WHO, 2011a( مختص ھا إلى طبیبومعالجتھا وإحالتحدیثي الوالدة تحدید المضاعفات لدى النساء و علىو

 2019-2000للفترة  ھراصحي مالنسبة المئویة للوالدات بإشراف أخصائي  3–4 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكوا المصدر:
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، كانت نسب الوالدات بإشراف أخصائي صحي ماھر مرتفعة في السنوات األخیرة في جمیع بلدان      ً عموما  
بلدان. ولوحظت نسب  8في  ،في المائة 100الحد األقصى، و     ً بلدا   15في المائة أو أكثر في  90بلغت إذ المنطقة، 

 78، و2015في المائة في عام  64، و2013في المائة في عام  45بلغت منخفضة في الیمن وموریتانیا والسودان، 
 زیادات خالل الفترة، كما ھو مبین أدناه في جمیعھا البلدان سجلت على التوالي. و ،2014في المائة في عام 

في  100إلى  2000في المائة في عام  61نقطة مئویة، من  39في مصر وبلغت  أعلى زیادةوكانت  .3–4 الشكل
ّ          كما سج لت بلدان . 2016ائة في عام الم ً ا  مجلس التعاون الخلیجي نسب      في المائة أو أكثر  97بلغت ، باستمرارعالیة   

 مان وقطر          ُ البحرین وع  واإلمارات العربیة المتحدة كل من في  2018إلى عام  2000لجمیع السنوات من عام 
 والكویت والمملكة العربیة السعودیة.

 في السودان وموریتانیا والیمنالنفاسیة وفیات نسبة الارتفاع 

أو باإلشراف علیھ  تفاقمھبتعلق بالحمل أو یي سبب اإلناث ألوفیات السنوي لعدد ال وھالنفاسیة وفیات نسبة ال
ً یوما   42) أثناء الحمل والوالدة أو خالل العرضیةأو  ارضة(باستثناء األسباب الع من إنھاء الحمل، بغض النظر      

 .2محددةزمنیة فترة خالل ألف والدة حیة،  100لكل  اعنھ  ً را           َّ كانھ، معب  حمل ومعن مدة ال

 2020-2000للفترة  )       ّ والدة حی ةألف  100الوفیات لكل عدد (النفاسیة وفیات ال 4–4الشكل 

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكوا المصدر:

                                                
 على ة متاحمن أھداف التنمیة المستدامة،  3یمكن الرجوع إلى مقاصد الھدف  2

https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-3.pdf. 

https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-3.pdf
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 16من  11ألف والدة حیة في  100حالة وفاة لكل  75أقل من النفاسیة إلى لوفیات لالتقدیرات األخیرة تشیر 
الكویت و، )2017في عام حالة  15أو أقل، حالة  20(البحرین : )4–4الشكل ( 2010 قدمت تقدیرات منذ عام     ً بلدا  

ودولة فلسطین  )2015عام  فيحالة  18(مان  ُ ع  و )2018عام  فيحالة  13(لبنان ، و)2018عام  فيحاالت  5(
 )2018عام  فيحالة  12(والمملكة العربیة السعودیة  )2018عام  فيحاالت  4(وقطر  )2018عام  فيحالة  17(

 .)2018عام  فيحالتان واإلمارات العربیة المتحدة (

ً في المنطقة العربیة انخفاضا  ت الوفیات النفاسیة انخفضوقد  سیما في البلدان التي  ، ال2000منذ عام       ً كبیرا                             
ّ    سج لت  ً سابقا   أعلى التقدیرات   100حالة وفاة لكل  686نسبة الوفیات النفاسیة  ت، بلغ2006في موریتانیا في عام ف.      

 في السودان انخفضت . و582إلى حاالت  104بمقدار  ت، انخفض2013وبحلول عام   ّ   حی ة، ألف والدة 
 365انخفضت باطراد من فقد في الیمن، أما . )654( 2006عام      ُ                   إلى ث لت ما كانت علیة في  )216( 2010 في عام

 بدأ المستمر األخیر الذي نزاع القبل أي ، 2013في عام  148وإلى  2008في عام  210إلى  2003في عام 
 .2015 في عام

 في معظم البلدانفي مرحلة الطفولة تحصین الارتفاع تغطیة 

ف معدالت التحصین ولخفض وفیات األطفال دون سن الخامسة.   ّ   فع ال             ٌ التحصین نھج   عصیة من السل ( ُ  َّ                ت عر 
والتھاب الكبد والحصبة على أنھا النسبة اللقاح الثالثي) () والدفتیریا والسعال الدیكي والكزاز كالمیت، غیران

المسح إجراء الذین تلقوا اللقاح إما في أي وقت قبل و    ً شھرا   23و 12المئویة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
ً عاما  مئویة من األطفال الذین تبلغ أعمارھم النسبة على أنھا ال ُ                     ت حسب تغطیة شلل األطفال و    ً  شھرا .  12أو قبل سن       

 .)WHO, 2019(وتلقوا ثالث جرعات من لقاح شلل األطفال في سنة معینة   ً ا  واحد

ّ        سج ل معظم على مدى العقدین الماضیین،  لألطفال  تغطیة التحصینمعدالت بلدان المنطقة العربیة زیادة في  
  29(من فیما یتعلق بالسل . ولوحظت زیادات كبیرة في األردن )5–4 الشكلالذین تقل أعمارھم عن سنتین (

والسعال الدیكي  فیما یتعلق بالدفتیریا)، وفي السودان 2015في عام في المائة  93إلى  2002في عام في المائة 
 لحصبة فیما یتعلق با)، وفي موریتانیا 2014عام  فيفي المائة  64إلى  2000عام المائة في  في 42والكزاز (من 

في عام في المائة  37) وشلل األطفال (من 2015في عام في المائة  72إلى  2000في عام في المائة  45(من 
ت حیث كان ،في بلدان مجلس التعاون الخلیجيأقل الزیادات ). ولوحظت 2015في عام في المائة  65إلى  2000

األخیرة حسب التقدیرات تجاوزت  وھي اآلن المشمولة بالدراسةمعدالت التحصین مرتفعة في معظم الفترة 
 كلھا.قاحات األربعة للفي المائة  97جمیعھا 

    ً        أیضا  في مصر جمیعھا للقاحات األربعة  معدالت التحصینارتفعت مجلس التعاون الخلیجي، بلدان وإلى جانب 
الدفتیریا والسعال الدیكي ات ضد لقاحالفي المائة من األطفال  94أكثر من إذ تلقى ، )2014(ودولة فلسطین  )2014(

؛ التحصین والحصبة وشلل األطفال. وتتفاوت معدالت التحصین في بعض البلدان حسب نوعوضد السل  والكزاز
لقاح الدفتیریا في المائة  63وسل من األطفال لقاح الفي المائة  90حوالي تلقى ، 2015عام في في موریتانیا     ً  فمثال ، 

 لقاح شلل األطفال. وفي العراق في في المائة  65الحصبة وفي المائة لقاح  72والسعال الدیكي والكزاز و
 71الدفتیریا والسعال الدیكي والكزاز ولقاح في المائة  69والسل في المائة من األطفال لقاح  95تلقى ، 2018عام 

 شلل األطفال.لقاح في المائة  74الحصبة ولقاح في المائة 
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 2020-2000للفترة  لتغطیة التحصینلنسبة المئویة ا 5–4 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكوا المصدر:

 والیمنوموریتانیا األطفال في السودان لدى تغذیة السوء 

            ً          األطفال عموما  باستخدام عند                        ُ  َّ                  في صحة الطفل ورفاھھ. وت قی م مستویات التغذیة بالغ التأثیر  التغذیة عامل رئیسي
المناسب (الوزن غیر  زالللعمر)، والھمناسب م (الطول غیر         ُّ ھي التقز   الجسدي،ثالثة مؤشرات قیاسیة للنمو 

أو من أمراض مدة طویلة نقص التغذیة عن م      ُّ التقز  تج نللعمر). وقد یغیر المناسب للطول)، ونقص الوزن (الوزن 
  شدیدأو نقص بمرض  ةحدیثسببھ إصابة قد یكون أو  التغذیةفي الھزال عن نقص وینتج متكررة أو مزمنة. 

م أو الھزال أو كلیھما. والبیانات المتعلقة باتجاھات      ُّ التقز  عن األطفال  دیمكن أن ینتج نقص الوزن عنو. الغذاءفي 
أحدث البیانات عن التغذیة الواردة من بلدان مختارة  ھذا القسمیتناول األطفال في المنطقة العربیة قلیلة. وتغذیة 

 في المنطقة.
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الوضع . أما )6–4 الشكلكل خمسة أطفال في مصر (واحد من بین طفل م      ُّ التقز  من عانى ، 2014في عام 
الیمن إذ عانى في المنطقة؛  بقیة معمقارنة بال خاصسيء بشكل موریتانیا والیمن فولألطفال في السودان التغذوي 

في المائة  38تلیھا السودان،  ؛في المنطقةنسبة أعلى  يمن التقزم، وھ 2013في المائة من األطفال في عام  47
في المائة  7م      ُّ التقز   من كان یعانيدولة فلسطین في . و2015في عام في المائة  28 ،موریتانیاثم  ؛2014 في عام

 ، )2018(وتونس  )2012(األردن ي فالنسبتان  الیھتفي المنطقة، نسبة أدنى  يوھ، 2014في عام  من األطفال
ً الفتیان عموما   ي الشكل،في المائة. وكما ھو مبین ف 8 نوع حسب الفوارق من الفتیات، لكن  م     ُّ للتقز  عرضة  أكثر              

إذ بلغ ، 2015ام عفي وفي موریتانیا  2014في السودان في عام وارق ولوحظ أكبر الف، إلى حد ماضئیلة الجنس 
 في المائة. 4

م في جمیع البلدان التي تتوفر عنھا بیانات حدیثة. وفي جمیع البلدان، عدد األطفال                 ً         ُّ الھزال أقل شیوعا  من التقز  و
كل من الیمن وفي . )7–4الشكل (م      ُّ التقز  من الذین یعانون عدد األطفال الھزال أقل من نصف من یعانون الذین 

في  15 افي المنطقة، تلیھنسبة المائة من األطفال، وھي أعلى في  16 الھزال من عانى )2014(والسودان  )2013(
في المائة. ولوحظ أكبر تفاوت  1 تبلغوفي دولة فلسطین، نسبة فھي أدنى أما . 2015موریتانیا في عام في المائة 

 نقاط مئویة. 3إذ بلغ في الھزال بین الفتیان والفتیات في موریتانیا والیمن، 

 وفرةالجنس، أحدث البیانات المت نوع م حسب     ُّ التقز   6–4 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكوا المصدر:
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 الھزال حسب الجنس، أحدث البیانات المتوفرة 7–4الشكل 

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة. تجمیع اإلسكواالمصدر: 

في المائة في جمیع البلدان التي تتوفر عنھا  10نقص الوزن أقل من من وكانت نسبة األطفال الذین یعانون 
 .)8–4الشكل بیانات حدیثة، باستثناء السودان وموریتانیا والیمن (

 الجنس، أحدث البیانات المتوفرةنقص الوزن حسب نوع  8–4الشكل 

 
 تجمیع اإلسكوا. ،بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:
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، یلیھ السودان بنسبة 2013في المائة في عام  39 توأبلغ الیمن عن أعلى نسبة من األطفال ناقصي الوزن، بلغ
، الحالة ھاوفي أنحاء المنطقة جمیع. 2015في المائة في عام  25، وموریتانیا بنسبة 2014في المائة في عام  33

 الجنس صغیرة.نوع ، وإن كانت االختالفات حسب للفتیات ھاالتغذویة للفتیان أسوأ من

        ً          انتشارا  في المغربأعظم اإلعاقات 

ف التصنیف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة الذي  ّ                                            یعر  منظمة الصحة العالمیة اإلعاقة كمصطلح شامل  تعتمده  
أحدث  9–4الشكل  . ویبین)WHO, 2011b(لمشاركة المثبطة لنشاط والقیود المحددات المعیقة للویغطي العاھات 

                ً في المائة تقریبا  صفر تراوحت ھذه بین قد ألف شخص. و 100عن معدالت انتشار اإلعاقة لكل  المتوفرةالبیانات 
. 2014في المغرب في عام الذكور واإلناث في المائة من  5إلى  2010في قطر في عام الذكور واإلناث من 

تقل عن نقطة  الجنسینعن فجوات بین  ھاأبلغت البلدان جمیع إذوكانت المعدالت مماثلة للرجال واإلناث، 
 واحدة. مئویة

 ع الجنس، أحدث البیانات المتوفرةانتشار اإلعاقة، النسبة المئویة، حسب نو 9–4الشكل 

 
 تجمیع اإلسكوا. ،بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:
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             ً          أكثر انتشارا  بین اإلناثھي البدانة تزداد في جمیع أنحاء المنطقة العربیة، و

 مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدمكالوزن في مجموعة من الحاالت الصحیة، زیادة سھم تیمكن أن 
لفرد االذي یعبر عن وزن  ،)BMI(یمكن قیاس البدانة باستخدام مؤشر كتلة الجسم ووالسكري وعسر الھضم. 

ذا وزن زائد من یبلغ أو أكثر ویعتبر  30لدیھ یبلغ مؤشر كتلة الجسم من            ً یعتبر بدینا   عام،بشكل وبالنسبة للطول. 
 .3أو أكثر 25لدیھ مؤشر كتلة الجسم 

 2016-2000الجنس، نوع سنة فما فوق)، حسب  18(للبدانة بین النسبة المئویة  10–4الشكل 

 
 بیانات من منظمة الصحة العالمیة. المصدر:

 أكثر عرضة للبدانة النساء      ً                                                                       ووفقا  لمنظمة الصحة العالمیة، تتزاید البدانة في جمیع أنحاء المنطقة العربیة، و
 من ي، كان یعان2016في عام فمجلس التعاون الخلیجي؛  بلدانفي  ةمن الذكور. وانتشار البدانة مرتفع بخاص

أعلى نسبة في المنطقة، تلك في المائة من الذكور في الكویت، و 33في المائة من اإلناث و 44البدانة المفرطة 
أبلغ مجلس التعاون الخلیجي،  بلدانائة من الذكور في قطر. وخارج في الم 32وفي المائة من اإلناث  42 ایلیھ

                                                
 ./https://www.who.int/topics/obesity/enعریف منظمة الصحة العالمیة في تیمكن االطالع على  3

https://www.who.int/topics/obesity/en/
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أعلى عن لبنان بینما أبلغ ، 2016في المائة في عام  40بدانة بین اإلناث، بلغت نسبة عن أعلى األردن ومصر 
في انتشار  الجنسین. وأبلغت مصر عن أكبر تفاوت بین 2016في المائة في عام  27، بلغت الذكوربدانة بین نسبة 

في المائة على التوالي في عام  22وفي المائة  40الذكور، بین       ً تقریبا  ھا اإلناث ضعفبین نسبة الكانت  إذالبدانة، 
نقطة مئویة، بینما زادت  11 ـ، زادت نسبة البدانة بین اإلناث في مصر ب2016إلى عام  2000عام من . و2016

 .نقاط مئویة 9 ـن الذكور ببی

نقطة مئویة. وكانت أكبر  12بلغت لبدانة بین اإلناث في المغرب وتونس، كانت أسرع زیادة ل، 2000ومنذ عام 
في المائة في عام  31إلى  2000في المائة في عام  19لبدانة بین الذكور في المملكة العربیة السعودیة، من لزیادة 
ئة في الما 2ت بلغلكنھا في ازدیاد، فقد في السودان، ھي األقل قطة مئویة. والبدانة ن 12، أي بزیادة قدرھا 2016
 في المائة على التوالي  11في المائة و 3مع مقارنة بال، 2000في المائة من اإلناث في عام  6الذكور وبین 

 .2016 في عام

 انخفاض في لبنان واألردنفي حصة من الناتج المحلي اإلجمالي كاإلنفاق على الرعایة الصحیة 

  ثم منالتمویل الكافي للرعایة الصحیة أمر بالغ األھمیة في توفیر إمكانیة الحصول على الخدمات الصحیة و
حصة من كالرعایة الصحیة على نفقات الالتالیان مجموع    ّ         یبی ن الشكالن تحسین الوضع الصحي للسكان. وفي 

 المحلي اإلجمالي ونصیب الفرد من اإلنفاق الحكومي.الناتج 

 2017-2000اإلنفاق على الرعایة الصحیة كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي،  11–4الشكل 

 
 بیانات من منظمة الصحة العالمیة. المصدر:
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، تراوحت نسبة اإلنفاق على الرعایة الصحیة بین البلدان التي توفرت عنھا بیانات حدیثة، من 2017في عام 
، 2017إلى  2000في لبنان. وفي الفترة من  ھافي قطر وأعالاھا في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي؛ أدن 8إلى  3

، وھو أكبر 2017في المائة في عام  8إلى  2000في المائة في عام  11نقاط مئویة من  3انخفاض قدره عن لبنان  أبلغ
 .2017في المائة في عام  8إلى  2000في عام في المائة  10األردن، من االنخفاض في انخفاض في المنطقة؛ یلیھ 

 دان.في المائة، في الكویت والسو 3حوالي  2017إلى عام  2000وكانت أكبر زیادة ملحوظة في المنطقة من عام 

 مجلس التعاون الخلیجيبلدان  فيفي ازدیاد نصیب الفرد من اإلنفاق على الصحة 

متوسط األمریكي حسب  دوالرالالمنطقة إلى عبر ل نصیب الفرد من اإلنفاق على الرعایة الصحیة یتحولدى 
الكویت وقطر خاصة بلدان مجلس التعاون الخلیجي، وفي  2017على في عام یتبین أنھ كان األأسعار الصرف، 

السودان النصیب األدنى في  وكان.  ً ا  دوالر 1,777و 2,708و 3,318 بلغ على التواليإذ واإلمارات العربیة المتحدة، 
 . ً ا  دوالر 14و 68و 56بلغ على التوالي إذ ، )2015(وموریتانیا والیمن 

تعادل القوة الشرائیة)، حسب نصیب الفرد من اإلنفاق الحكومي على الصحة (بالدوالر  12–4الشكل 
2000-2020 

 
 بیانات من منظمة الصحة العالمیة. المصدر:

نصیب الفرد من اإلنفاق على  2017و 2005وقد زادت جمیع البلدان التي تتوفر عنھا بیانات في الفترة بین عامي 
أحدث البیانات المتوفرة  تعودالرعایة الصحیة خالل تلك الفترة، باستثناء األردن والسودان. وفي العراق والیمن، حیث 

       ُ            . وقد أ بلغ عن أعلى 2005عام  ما كان علیھق على الصحة ع            ً                    ، انخفض أیضا  نصیب الفرد من اإلنفا2015عام إلى 
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 ، ارتفع اإلنفاق الحكومي على الصحة 2017إلى عام  2005عام فمن الزیادات في بلدان مجلس التعاون الخلیجي؛ 
ً ا  أمریكی  ً ا  دوالر 2,259 في الكویت بمقدار  . ً ا  دوالر 1,682الزیادة التي بلغت في المنطقة، تلیھا كبر زیادة أتلك ، و 

  ً ا  دوالر 68مع مقارنة بال، 2000في عام   ً ا  دوالر 14وفي موریتانیا، بلغ نصیب الفرد من اإلنفاق على الصحة 
إلى أعلى  2000في عام   ً ا  دوالر 30. وفي السودان، ارتفع نصیب الفرد من اإلنفاق على الصحة من 2017في عام 
. وقد شھد الیمن، 2017في عام   ً ا  دوالر 57، قبل أن ینخفض إلى 2009في عام   ً ا  دوالر 120وھو بلغھ، مستوى 

ً    ، انخفاضا  من 2015إلى عام  2000البلد الوحید الذي أبلغ عن انخفاض في الفترة من عام وھو     ً ا  دوالر 73         
 .2015في عام   ً ا  دوالر 14إلى  2000في عام 

 لصحیةتباین واسع في كثافة العاملین في الرعایة ا
                              ً             الممرضات ضعف عدد األطباء تقریبا ، كما أن عدد الممرضین وفي معظم بلدان المنطقة العربیة، یبلغ عدد 

مجلس  نابلد الممرضین والممرضات واألطباء. وفي آخر سنة تتوفر عنھا بیانات، أبلغتعدد الصیادلة أقل من 
 ،شخصآالف  10لكل فالصحیة في المنطقة. التعاون الخلیجي عن أعلى كثافة من العاملین في مجال الرعایة 

أكبر عدد  )2018(كما سجلت قطر ، ممرضةممرض و 70عن أكثر من  )2017(والكویت  )2018(أبلغت قطر 
ً طبیبا   33بلغ  ،من األطباء  .16بلغ أعلى كثافة من الصیادلة،  )2018(ودولة فلسطین ،      

 2020-2000شخص،  آالف 10 الرعایة الصحیة لكلالعاملین في كثافة  13–4الشكل 

 
 تجمیع اإلسكوا.، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیةالمصدر: 
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أطباء  5كان ھناك أقل من إذ عن أدنى التقدیرات،  )2018(والیمن  )2017(والسودان  )2015(أبلغت موریتانیا و
ال تتوفر بیانات عن الصیادلة في موریتانیا والیمن، وآالف شخص.  10لكل  وممرضات وممرضین

. 2016شخص في عام آالف  10لكل  1أقل من وبلغت                                ً كانت كثافة الصیادلة منخفضة أیضا   ،السودان في لكنو
ً  مستوى      ً أیضا  ذلك ، و2018شخص في عام  آالف 10صیادلة فقط لكل  3في العراق، كان ھناك و مقارنة بالمنخفض     

 بقیة المنطقة.مع 

 10كل لالممرضین والممرضات واألطباء عدد وقد لوحظت في أنحاء المنطقة زیادة مع مرور الوقت في 
                                                      ً في دولة فلسطین، تضاعفت كثافة الممرضین والممرضات تقریبا  ف. منتظمةشخص، لكن االتجاھات لیست  آالف

في  15، كما زادت كثافة األطباء من 2018في عام  23إلى  2000ي عام ف 18على مدى العقدین الماضیین، من 
في حین زادت كثافة الممرضین والممرضات باطراد من ففي الكویت، أما . 2018في عام  21إلى  2000عام 
شخص) آالف  10لكل  35( 2010في عام ت كانإذ  ،كثافة األطباء  ّ  قل ت ، 73إلى  49، من 2017إلى عام  2000 عام
 .)27( 2017في عام مما ر أكب

 في العراق والمملكة العربیة السعودیة مطردد ایدزاعدد المستشفیات في 

إعادة الجراحیة إلى  الوقایة والعالج والعملیاتمن المستشفیات مؤسسات تقدم خدمات رعایة صحیة تتراوح 
ً ا  التعلیم أحیانكما إلى  ،التأھیل الفنیین كھذه الخدمات مجموعة واسعة من الموظفین الصحیین، قدم . وتةكثیر 

                                ً                      الممرضین والممرضات واألطباء، فضال  عن الموظفین اإلداریین.و

ٍ ، أبلغت مصر عن أكبر عدد من المستشفیات في أي  2015في عام   تقدمالتي المنطقة العربیة  انبلدمن                                             
البلدان األكثر لدى . وعلى العموم، 2010نفسھ في عام أبلغت عن العدد كما  ،مستشفى 660وبلغ تقدیرات حدیثة، 

رابع أكبر بلد من حیث عدد وھو لمغرب، لتقدیرات الر، رغم أن أحدث بمستشفیات أكمن ال    ٌ عدد  سكان لل  ً ا  عدد
. وسجلت قطر وموریتانیا والبحرین 2011                                   ُ          حتل المرتبة التاسعة في السنة التي أ بلغ عنھا، االسكان في المنطقة، 

مستشفى في  25و، 2018مستشفى في عام  20، بلغ على التوالي أقل من المستشفیات         ٌ سكان عدد  لل  ً ا  عدداألقل 
 .2017في عام  26و، 2015 عام

منذ عام ففي عدد المستشفیات في العراق والمملكة العربیة السعودیة والسودان.  متسقةولوحظت زیادات 
، أي بزیادة 2017في عام  400و 2012في عام  335إلى  2007في عام  215العراق كل عام من في تفع ، ار2007

مستشفى في المملكة العربیة السعودیة في  379كان ھناك وسنوات.  10في المائة على مدى  185قدرھا 
مستشفى في  357 . وفي السودان، كان ھناك2017في عام  484وإلى  2010في عام  415، زادت إلى 2005 عام

، 2005. وقد تضاعف العدد في اإلمارات العربیة المتحدة منذ عام 2013في عام  429مع مقارنة بال، 2005عام 
 2005في عام  171                                ً      ً     ، في حین كان العدد في تونس ثابتا  نسبیا ، من 2017في عام  143إلى  2005في عام  70من 
 2001في عام  74. ورغم الزیادة الكبیرة في الیمن في بدایة القرن الحادي والعشرین، من 2017في عام  176إلى 
 2013لم یكن ھناك في عام ھا، إذ بالوتیرة نفسزیادة ، لم یستمر العدد في ال2005في عام  214إلى 
 مستشفى. 237 سوى
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 2020-2000عدد المستشفیات،  14–4الشكل 

 
 تجمیع اإلسكوا. ،بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:
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 )19-كوفید( المستجد مرض فیروس كورونا 

. 2020 ینایركانون الثاني/ 29المتحدة في ة اإلمارات العربیفي في المنطقة العربیة  19-كوفیدول حالة ّ    د ت أ ُ ِ أ ك  
الدول األعضاء كان كل من  2020نیسان/أبریل  10بحلول فإلى بقیة المنطقة، ت الجائحة انتشر ،ومنذ ذلك الحین

آخر بلد، عن أول حالة وھو عندما أبلغ الیمن، أو أكثر، عن حالة مؤكدة من المرض قد أبلغ في اإلسكوا  18 الـ
علقة المتالقائمة التحدیات في المنطقة  تفاقمتبفعل الجائحة، . و)Dong, Du and Gardner, 2020(فیھ  مؤكدة

والبطالة والفقر وعدم كفایة الالمساواة وأوجھ  نزاعاالقتصادیة والدیمغرافیة، مثل العنف وال-االجتماعیةوقائع بال
  وكمةم الح ُ ظ             ُ المؤسسات ون  قدرة اإلنسان وعدم كفایة  المتعلقة بحقوقشواغل الشبكات األمان االجتماعي و

 .)UNESCWA, 2020(وب على التجا

 ألف نسمة،  100عدد الحاالت المؤكدة التراكمیة لكل  1–5 الشكل
 2020من شباط/فبرایر إلى تشرین الثاني/نوفمبر 

 
 .اإلسكواتجمیع ، وجامعة جون ھوبكنز OWIDأجھزة اإلحصاء الوطنیة ومن بیانات من المصدر: 

التي تستضیفھا  ،)OWID(عالمنا في بیانات ، على اإلنترنت 19-لوحة متابعة كوفیدبیانات ھذا القسم من استمدت 
 الوطنیة، ءبیانات من أجھزة اإلحصاإلى  ، باإلضافة)Dong, Du and Gardner, 2020(جامعة جونز ھوبكنز 

عدد الوفیات المؤكدة وعدد الحاالت المؤكدة وعدد : ھي ع ھامة  ُّ تب  مقاییس تثالثة إلعطاء نظرة عامة واسعة عن 
، الفحوصلحاالت والوفیات ولالتراكمیة األعداد بیانات عن فیما یلي جریت. وعلى وجھ التحدید،       ُ التي أ  الفحوص 

یجابیة نسبة الفحوص اإل( اإلیجابیةوتائر لحاالت الجدیدة والوفیات الجدیدة ولمتوسطات على مدى سبعة أیام الوعن 
لفترة األیام السبعة  اتمتوسطجرى تمھید ال           ً أسھل قراءة ،لجعل البیانات وجریت).       ُ التي أ  فحوص للإلى العدد الكلي 
           ً  األكثر تضررا ، ھي البلدان أي عرض اإلحصاءات التراكمیة مفید لفھم و. LOESS بطریقة باستخدام انحدار

فترات الھدوء في انتقال والطفرات مفیدة في تسلیط الضوء على المتدحرجة ة أیام لمدة سبع المتوسطات بینما
 .2020بر أكتوتشرین األول/ 31فبرایر إلى شباط/ 1العدوى من 
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 األعضاء  18 الـلدول من السكان لألف  100أدناه العدد التراكمي للحاالت المؤكدة لكل  1–5 الشكلیبین 
مان وقطر والكویت، أعلى عدد من الحاالت                                 ُ مجلس التعاون الخلیجي، البحرین وع  بلدان لت            ّ كوا. وقد سج  في اإلس

 لبنان.و اإلمارات العربیة المتحدة والعراقتھا تلولفرد الواحد في معظم الفترة المبینة، ل

ألف شخص، وھو أعلى عدد  100حالة لكل  5,432 البحرینكان في . 2020 برأكتو/تشرین األول 31حتى 
بلدان مثل الجمھوریة العربیة السوریة والسودان في  عدد الحاالت المؤكدةكان في المنطقة. ولفرد تراكمي ل

ً ا  نخفضمالیمن و ومصر وموریتانیا ً ا  نسبی   على عود ألف شخص. غیر أن ھذا ی 100حالة لكل  200أقل من إذ بلغ ،  
عن إجراء الفحوص بیانات إلى االفتقار إلى إجراء الفحوص، آلن ال أوحاالت األرجح إلى نقص اإلبالغ عن ال

 .)3–5 الشكل(أي من ھذه البلدان غیر متوفرة في 

 مان والبحرین              ُ العراق، تلیھ ع  ھي في  19-بسبب كوفید أعلى الوفیات

في و ،2020 نوفمبر/تشرین الثانيإلى  فبرایرشباط/د من اطراالمؤكدة في العراق ب 19-كوفیدارتفع عدد حاالت 
من ألف  100حالة لكل  1,249 إذ كانت ھناكحتل المرتبة السابعة في المنطقة، كان ی أكتوبرتشرین األول/ 31

ّ             س ج ل في العراق  2–5الشكل . وعالوة على ذلك، وكما ھو مبین أدناه في السكان  31و إلى منذ منتصف تموز/یولیُ 
 100 وفاة لكل 29 وفاة أو 10,910وبلغ تشرین األول/أكتوبر أكبر عدد من الوفیات المؤكدة للفرد الواحد بسبب الوباء 

قد ال تكشف عن مدى انتقال العدوى داخل الفحوص عراق على إجراء الات ألف من السكان. وھذا یشیر إلى أن قدر
 المنطقة. في بعض البلدان األخرى فيمما قد یكون أعلى الجائحة عن  ةالبلد، وأن معدل الوفیات الناجم

، من السكانألف  100لكل  19-كوفیدعدد الوفیات المؤكدة التراكمیة الناجمة عن  2–5الشكل 
 2020شباط/فبرایر إلى تشرین الثاني/نوفمبر  من

 
 .تجمیع اإلسكوا، وجامعة جون ھوبكنز OWIDأجھزة اإلحصاء الوطنیة ومن بیانات من المصدر: 
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ّ        مان التي س ج ل فیھا  ُ ع   العراقتلي و  ُ منذ آب/أغسطس، جائحة من الوفیات الناجمة عن الباستمرار أكبر عدد          
  ل ّ ج                   ُ ألف من السكان. وس   100لكل وفاة  26ي أ ،1,208 أكتوبرتشرین األول/ 31حتى بلغ مجموع الوفیات  إذ

 ص.ألف شخ 100لكل وفاة  21ي أ ،وفاة 321بلغ و البحرین ثالث أعلى معدل منذ منتصف آب/أغسطسفي 

الجمھوریة كانت أعداد الحاالت المؤكدة والوفیات للفرد الواحد في كل من وبالمقارنة مع بقیة المنطقة، 
عدد  متدنیة، أما في اإلمارات العربیة المتحدة وقطر فقد كانوالیمن  وموریتانیا السوریة والسودان ومصر العربیة

ً مرتفعا   الحاالت المؤكدة ٍ     تدن  بالالبلدان مفي ھذه الواحد  لفردل. غیر أن عدد الوفیات المؤكدة         31 ذفمن ؛مقارنة  
 .وفیات 5المتحدة اإلمارات العربیة وفي ألف من السكان  100لكل وفیات  8كانت في قطر تشرین األول/أكتوبر، 

 19-كوفیدلأكبر عدد من الفحوص اإلمارات العربیة المتحدة والبحرین تجري 

البیانات التي تصف كعلى نطاق واسع  وفرةجریت مت      ُ التي أ   19-فحوص كوفیدلیست البیانات عن أعداد 
لدى مصدر ھام للمعلومات في تحدید انتشار العدوى في أنحاء المنطقة. و ،ذلك، لكنھا، مع الحاالت والوفیات

فترة من شباط/فبرایر إلى تشرین الفي إجراء الفحوص، فاإلمارات العربیة المتحدة والبحرین أكبر قدرات 
فحصوا السكان قد أن بعض من السكان، ما یشیر إلى  100لكل فحص  100أكثر من  اند َ ل     َ الب  أجرى الثاني/نوفمبر، 

الفحوص عدد من ثاني أعلى  ، كان في قطرتشرین األول/أكتوبر 31بحلول وفي المتوسط.  واحدة أكثر من مرة
المملكة العربیة في  24لبنان وفي  24من السكان، ویلیھا  100لكل     ً فحصا   35ي جر            ُ الواحد، إذ أ   التراكمیة للفرد

 الكویت.في  21السعودیة و

 من السكان ألف  100لكل  19-كوفیدالتراكمیة لالفحوص عدد  3–5 الشكل
 2020 نوفمبرتشرین الثاني/فبرایر إلى شباط/من 

 
 .اإلسكواتجمیع وجامعة جون ھوبكنز،  OWIDبیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة ومن  المصدر:
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وارتفع عدد الحاالت في  ؛19-عدوى كوفیدمجلس التعاون الخلیجي في الصیف طفرة في انتقال بلدان شھدت 
            ً لبنان مؤخرا  األردن و

 100 لكل 19-كوفیدمؤكدة من الجدیدة اللحاالت لسبعة أیام في الیوم الواحد لمدة متوسط الأدناه  4–5الشكل یبین 
   ّ            یسل ط الضوء على ، وھو 2020نوفمبر /إلى تشرین الثاني فبرایر/شباطالممتدة من فترة الفي من السكان ألف 

ذروتھ في بدایة السبعة أیام ، بلغ متوسط    ً مثال  ارتفاع معدل انتقال العدوى في بعض البلدان. ففي قطر، 
 9و 7نحسر منذ ذلك الحین، واستقر إلى ما بین حالة مؤكدة جدیدة في الیوم، ثم ا 70اقترب من إذ ، وحزیران/یونی

بلدان مجلس التعاون الخلیجي عدد الحاالت ارتفع في     ً    أیضا  أن  4–5الشكل حاالت منذ أواخر آب/أغسطس. ویبین 
ً تقریبا  نفسھ األخرى في الوقت  حالة  13بنحو  وفشھدت المملكة العربیة السعودیة الذروة في شھر حزیران/یونی،       

     ً          یومیا  في منتصف حالة  20إذ بلغ عدد الحاالت ما یزید على سبعة أیام، للت الكویت أعلى متوسط      ً     ّ یومیا ؛ وسج  
ّ       س ج ل فیھاطفرة ، بفترة لیست طویلة بعد قطر، في منتصف تموز/یولیومان       ُ شھدت ع  أیار/مایو؛ و لى یزید ع ما ُ 

مھا في األردن ولبنان                  ّ سبعة أیام أعلى قی  لالجدیدة                  ً                              حالة جدیدة یومیا . ووصلت متوسطات الحاالت المؤكدة 30
  ً ا  حالة یومی 30 الـتجاوز لبنان  ،رتشرین األول/أكتوب 28في فمسارات تصاعدیة لم تتناقص بعد. ب  ً  را ، مؤخ

سبعة الشھر في منتصف أیلول/سبتمبر. وظل متوسط ذلك بسبعة أیام قبل الللمرة األولى، وھو ضعف متوسط 
  30سبتمبر، لكنھ ارتفع بسرعة إلى أكثر من أیلول/في األردن حتى منتصف  1لحاالت الجدیدة أقل من ل أیام
 .تشرین األول/أكتوبر 31في 

 ألف 100لكل  19-المتوسط الیومي الممھد لسبعة أیام لعدد الحاالت المؤكدة الجدیدة لكوفید 4–5الشكل 
 2020برایر إلى تشرین الثاني/نوفمبر من السكان، من شباط/ف

 
 .اإلسكواتجمیع وجامعة جون ھوبكنز،  OWIDبیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة ومن المصدر: 
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الوفیات المبلغ عنھا للفرد الواحد في العدید من البلدان العربیة، وطفرات عدد في الصیف في حاد ارتفاع 
 لبنانو وتونساألردن في      ً مؤخرا  

 لوفیات للفردیومي على مدى سبعة أیام لعدد ا تونس أعلى متوسطفي ل  ّ ج                      ُ تشرین األول/أكتوبر، س   31في 
عدد الوفیات  اددزقد االحاالت. وأعداد في حادة  تزامن مع ارتفاعاتبالاألردن، ھا تالوفي المنطقة العربیة، الواحد 

ّ         س ج لت في التشرین األول/أكتوبر،  1 فيففي تشرین األول/أكتوبر وحده؛ أضعاف ستة حوالي تونس بفي  متوسط ُ 
تشرین  31ي فوفاة في الیوم  71، بالمقارنة مع من السكانلكل ملیون  ةواحدوفاة في الیوم، أو وفاة  12

           ً وفیات یومیا   5أسرع، من وتیرة ب     ً     مماثال ، بل                  ً وشھد األردن مسارا  من السكان. ملیون  ستة لكل، أي أكتوبراألول/
وفاة في الیوم  41كل یومین، إلى  من السكانواحدة لكل ملیون أي وفاة  ،تشرین األول/أكتوبر 1في المتوسط في 

 لكل ملیون.حاالت وفاة  4أكتوبر، أي تشرین األول/ 31في 

  19-كوفیدبسبب المؤكدة لوفیات الجدیدة ل سبعة أیامالیومي الممھد لمتوسط ال 5–5 الشكل
 2020نوفمبر من السكان، من شباط/فبرایر إلى تشرین الثاني/ ملیونلكل 

 
 .ھوبكنز، تجمیع اإلسكواوجامعة جون  OWID بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة ومنالمصدر: 

                           ً                     في معدل انتقال العدوى مؤخرا ، كما یتضح من ارتفاع تشابھة محادة ورغم أن األردن ولبنان شھدا ارتفاعات 
لبنان. نظیره في            ً األردن كثیرا  فاق العدد الیومي للوفیات المؤكدة بسبب الجائحة في عدد الحاالت المؤكدة، 

ّ       س ج لت في بدایة تشرین األول/أكتوبر،  فيف ما یقرب من وفاة واحدة لكل ي      ً              یومیا  في المتوسط، أوفیات  6لبنان ُ 
ً     تقریبا  إلى العدد تضاعف  ،تشرین األول/أكتوبر 31وبحلول  ،ملیون شخص   ،في الیوم في المتوسطوفاة  11      
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في األردن خالل الفترة على مدى سبعة أیام الیومي للوفیات متوسط الاد دزالكل ملیون. وبالمقارنة،  2حوالي  يأ
 .مرات 8نفسھا 

مان ودولة فلسطین وقطر ومصر والمملكة العربیة السعودیة                    ُ والسودان والعراق وع   البحرینشھد كل من و
بسبب الجائحة، ولوحظت في بعض البلدان الیومي صیف ارتفاعات في عدد الوفیات في الوموریتانیا والیمن 

ّ      س ج ل في لك. وأخرى بعد ذطفرات   106في المتوسط  بلغف ،عدد الوفیاتفي ارتفاع  وفي أوائل تموز/یولی العراقُ 
في المنطقة في ذلك الوقت. الواحد للفرد متوسط كل ملیون شخص، وھو أعلى ل 3في الیوم، أي حوالي وفیات 

لوفیات المؤكدة الجدیدة لكل ملیون على مدى سبعة أیام ل متوسطال مان                  ُ خالل فصل الصیف في ع  اطراد ارتفع بو
 لكل ملیون شخص.وفیات  3أكثر من ي ، أ16عندما بلغ أغسطس آب/في منتصف تھ شخص، لیصل ذرو
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 التعلیم 

التي تتطلبھا أسواق بالمھارات  األفرادالتعلیم النظامي یزود ، فلتعلیم عامل رئیسي في تعزیز التنمیة المستدامةا
شھدت وقد ھم في صحة السكان ورفاھھم العام. اسیكما أنھ ، العمل الحدیثة ویرتبط مباشرة بالعمالة واألجور

ارتفاع النمو السكاني، یزداد عدد األطفال مع                                       ً      ً                   المنطقة العربیة في العقود األخیرة توسعا  كبیرا  في قطاع التعلیم. و
البیانات استمدت الموارد البشریة والموارد المالیة. وقد توفیر المزید من في سن الدراسة كل عام، ما یستلزم 

 الوطنیة ومعھد الیونسكو لإلحصاء.قسم من أجھزة اإلحصاء المستخدمة في ھذا ال

 النساءمنھا بین بین الرجال وھي أعلى المنطقة العربیة،  اإللمام بالقراءة والكتابة في تارتفاع معدال

 سنة وما فوق،  15سن في الكبار، ة بین بالنسبة المئویة لإللمام بالقراءة والكتا 1–6 الشكل
 2019-2000للفترة  الجنسنوع حسب 

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكوا المصدر:

 15 من البلدان الـ 8في المائة في  90تشیر التقدیرات األخیرة أن اإللمام بالقراءة والكتابة لدى الكبار تجاوز 
عام  المغرب، من فيو. 2000نذ عام      ً                تقدما  في ھذا المجال م                   ً حققت جمیعھا تقریبا  وقد  ،1–6 الشكلالواردة أدناه في 

 16النساء بنحو بین نقطة مئویة و 14معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بین الرجال ارتفع  ،2013إلى عام  2000
سیما في شمال             ً                                                     أكثر إلماما  بالقراءة والكتابة من النساء في جمیع أنحاء المنطقة، الكبار والرجال النقطة مئویة. 



-55- 

 

مئویة نقطة  11رجال الملمین بالقراءة والكتابة أعلى بحوالي معدل ال، كان 2013أفریقیا. وفي المغرب في عام 
ً الفارق مرتفعا  أیضا  ن ، كا2015مصر في عام في و 2014في عام تونس النساء. وفي ن معدل م نقطة  14إذ بلغ  ،             ً     

في المائة من الرجال  95إذ كان . وفي األردن، تقلصت الفجوة بین الجنسین مع مرور الوقت، مئویة
 ،2018في عام بینما بلغ المعدل في المائة من النساء،  85بالمقارنة مع  2003بالقراءة والكتابة في عام  نوملم
 .بین النساء في المائة 98الرجال والمائة بین  في 99

اإللمام بالقراءة والكتابة بین الشبان والشابات الذین تتراوح أعمارھم بین  تاتجاھات معدال 2–6 الشكلیبین و
ً عاما   24و 15 ً . والشباب أكثر إلماما       )، ورغم أن ما فوقسنة ف 15(البالغین السكان إجمالي بالقراءة والكتابة من                       

بالغین البین                  ً           ن الفرق أقل وضوحا  بكثیر مما إال أ     ً            ً                               عموما  أكثر إلماما  بالقراءة والكتابة من الشابات، ن ھم لشباا
ن والشابات بین الشبااإللمام بالقراءة والكتابة العراق والمغرب زیادات ملحوظة في معدالت قد شھد . وككل

بلغ اإللمام بالقراءة والكتابة بین ، 2012راق في عام الوقت. وفي العمرور  مع الفجوة بین الجنسین      ً    وتقلصا  في 
في المائة على التوالي.  92و 95إلى  2017في عام وارتفع في المائة  79وبین الشابات في المائة  87الشبان 

 98بالمقارنة مع  ،الشاباتبین في المائة  52الشبان وبین في المائة  63المعدل ، كان 2000المغرب في عام  وفي
 .2018في المائة على التوالي في عام  97و

 ، 24-15إللمام الشباب بالقراءة والكتابة في سن  النسبة المئویة 2–6 الشكل
 2019-2000، للفترة الجنس نوعحسب 

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكوا المصدر:
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 المغربو بالتعلیم االبتدائي في العراقالصافي االلتحاق نسبة تقلص الفجوة بین الجنسین في 

الفجوة بین الجنسین في نسب االلتحاق بالمدارس االبتدائیة في العراق والمغرب.  2000منذ عام تقلصت 
في . وفي المغرب 2018إلى نقطتین مئویتین في عام  2000نقاط مئویة في عام  7من  تالعراق، انخفض فيف

في المائة من  74وفي سن التعلیم االبتدائي الذین  انالفتیفي المائة من  84 بالمدارس االبتدائیة قتحال، 2000 عام
 .2018في عام  100لكل منھما  ةھذه النسبكانت الفتیات، في حین 

ف نسبتاالبتدائي. و الصافي بالتعلیمنسب االلتحاق  3–6 الشكلیبین   اعلى أنھ ةبالمدرسالصافي االلتحاق  ة  َّ     عر 
من  الذین التحقوا بذلك المستوى من التعلیملمستوى معین ظرة انمعدد الطالب في الفئة العمریة اللمئویة النسبة لا

نسب االلتحاق  التقدیرات األخیرة في المنطقة العربیة ارتفاع  ّ  بی ن وت .4مجموع السكان في تلك الفئة العمریة
. الشكلواردة في ال 16 ـبلدان المن ال     ً بلدا   11في المائة للفتیان والفتیات في  90فوق ، إذ تبلغ ما یالصافي

بالمدارس االبتدائیة كان یلتحق ، عندما 2000الفتیات في الیمن بشكل ملحوظ منذ عام ین بت النسبة ارتفع وقد
 .2016م في المائة في عا 75في المائة من الفتیات في سن التعلیم االبتدائي، بالمقارنة مع  49

 2019-2000نسبة االلتحاق بالتعلیم االبتدائي، حسب نوع الجنس للفترة  3–6 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكوا المصدر:

                                                
 إلحصاء.للیونسكو لتعریف معھد ا     ً وفقا   4
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 التعاون الخلیجيمجلس بلدان األعلى في ھي التعلیم الثانوي بااللتحاق الصافي نسب 

. التعلیم االبتدائيب االلتحاقن أدنى م المنطقة العربیةفي االلتحاق بالتعلیم الثانوي  ،بلدانالبعض رغم تزایده في 
بین الفتیات باستمرار أدنى في العراق والیمن  التعلیم الثانويبكانت نسب االلتحاق الصافي وعلى مدى السنین 

مان ودولة فلسطین وقطر والكویت ولبنان           ُ البحرین وع  وألردن ا فين الفتیات وكانت أعلى بی؛ مما بین الفتیان
ُ                 ومصر والمملكة العربیة السعودیة، رغم أن الفرق في ع مان كان حتى عام        ً                    ھامشیا  باستمرار عند حوالي  2013                                                

ً ، كان ملتحقا  2000ي عام ، ففمرور الوقتمع في المائة. واتسعت الفجوة بین الجنسین في دولة فلسطین  1              
مقابل ، من الفتیانفي المائة  41بالمقارنة مع  ،في المائة من الفتیات في سن التعلیم الثانوي 48بالمدارس الثانویة 

نقاط  7دة الفجوة بین الجنسین لصالح الفتیات من ما یعكس زیا ،2018في عام  في المائة على التوالي 67و 85
 .)4–6 الشكلنقطة مئویة ( 18مئویة إلى 

 2019-2000رس الثانویة، حسب نوع الجنس للفترة نسبة االلتحاق بالمدا 4–6 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكوا المصدر:

العراق كل من التعلیم الثانوي في بلدان مجلس التعاون الخلیجي. وشھد بااللتحاق الصافي نسب أعلى كانت و
تحققت مكاسب صغیرة ودولة فلسطین والمغرب وموریتانیا باستمرار زیادات كبیرة مع مرور الوقت، في حین 

 والمملكة العربیة السعودیة) ومصر. وفي موریتانیا  الكویتو مان وقطر                                ُ في بلدان مجلس التعاون الخلیجي (ع  
في المائة من الفتیات في سن التعلیم  12والفتیان ن في المائة م 15، لم یلتحق بالتعلیم الثانوي سوى 2001في عام 
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المائة  في 32وفي المائة للفتیان  30 ھذه النسب بأكثر من الضعف لتصل إلىازدادت ، 2018الثانوي؛ وبحلول عام 
في المائة  62إلى  28: من شابھةالمغرب ودولة فلسطین زیادة مكل من ، شھد 2018و 2000. وبین عامي للفتیات
في  85إلى  48من للفتیان وفي المائة  67إلى  41في المغرب ومن للفتیات  في المائة 66إلى  25ومن للفتیان 

 في المائة 62إلى  39من كبیرة، دولة فلسطین. وخالل الفترة نفسھا، كانت الزیادة في العراق في المائة للفتیات 
 .للفتیاتفي المائة  55إلى  26 منو للفتیان

 األعلى في السودانھي التالمیذ إلى المعلمین في المدارس االبتدائیة  ةسبن

تؤثر على قد كتظة الدراسیة المفالصفوف التعلیم. جودة المعلمین مؤشرات لإلى یمكن أن تكون نسب التالمیذ 
كانت ، 2000التعلیم ألن المعلمین قد ال یتمكنون من تخصیص وقت كاف الحتیاجات كل تلمیذ. ومنذ عام جودة 
. وانخفضت )5–6 الشكلي المنطقة (في السودان ھي األعلى فلتالمیذ إلى المعلمین في المدارس االبتدائیة انسبة 

 2000في عام التوالي، ، على تلمیذ لكل معلم 23و 24ھذه النسبة في األردن والجمھوریة العربیة السوریة من 
 .2016في الجمھوریة العربیة السوریة في عام  15و 2013في األردن في عام  17إلى 

 20195-2000التالمیذ إلى المعلمین في التعلیم االبتدائي للفترة نسبة  5–6 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكوا المصدر:

                                                
 لغ السودان إال عن نسب التالمیذ إلى المعلمین في المدارس العامة.     ّ لم یب   5
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أعلى  )23( 2018في العراق في عام العامة كان متوسط نسبة التالمیذ إلى المعلمین في المدارس االبتدائیة و
أدنى نسبة في المدارس االبتدائیة الخاصة في العراق ھذه ال، كانت باستمرار. و)14(المدارس الخاصة مما في 

ذلك،  . على العكس منوالمغرب مان ودولة فلسطین ُ ع  في وكان الحال كذلك ، العامةفي المدارس االبتدائیة مما 
، 2018في عام فباستمرار. أعلى قطر والكویت كان متوسط النسبة في المدارس االبتدائیة الخاصة في 

. وفي قطر، )6(العامة في المدارس االبتدائیة  ھأكثر من ضعف )15(متوسط في المدارس االبتدائیة الخاصة ال كان
في المتوسط في المدارس االبتدائیة الخاصة، بالمقارنة تلمیذ لكل معلم  16، 2019في عام نسب مشابھة لوحظت 

في األردن والمملكة        ً متساویا  والخاصة العامة لمدارس متوسط في اال. وكان العامةفي المدارس االبتدائیة  8مع 
ً العربیة السعودیة، وفقا    واحد لكل معلم.تلمیذ  علىال تزید وارق بلد، مع ف متوفرتین لكلآلخر سنتین                        

 مجلس التعاون الخلیجيبلدان باستمرار في منخفضة نسب التالمیذ إلى المعلمین في المدارس الثانویة 

وبین التعلیم المختلفة تجاھات في نسب التالمیذ إلى المعلمین ثابتة بالضرورة عبر مستویات التعلیم لیست اال
، ظل متوسط نسبة التالمیذ إلى المعلمین في 2014إلى عام  2010في مصر من عام فالعام والتعلیم الخاص. 

زیادة في كانت ال، 2011و 2010بین عامي ولكن . )6–6الشكل (عند المتوسط نفسھ المدارس الثانویة العامة 
األخیرة ففي ، ي المدارس الثانویة الخاصة أكبر بكثیر منھا في المدارس االبتدائیة الخاصةنسبة فھذه المتوسط 

 ،بأكثر من الضعفالثانویة النسبة في المدارس ازدادت ، بینما 27 إلىتلمیذ لكل معلم  19 ارتفع متوسط النسبة من
 )20(، كان متوسط النسبة في المدارس الثانویة العامة 2013إلى عام  2010. وفي المغرب من عام 47إلى  22من 

 .)5(في المدارس الثانویة الخاصة ھ أعلى بأربع مرات من

 2019-2000نسبة التالمیذ إلى المعلمین في التعلیم الثانوي،  6–6الشكل 

 
 .اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكوابیانات من أجھزة المصدر: 
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ما عند  حد                                        ً    متوسط في المدارس االبتدائیة العامة ثابتا  إلىال، ظل 2011إلى عام  2000وفي الفترة من عام 
 .14إلى  32، بینما انخفض في المدارس الثانویة العامة من 34حوالي 

ّ          وقد سج لت بلدان  باستمرار أدنى كة العربیة السعودیة، الكویت والمملومان وقطر                        ُ مجلس التعاون الخلیجي، ع       
، 2018والخاصة. وفي الكویت في عام عامة المدارس الكل من التعلیم الثانوي في  فيالتالمیذ إلى المعلمین  نسب
  العامة. وكانت النسب في المدارس الخاصةفي المدارس  11وعامة في المدارس ال 5النسبة متوسط كان 

 .تالمیذ لكل معلم 10، 2013و 2010 بین عاميعلى نحو مشابھ في المملكة العربیة السعودیة منخفضة 

 زیادة اإلنفاق العام على التعلیم في بعض البلدان وانخفاضھ في أخرى

معھد الیونسكو لإلحصاء بیانات عن اإلنفاق على التعلیم في معظم البلدان العربیة. وترد األرقام كنسبة یوفر 
لى األولویة           ً  یعطي مؤشرا  عنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي، ما كالحكومي وإجمالي اإلنفاق ئویة من م

ازداد اإلنفاق العام على التعلیم كنسبة مئویة من قد الموارد اإلجمالیة. ومع مقارنة بالللتعلیم التي یعطیھا كل بلد 
لم تكن ، رغم أنھ )7–6 الشكللدان وانخفض في أخرى (اإلنفاق الحكومي مع مرور الوقت في بعض البإجمالي 

عام في المائة من  22إلى  4من فقد ارتفع اإلنفاق الحكومي على التعلیم في العراق . ھناك اتجاھات ھامة سائدة
ً ا  ، لكنھ ظل ثابت2017إلى عام  2000 ً                   نسبیا  منذ ذلك الحین. وفي  ، 2016عام في المائة في  9 موریتانیا بلغ      

إلى  2003عام  في المائة). وفي الفترة من 16( 2010یقرب من نصف النسبة المئویة المبلغ عنھا في عام  ما أي
 في المائة. 23إلى  28تونس من في نسبة ال، انخفضت 2015

 2018-2000 للفترة اإلنفاق الحكوميإجمالي على التعلیم كنسبة مئویة من  اإلنفاق 7–6 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكواالمصدر: 
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 العمل 

في النساء في المنطقة العربیة، تشارك وألداء االقتصاد الكلي. ات ھامة سوق العمل واتجاھاتھ محددتركیبة 
وعلى العموم، . في كثیر من األحیان ل، وبفارق كبیراالرجمعدل مشاركة بمعدالت أقل بكثیر من  ةملاقوة العال

 ,Assaad and Krafft)ترتفع في المنطقة معدالت البطالة لدى من یشاركون في القوة العاملة من الشباب والنساء 
نسب على  ستحوذونیإذ أنھم ة، یؤثر تدفق العمال المھاجرین على تركیبة أسواق العمل، المنطقعبر . و(2014

مجلس التعاون الخلیجي واألردن ولبنان. وتشیر تقدیرات منظمة العمل الدولیة أن بلدان  سیما في ، الھاكبیرة من
بلدان  في غیر المواطنین العاملین من. ونسبة 2017ملیون عامل مھاجر في عام  23المنطقة العربیة استضافت 

في المائة في المملكة  58بین  2019فقد تراوحت في عام مجلس التعاون الخلیجي من أعلى النسب في العالم، 
 في المائة في قطر. 95العربیة السعودیة و

 العاملةمسوح القوة بیانات من باستخدام یقدم ھذا القسم لمحة موجزة عن أسواق العمل في البلدان العربیة 
السكان، عدد . وتتعلق اإلحصاءات بمجموع أجھزة اإلحصاء الوطنیةالتعدادات السكانیة التي قدمتھا فقط من و

، ھنا. ومن 2016بعد عام فقط غیر المواطنین فیھ تشمل  مسوح القوة العاملةبدأت ، فقد باستثناء حالة األردن
 اطنین األردنیین.الموسكان بالفقط التقدیرات المبینة ھنا تتعلق ، غرض االتساقول

 مجلس التعاون الخلیجيخارج بلدان العاملة ة القوفي مشاركة الانخفاض 
لكنھم یبحثون  سنة فما فوق) الذین یعملون أو ال یعملون 15(للبالغین ھي النسبة المئویة القوة العاملة المشاركة في 

مجلس التعاون بلدان                         ً      المنطقة العربیة، وتحدیدا  خارج  المشاركة في القوة العاملة منخفضة في معظمو.      ً       حثیثا  عن عمل
ّ   یسج ل لم  ،1–7 الشكل كما یتضح أدناه فيفالخلیجي.   في المائة  55یزید على           ً مجلس معدال  من غیر بلدان الأي بلد   

ً ؛ ویرجع ذلك أساسا  2019إلى عام  2000عام خالل الفترة من في أي سنة   إلى انخفاض معدل مشاركة النساء.                  

 2019-2000معدل المشاركة في القوة العاملة للفترة  1–7 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكوا المصدر:
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بلغ معدل ، وفرة                       ً                       أنحاء المنطقة. واستنادا  إلى أحدث البیانات المتبین تتفاوت معدالت المشاركة في القوة العاملة 
في  36لیمن الذي بلغ المعدل ل، وھو أدنى معدل في المنطقة، بعد 2019في المائة في عام  34ن األردالمشاركة في 

إلى  76المعدل باطراد من وازداد ھذا معدل في المنطقة، . وقد سجلت قطر باستمرار أعلى 2014المائة في عام 
 في المائة  55و 35. وأفاد معظم البلدان عن معدالت تتراوح بین 2018إلى عام  2000عام  منفي المائة  88

، ظل المعدل في تونس بین    ً مثال  بیانات، ولم تكن ھناك اتجاھات ھامة سائدة. فعنھا في جمیع السنوات التي تتوفر 
 في المائة. 48و 45یتراوح بین  2019و 2000 عامي

 فیھا الرجالمشاركة  مشاركة النساء في القوة العاملة أقل بكثیر من

، فیھا الرجالمشاركة النساء في القوة العاملة أقل من  ةشاركم ھا،جمیع 18 اإلسكوا الـفي الدول األعضاء في 
ھذه    ّ   تقل صت . وقد )2–7 الشكللرجال (لمشاركة النصف معدالت عن للنساء ھا، تقل معدالت المشاركة من 14وفي 

معدل المشاركة في زیادة إذ كانت ال                                                           ً         الفجوة بین نوعي الجنس في بعض البلدان مع مرور الوقت، وتحدیدا  في قطر، 
في المائة في عام  59إلى  2006في المائة في عام  45زیادة مشاركة النساء، من مدفوعة بالعاملة ى للقو ةاإلجمالی

 في المائة خالل الفترة. 96إلى  93بثالث نقاط مئویة بین الرجال من أصغر زیادة مع مقارنة بال، 2018

 2019-2000معدل المشاركة في القوة العاملة، حسب نوع الجنس للفترة  2–7 الشكل

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكواالمصدر: 
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لنساء في عام لفي المائة  28لرجال ولفي المائة  79في المغرب، انخفضت معدالت المشاركة، وإن ببطء، من 
. وفي الیمن، كانت نسبة االنخفاض في مشاركة الرجال 2019ي عام في المائة على التوالي ف 21و 70إلى  2006

في المائة على  6و 65إلى  2005في المائة للنساء في عام  11في المائة للرجال و 79من      ً  بروزا ، والنساء أكثر 
 في القوة العاملة ھي األدنى في الیمن. النساء، مشاركة وفرة            ً                   . ھكذا، وفقا  ألحدث البیانات المت2014التوالي في عام 

 في دولة فلسطینوفي ارتفاع  في العراق والمغربفي انخفاض  القوة العاملةمعدل مشاركة الشباب في 

 كة الشابات معدالت مشاربمعدالت أعلى من القوة العاملة یشارك الشبان في في حالة البالغین، كما 
العاملة ال تنعكس بالضرورة في اتجاھات . غیر أن االتجاھات في معدالت مشاركة البالغین في القوة )3–7الشكل (

معدالت مشاركة الشباب، والعكس بالعكس. وفي العراق والمغرب، انخفضت معدالت مشاركة الشباب في القوة 
، انخفض المعدل للشبان 2017إلى  2005 عام البالغین. وفي الفترة منانخفاضھا لدى من سرعة أكبر العاملة ب

ً ا  اضانخف فترة على مدى في المائة. وفي المغرب  5إلى  18في المائة، وللشابات من  49إلى  64من   ً ا  مطرد 
، )2018( في المائة 39إلى  )2005( 61 المشاركین في القوة العاملة منان لشبنسبة ا، انخفضت باطراد شابھةم

 .)2018( في المائة 14إلى  )2005( 23باطراد من وانخفضت النسبة للشابات 

 ، سنة) 24-15( القوة العاملةمعدل مشاركة الشباب في  3–7الشكل 
 2019-2000للفترة  الجنسنوع حسب 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:
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لشابات لفي المائة  8لشباب ولفي المائة  43ن مشاركة الشباب في القوة العاملة في دولة فلسطین، مدادت زوقد ا
 .2019في المائة على التوالي في عام  10و 49إلى  2010في عام 

 أعلى معدل للبطالة في دولة فلسطین

ّ   تسج ل  ،4–7الشكل كما یتضح أدناه في  البحرین وبلدان مجلس التعاون الخلیجي، اإلمارات العربیة المتحدة   
، كان 2018في عام فوالكویت والمملكة العربیة السعودیة، باستمرار أدنى معدالت البطالة في المنطقة.  وقطر

المائة. وفي المملكة العربیة السعودیة، التي سجلت أعلى معدل بین ھذه البلدان  في 0المعدل في قطر حوالي 
 .2019في المائة في عام  6كان الخمسة، 

 لت دولة فلسطین باستمرار أعلى معدل للبطالة     ّ ، سج  2019 عام إلى 2000عام  وعلى مدى الفترة من
ً سنویا  في المائة  20تجاوز إذ في المنطقة،                          ً  األردن المجاور مرتفع أیضا ، في معدل ال. كما أن 2001منذ عام      

في معدل ثاني أعلى فكان ؛ 2019في المائة في عام  19إلى  2014في المائة في عام  12     ً     مؤخرا ، من ازداد و
مصر في معدل ال. وخالل الفترة نفسھا، انخفض 2015المنطقة بین البلدان التي أبلغت عن أرقام البطالة منذ عام 

. وقد تكون البطالة أعلى، وتزداد بوتیرة 2019في المائة في عام  8إلى  2014في المائة في عام  13من اطراد ب
للتحقق من ال تتوفر لكن ولیبیا والیمن، وعربیة السوریة الجمھوریة الك، المنكوبة بالنزاعاتأسرع، في البلدان 
 .العھدذلك بیانات حدیثة 

 2019-2000معدل البطالة للفترة  4–7الشكل 

 
 .بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة، تجمیع اإلسكوا المصدر:
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 دولة فلسطین یتزاید فيوالنساء مرتفع بطالة معدل 

، الرجالركة ن معدالت مشابكثیر مأدنى بمعدالت القوة العاملة في  نشاركی رغم أن النساء في المنطقة العربیة
بین نوعي الجنس في بعض                ً بدو أكثر تكافؤا  تبالضرورة في معدالت البطالة، التي باین ال ینعكس مدى ھذا الت

 لرجال، وظلت كذلك مع مرور الوقت ھا لأو أعلى بقلیل منشابھة نساء مللكانت    ً  مثال ، البلدان. ففي قطر، 
عام  في الفترة منفلرجال والنساء متشابھة حتى وقت قریب. بطالة اوفي المغرب، كانت معدالت . )5–7الشكل (

في المائة في عام  14، لكن بطالة النساء قفزت إلى واحدة أقل من نقطة مئویةكان الفارق ، 2015إلى  2005
 في المائة. 8الرجال إلى لدى انخفضت بینما ، 2019

 2019-2000معدل البطالة حسب نوع الجنس للفترة  5–7الشكل 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیةالمصدر: 

إلى درجة ، أكبر مما في حالة الرجالعن العمل ت عاطالاحتمال أن تكون النساء  مع ذلك، في المنطقة العربیة
ودولة فلسطین والكویت والمغرب والمملكة العربیة  في العراقتزایدت في اآلونة األخیرة ساء أن بطالة الن

ّ   وس ع في المائة، ما  27إلى  2011ارتفعت بطالة النساء في تونس في عام وقد السعودیة.  الفجوة بین نوعي الجنس  
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 صل ت، ل2011بعد عام                 ً ، ثم انخفضت قلیال  2008في عام  فقطنقاط مئویة  5بینما كانت نقطة مئویة؛  12إلى 
 .2017نقاط مئویة في عام  10إلى 

النساء في المملكة العربیة السعودیة ودولة فلسطین، ما أدى إلى اتساع الفجوة بطالة ، ازدادت 2000بعد عام 
، بلغت البطالة 2006في عام وفي الثانیة.  ھافي األولى وتقلبباطراد بین نوعي الجنس مع انخفاض بطالة الرجال 

، ارتفعت 2011لرجال؛ وبحلول عام بین افي المائة  5و بین النساءفي المائة  15في المملكة العربیة السعودیة 
، 2019                ً                        في المائة. ووفقا  ألحدث التقدیرات، في عام  3الرجال إلى بطالة في المائة وانخفضت  19النساء إلى بطالة 
، 2006عام  ذالفجوة بین نوعي الجنس منتضاعف في المائة، ما یمثل  2 رجالوالفي المائة  21النساء بطالة بلغت 

 نقطة مئویة. 19مئویة إلى نقاط  10من 

ازدادت منذ ذلك الحین، لكن لة الرجال؛ ومن بطاالنساء في دولة فلسطین أقل بطالة ، كانت 2009وقبل عام 
مقارنة بالفي المائة،  41معدل بطالة النساء كان ، 2019الرجال. وفي عام استقرت بطالة بطالة النساء بسرعة بینما 

، 2009في عام  في المائة 24معدل بطالة الرجال كان . وعلى العكس من ذلك، 2009في المائة في عام  27مع 
ّ   س ج ل ، وھو أدنى معدل لبطالة الرجال 2011في المائة في عام  19وانخفض إلى  بطالة  . وارتفعت2000منذ عام ُ 

 .2019في المائة في عام  21الرجال منذ ذلك الحین إلى 

 في األردن ودولة فلسطینفي ارتفاع انخفاض في مصر وفي معدالت بطالة الشباب 

ھي فالشباب، على بطالة في المنطقة العربیة إلى حد كبیر بطالة البالغین تنعكس االتجاھات في معدالت 
في األردن وتونس مرتفعة ، ووالكویت مجلس التعاون الخلیجي، قطري المنطقة ككل) في بلدمع مقارنة بال( تدنیةم

حتى مع بطالة الشبان منھم ، انخفضت بطالة الشباب في مصر بسبب انخفاض 2015منذ عام وودولة فلسطین. 
ف المعدل في عام في المائة، أي أقل من نص 12 نبطالة الشبامعدل ، بلغ 2019. وفي عام بطالة الشاباتتزاید 
  50إلى  38من ابات الشبطالة الفترة نفسھا، ارتفعت نسبة على مدى في المائة، ولكن  28الذي بلغ  2015

 في المائة.

للفجوة  شابھةموالشباب في المغرب صغیرة الجنس من  نوعيظلت فجوة ، 2015عام  إلى 2005ومن عام 
أي بلد آخر في المنطقة، أفاد المغرب أن معدالت بطالة . وخالل ھذه الفترة، وعلى عكس بطالة البالغینفي 

في المائة،  34إلى  2017ارتفعت في عام ابات بطالة الشلكن . نلة الشبا         ً             أدنى قلیال  من معدالت بطاالشابات 
 .للشبانفي المائة  27مع مقارنة بال

              ً ، مدفوعة أساسا  2009كبیر دولة فلسطین، زیادات مطردة في بطالة الشباب منذ عام                     ٍّ وشھد األردن، وإلى حد   
في  46و 23في األردن من ن والشابات بطالة الشباوارتفعت معدالت بزیادة بطالة الشابات. دولة فلسطین في 

الفترة نفسھا، ارتفعت . وخالل 2019في المائة على التوالي في عام  59و 36إلى  2009المائة على التوالي في عام 
انخفضت بینما في المائة، وھي أعلى نسبة في المنطقة،  67في المائة إلى  47في دولة فلسطین من بطالة الشابات 
 في المائة. 35نقطتین مئویتین إلى بطالة الشبان ب
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 سنة)، 24-15معدل بطالة الشباب ( 6–7الشكل 
 2019-2000حسب نوع الجنس للفترة 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیةالمصدر: 

 الرجال في الكویتبین في القطاع العام بین النساء في قطر والعمالة انخفاض 

في القوة المشاركة وفرھا عن حسب القطاع في المنطقة العربیة قدر تعمالة لبیانات المتعلقة بالاال تتوفر 
 العمالة ، إجمالي )7–7الشكل ( 2015والبطالة. ومن بین البلدان التسعة التي قدمت تقدیرات منذ عام  العاملة

 العاملین الرجالمن في المائة  38و من النساء العامالتفي المائة  49بلغ إذ األردن، في القطاع العام أعلى في 
 .2019في عام 

ً ا  فاضانخلرجال في القطاع العام في الكویت نسبة العمالة ل ت، انخفض2016عام  إلى 2014عام  وفي الفترة من   
ً ا  ملحوظ في المائة. وفي قطر، انخفضت  33إلى  31من     ً قلیال  لنساء ل تفي المائة، بینما ارتفع 14إلى  22من   
، بینما انخفضت 2018في المائة في عام  19إلى  2009في المائة في عام  32من باطراد، في القطاع العام للنساء 

 في المائة. 8إلى  10للرجال بنقطتین مئویتین فقط، من 
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 2019-2000عمالة في القطاع العام حسب نوع الجنس للفترة النسبة المئویة لل 7–7الشكل 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیةالمصدر: 

 ومصر والمغرب انخفاض في دولة فلسطینفي في الزراعة العمالة 

، كان أقل من 2019إلى  2000من عام      ً                                                           نادرا  ما یعمل العمال في بلدان مجلس التعاون الخلیجي في الزراعة: ف
 في المائة من الرجال والنساء یعملون في الزراعة في كل بلد من بلدان مجلس التعاون الخلیجي  10
 ، كانت أعلى نسبة2015بلدان مجلس التعاون الخلیجي التي قدمت تقدیرات منذ عام فیما یتعلق ب. و)8–7الشكل (

عمل في ، عندما 2016الرجال أو النساء في الزراعة في المملكة العربیة السعودیة في عام العاملین من  من
 في المائة من الرجال. 6الزراعة 

 كما أنھا كانت تتناقصفي الزراعة، العمالة ت الخاصة باألردن ولبنان إلى انخفاض معدالت وتشیر التقدیرا
المائة من النساء  في 2والرجال  في المائة من 4یعمل  في األردن، كانف. كلیھما لجنسلنوعي امع مرور الوقت 

في  1أقل من إلى في المائة فقط و 2إلى ة للرجال ، انخفضت النسب2019؛ وبحلول عام 2005في الزراعة في عام 
، 2018في المائة في عام  4إلى  2009في المائة في عام  7لرجال من ل. وفي لبنان، انخفضت للنساءالمائة 

 في المائة للنساء. 2إلى  6من نحو مشابھ،  علىو
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 2019-2000النسبة المئویة للعمالة في الزراعة حسب نوع الجنس للفترة  8–7الشكل 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:

ھذه وإن كانت ، على العكس من ذلك، تعمل في الزراعة نسب كبیرة من القوة العاملة في مصر والمغرب
 في المائة من النساء  47وفي المائة من الرجال  28مل یعفي مصر، كان فمرور الوقت. مع تتناقص النسب 

في  ا، واستمرت2010في عام  للنساءفي المائة  43وللرجال  25إلى  اانخفضتتین النسباتین في الزراعة، لكن ھ
 2005في المغرب، في الفترة من و. 2019في عام  كلیھما لجنسلنوعي افي المائة  21لتبلغا االنخفاض باطراد 

. وفي عام للنساء العامالت فیھا بینما ظلت ثابتةاطراد بالعاملین في الزراعة لرجال نسبة ا، انخفضت 2016إلى 
في  51، ثم إلى 2017في المائة في عام  52إلى  2016في المائة في عام  60لنساء، من     ّ    ت بحد ة ل، انخفض2017

 .2018المائة في عام 

ً ولة فلسطین انخفاضا  وشھدت د ، ولكن بمعدل أسرع للنساء. كلیھما لجنسلنوعي االزراعة العمل في في                    
في المائة وانخفض باطراد منذ ذلك الحین  37عندما بلغ  2007في عام تھ ذرووصل عمل النساء في الزراعة و

 في المائة. 6إلى  11رجال من عمل ال ، بینما انخفض2019في المائة في عام  7إلى 
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 ةوالالمساواالفقر  

. 17 الـاألول من أھداف التنمیة المستدامة الھدف التنمیة الدولیة، وھو ات خطط أولویمن الفقر ما زال خفض 
 الفقر والقضاء خفض                                             ً             یولي صانعو السیاسات في المنطقة العربیة مزیدا  من االھتمام لوكما یجدر، 
 الشدید. على الحرمان

 تزاید في بعض البلدانفي الفقر 

. ویبین ألي بلد نھا النسبة المئویة للسكان الذین یعیشون تحت خط الفقر الوطنيعلى أنسبة عدد الفقراء حدد  ُ ت  
ً عربیا       ً بلدا   11في ھذه النسبة  1–8الشكل  لبنان وبیانات. ومن بین ھذه التقدیرات، لم یكن لدى قطر عنھا تتوفر       

لفقر عبر البلدان خالل ھذه لاتجاه ثابت ھناك  یس. وكما ھو مبین بوضوح، ل2019-2000سوى تقدیر واحد للفترة 
ّ  فقد ظل  الفترة،   في المائة  5في أخرى. وسجلت قطر أدنى نسبة، بلغت انخفض بینما البلدان  یتزاید في بعض     
لي ، یبفجوة كبیرة. و2014في المائة في عام  49لغت بإذ الیمن، كانت النسبة األعلى في ، بینما 2010في عام 

 .2014 في المائة في عام 36بلغت  ثاني أعلى نسبةبالسودان، 

 2017-2000نسبة عدد الفقراء للفترة  1–8الشكل 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیةالمصدر: 

 ھي األوسعمصر فجوة الفقر في 

لعدد األشخاص تحت فعلى عكس نسبة العدد، وھي النسبة البسیطة الفقر أو عمقھ.  تعبر فجوة الفقر عن شدةو
                 ً                                      فجوة الفقر، معبرا  عنھا كنسبة مئویة من خط الفقر الوطني، بین                                         ُ خط الفقر الوطني إلى إجمالي عدد السكان، ت  

 خط الفقر ھذا.، عن في المتوسط، الفقراءعد  ُ ب  مدى 
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 بیانات عن االتجاھاتمع عدم توفر ، 2017-2000فجوات الفقر في تسعة بلدان خالل الفترة  2–8الشكل قارن وی
أعداد تتزاید فیھا التي إذ أن البلدان الفقراء، أعداد . وتتشابھ االتجاھات في فجوات الفقر مع اتجاھات في بلد واحد

ً فقراء لدیھا أیضا  ال البلدان لغالبیة تزایدة، والعكس صحیح. وتجدر اإلشارة إلى أن نسب فجوة الفقر فقر مفجوات                  
ّ   تسج ل في المائة. و 10تزید عن ثالثة بلدان فقط نسب إذ لدى إلى حد ما، صغیرة  ، على فجوة فقرأمصر   

  25وإلى  2010في المائة في عام  20إلى  2000في المائة في عام  11باطراد من ازدادت ھذه الفجوة  وقد
 .2015في المائة في عام 

 2017-2000فجوات الفقر للفترة  2–8الشكل 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیةالمصدر: 

 صغر في قطراألكبر في المملكة العربیة السعودیة والالمساواة األ

مدى انحراف توزیع الدخل، أو في بعض الحاالت، اإلنفاق االستھالكي  اتقتصادألي من االیقیس مؤشر جیني 
 100لمساواة الكاملة إلى لصفر من تراوح ھو ی     ً   تماما ، و            ٍ توزیع متساو  حالة عن  ،ألفراد أو األسر المعیشیةل
 كاملة.المساواة اللل

 زیادة متواضعة كانت ھناك  ،3–8الشكل . وكما ھو مبین في     ً بلدا   12 ي لـتتوفر بیانات االتجاه لمؤشر جین
في البلدان األخرى      ً نسبیا  ة ستقرت مبلدان، بینما ظل 8                                   ً        ً    مستویات الالمساواة في بلدین وانخفاضا  متواضعا  في في 

          ً          . واستنادا  إلى أحدث عتدلةإلى م     ً نسبیا   مع مرور الوقت. وكانت مستویات الالمساواة في معظم البلدان منخفضة
في عام  46 مؤشر جینيحیث بلغ في المملكة العربیة السعودیة،                      ً التوزیع األكثر انحرافا  ، كان وفرةالبیانات المت

ً ، ولدیھا التوزیع األقل انحرافا  قطربینما بلغ في في العام نفسھ؛  40     ّ  عند حد  لیھا المغرب وت، 2013 في عام  26،                              
 في العام نفسھ. 28     ّ  عند حد   العراقلیھا یو، 2012
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 السكانمن ُ    خ مس خمس وأفقر  اإلنفاق االستھالكي بین أغنىإجمالي فجوات كبیرة في 

ُ    أغنى خ مس وأفقر خ مس إنفاق ستخدم على نطاق واسع ھو حصة دخل/ ُ ی  لالمساواة مقیاس آخر ھناك            ُ       
         ً ، وتقدیرا  سبعة بلداناإلنفاق ھذه لبیانات اتجاھات حصص  4–8الشكل االستھالك. ویبین إجمالي من من السكان 

لم یكن في بلدین اثنین  ینماوقد كان ھناك في خمسة بلدان انخفاض طفیف في الالمساواة، باثنین. بلدین      ً  واحدا  ل
 مع مرور الوقت.في الالمساواة تغییر ال زیادة طفیفة أو غیر 

 2018-2000مؤشر جیني للفترة  3–8الشكل 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیةالمصدر: 

أكبر حصة من إجمالي اإلنفاق االستھالكي  )2014(في كل من المغرب والیمن الخمس األغنى من السكان ینفق 
قطر فھي في  في المائة) 34( صغرأما الحصة األفي المائة)؛  48(ان التي توفرت بیانات عنھا بلدألي من ال

 ودولة فلسطین )2015(في مصر ینفق الخمس األفقر . وعلى العكس من ذلك، )2017(ودولة فلسطین  )2012(
المغرب و ي السودانفھي فصغر أما الحصة األفي المائة)  9و 10األكبر من إجمالي اإلنفاق (حصة ال )2017(

 في المائة). 7والیمن (أقل من 
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ُ             حصة الدخل (اإلنفاق) لدى أغنى خ مس وأفقر خ مس من السكان 4–8الشكل            ُ                              
 2017-2000للفترة 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیةالمصدر: 

 ھو األدنىاإلنفاق االستھالكي على التعلیم والصحة 

ستحوذ بلدان في المنطقة. وت 10فئات اإلنفاق الرئیسیة في على  ياالستھالكتوزیع اإلنفاق  5–8الشكل یبین 
  في المائة) 32العراق (في في المائة) و 43حصة في األردن (على أكبر یة والمشروبات غیر الكحولیة األغذ
في الكویت ولبنان وفي المائة).  49الیمن (في في المائة) و 34وفي مصر ( في المائة) 31دولة فلسطین (وفي 

اء والغاز وأنواع الوقود األخرى. وفي الحصة األكبر للسكن والمیاه والكھربتذھب والمملكة العربیة السعودیة، 
 أصغر حصة على التعلیم أو الصحة، باستثناء المغرب،  ُ    ت نفق جمیع البلدان التي تتوفر عنھا بیانات حدیثة، 

 في المائة). 2كانت على المالبس واألحذیة (إذ 
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 االستھالكي، أحدث البیانات المتوفرةتوزیع اإلنفاق  5–8الشكل 

 
 .تجمیع اإلسكوا، بیانات من أجھزة اإلحصاء الوطنیة المصدر:
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 الثقافة 

والروحیة والموضوعیة مادیة أنھا مزیج السمات والممارسات المعینة على یمكن تعریف ثقافة منطقة 
 ثقافة المنطقة العربیة غنیة ومتنوعة بشكل خاص.وسكانھا. لوالتاریخیة الممیزة 

من مسح قسم خذت البیانات المستخدمة في ھذا ال   ُ ، أ  أجھزة اإلحصاء الوطنیةباإلضافة إلى البیانات التي قدمتھا 
قاعدة بیانات و معھد الیونسكو لإلحصاءبیانات قاعدة على اإلنترنت، ین للبیانات البارومیتر العربي، ومن قاعدت

جري                             ُ لالتحاد الدولي لالتصاالت. وقد أ  العالمیة التابعة مؤشرات االتصاالت/تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
، 2017-2016، 2014-2012، 2011-2010، 2009-2006: دورات، للفتراتمسح البارومیتر العربي في خمس 

 من األردن وتونس 2018البیانات في عام فیھا  تمع ُ ج  دورة ز فقط على أحدث      ّ ، نرك  . في ھذا القسم2018-2019
 ودولة فلسطین ولبنان ولیبیا ومصر والمغرب والیمن. والعراق والسودان

 بین النساء    ً قلیال  على مرتفعة وھي أن    ُّ تدی  نسبة ال

أو  "ن إلى حد ما  ّ دی  "متأو " ن    ّ متدی  "أنفسھم تصنیف ب من المجیبین  ِ ل                      ُ البارومیتر العربي، ط  مسح في 
".     ّ متدی ن" كـ                            ً لى حد ما"، وسیشار إلیھما معا      ّ   متدی ن إ"و"     ّ متدی ن" افئت تمع                       ُ . وألغراض ھذا التحلیل، ج  "ن    ّ متدی   غیر"

 .1–9الشكل في مسح نتائج الرد وت

 وع الجنس، أحدث البیانات المتوفرةن حسب ن                    ُّ النسبة المئویة للتدی   1–9الشكل 

 
 .بیانات من مسح البارومیتر العربي المصدر:
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إذ تبلغ نسبة أدنى الطیف، في لیبیا وتقع تونس وإلى حد كبیر. نون السكان البالغون في المنطقة العربیة متدی
والیمن، إذ أن ما یزید  األردنفھي  نسب في المنطقةالأعلى ا أمفي المائة على التوالي.  70و 78المتدینین فیھما 

ً نا                 ُّ النساء أكثر تدی   ،1–9الشكل وكما ھو مبین في . متدینونالسكان في المائة من  95على  من الرجال بدرجات    
 نقطة مئویة. 30ن نحو         ُّ في التدی   یبلغ الفرق بین نوعي الجنسإذ تونس في سیما  في جمیع البلدان؛ وال متفاوتة

 الثقةتدني 

بین من  1، أفاد أقل من والیمن . وفي جمیع البلدان، عدا مصر)2–9الشكل      ً  عموما  (تدنیة الثقة في اآلخرین م
 في المائة  4سوى جب لم یإذ أدنى معدل في لبنان، كان مجیبین أنھ یمكن الوثوق بمعظم األشخاص. و 4كل 

 في المائة على التوالي  38و 39في المائة من النساء بأن معظم الناس جدیرون بالثقة، مقابل  3من الرجال و
 على في المنطقة.األ تاننسبالفي الیمن، وھما 

 النسبة المئویة للمجیبین الذین یعتقدون أن معظم الناس یمكن الوثوق بھم، 2–9الشكل 
 حسب نوع الجنس، أحدث البیانات المتوفرة

 
 .بیانات من مسح البارومیتر العربي المصدر:
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 افتقار إلى البنیة التحتیة لھاالسینما وتدني ارتیاد 

ألف نسمة. وتشیر البیانات  100شاشات لكل عدد الوالواحد السینما للفرد عدد مرات ارتیاد  3–9الشكل یبین 
بیانات توفر عنھا التي تالست من البلدان العربیة ف. ھالبنیة التحتیة لإلى افتقار إلى ا             ً  السینما نسبیا  ودني ارتیاد تإلى 

ّ    إذ سج لت من البلدان في العالم، األعلى في المائة  10 الـ مرتبة في قائمةدون غیرھا ، احتلت قطر 2015منذ عام      
. 1كان ، عندما 2008ما كان علیھ العدد ضعف أكثر من أي  ،2017في عام الواحد للفرد للسینما زیارات  3

لبلدان التي قدمت بیانات حدیثة. أدنى من زیارتین للفرد الواحد ل وبخالف ذلك، تشیر التقدیرات األخیرة إلى
ّ         وسج ل كل من  ً ا  البحرین ولبنان انخفاض   في  1إلى  3من و 2013في عام  1إلى  2 ، من2005منذ عام االرتیاد في   

 .على التوالي ،2017عام 

شاشة لكل  4.8(في المنطقة في البحرین قد كانت أعلى كثافة . ومتدنیة على نحو مشابھكثافة الشاشات كم أن 
. 2017في العالم في عام األعلى  25 الئحة البلدان الـخارج تضعھا ھذه النسبة ، و)2013ألف نسمة في عام  100

ألف  100شاشات لكل  9، 2017في عام في العالم لتي احتلت المرتبة العاشرة إسبانیا، اكان لدى وبالمقارنة، 
في البحرین رغم انخفاض عدد ات تزایدت كثافة الشاشقد للبحرین. والنظیر نسمة، أي ما یقرب من ضعف العدد 

الشاشات لكل عدد اد دزا، 2013 عام إلى 2005عام فمن ؛ الواحد على مدى الفترة نفسھالسینما للفرد لالزیارات 
                     ً    لسینما في لبنان عموما  مع ل. وعلى العكس من ذلك، تزامن انخفاض عدد الزیارات 5إلى  3ألف نسمة من  100

 .2014في عام  3إلى  2007ألف نسمة في عام  100لكل  شاشات 5 ، مناتانخفاض كثافة الشاش

 2017-2000ألف نسمة للفترة  100زیارات السینما للفرد الواحد، والشاشات لكل عدد  3–9الشكل 

 
 قاعدة بیانات معھد الیونسكو لإلحصاء. المصدر:
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 في استخدام اإلنترنتازدیاد ھائل 

 ستخدم اإلنترنت أقل كان ی، عندما 2005منذ عام كبیرة ازداد استخدام اإلنترنت في المنطقة العربیة زیادة 
. ومنذ ذلك الحین )4–9الشكل األعضاء في اإلسكوا ( 18 ـالدول الفي سكان مجموع الفي المائة من  50من 

مجلس التعاون الخلیجي، التي بلدان سیما في                    ً       ً                                 أصبحت اإلنترنت جزءا  رئیسیا  من الثقافة الحدیثة في المنطقة، ال
شھدت زیادة في عدد مستخدمي اإلنترنت بنحو عشرة أضعاف. وكانت أكبر زیادة على مدى السنوات العشر 

. كما ازداد استخدام 2018في عام  75إلى  2010في عام نسمة  100اشتراكات فقط لكل  3من ، الماضیة في العراق
. 2018في المائة في عام  99إلى  2010في المائة من السكان في عام  55من  في البحرین، ةكبیرزیادة اإلنترنت 

 69، من 2018و 2010بین عامي  ةملحوظزیادة                                                      ً وفي قطر واإلمارات العربیة المتحدة، ازداد االستخدام أیضا  
 على التوالي. ،في المائة 98إلى  68في المائة ومن  99إلى 

 27، من 2010 مع عاممقارنة بال 2017أكثر من ضعف عدد األشخاص اإلنترنت في عام وفي األردن استخدم 
 37، من شابھة. وشھدت دولة فلسطین زیادة م2017 عام يف في المائة 67إلى  2010من السكان في عام في المائة 

. ورغم أن استخدام اإلنترنت ازداد باطراد في المنطقة 2018في عام في المائة  64إلى  2010في المائة في عام 
یستخدم ، كان 2017عام ففي یزال في بعض البلدان غیر واسع النطاق.  العربیة على مدى العقد الماضي، إال أنھ ال

 .والیمن موریتانیاوأقل من نصف سكان الجمھوریة العربیة السوریة والسودان ولیبیا ومصر نترنت اإل

 2018-2000النسبة المئویة من السكان الذین یستخدمون اإلنترنت للفترة  4–9الشكل 

 
 .التحاد الدولي لالتصاالتالعالمیة التابعة لقاعدة بیانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  المصدر:
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 2010-2000فترة لل النقالالخلوي اتف یادة كبیرة في اشتراكات الھز

بلدان مجلس التعاون الخلیجي عن أعلى معدالت اشتراكات أبلغت معدالت استخدام اإلنترنت، مشابھ لنحو على 
أدنى عدد من عن لبنان والیمن بلغ كل من ، أوفرة       ً                   . ووفقا  ألحدث البیانات المت)5–9الشكل النقال ( الخلويالھاتف 

ً اشتراكا   67 بلغإذ نسمة،  100االشتراكات لكل  ً اشتراكا   55و 2018في عام         على التوالي.  ،2017في عام        
ّ    سج لت وبالمقارنة،  ً اشتراكا   120ما ال یقل عن مجلس التعاون الخلیجي بلدان جمیع   ، وكان أعلى 2018في عام         

 .اشتراكات 209وبلغ في اإلمارات العربیة المتحدة عدد من االشتراكات 

عام  . ففيحاء المنطقةبسرعة في أنالنقال  اتفادت اشتراكات الھدزا، 2010إلى عام  2000عام وفي الفترة من 
اشتراكات صفر العراق ودولة فلسطین والیمن عن وأبلغ كل من السودان والجمھوریة العربیة السوریة ، 2000

وفي الجمھوریة  52السودان عدد االشتراكات في ، كان 2010نسمة؛ وبحلول عام  100لكل النقال في الھاتف 
. وقد لوحظت أكبر الزیادات من عام 48 وفي الیمن 64 سطینوفي دولة فل 78وفي العراق  55العربیة السوریة 

عدد االشتراكات في الھاتف  بلغإذ مان،                                   ُ المملكة العربیة السعودیة ولیبیا وع  كل من في  2010إلى عام  2000
 على التوالي. ،نسمة 100لكل  144و 175و 181الخلوي النقال 

ادت االشتراكات في الھاتف الخلوي النقال في أنحاء المنطقة بمعدل دزا، 2018إلى  2010عام  في الفترة منو
، ُ                                     ع مان ولیبیا والمملكة العربیة السعودیة        ً ، وأساسا  البلدانعدد في الواقع، انخفض وأبطأ بكثیر مما في العقد السابق. 

عام  إلى 2000 عام نسمة في الفترة من 100ل لكل االتي شھدت أكبر زیادة في اشتراكات الھاتف الخلوي النق
ً اشتراكا   176                                     ً     لیبیا، انخفضت النسبة إلى النصف تقریبا ، من  . ففي2010 ، 2017في عام  91إلى  2010في عام         

ً اشتراكا   128بینما شھدت اإلمارات العربیة المتحدة أكبر زیادة، من   .2018في عام  209إلى  2000في عام         

 2018-2000نسمة للفترة  100                           ّ       اشتراكات الھاتف الخلوي النق ال لكل  5–9الشكل 

 
.قاعدة بیانات مؤشرات االتصاالت/تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت العالمیة التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت المصدر:
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هذا اإلصدار هو األحدث من سلسلة تصدر كل سنتين عن شعبة اإلحصاء في اللجنة 
 االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. وفي السابق، كان عنوان التقرير

»المجتمع العربي: مجموعة اإلحصاءات والمؤشرات الديمغرافية واالجتماعية«، ولكن مع 
تجّدد التركيز على عرض البيانات مفّصلة حسب الفترات الزمنية، ُغًير العنوان إلى »المجتمع 
العربي: االتجاهات الديمغرافية واالجتماعية«. وبتركيزه على الديناميات السكانية، وتركيبة 

األسرة المعيشية، وظروف اإلسكان، والصحة، والتعليم، والعمل، والفقر، وانعدام المساواة، 
والثقافة، والمشاركة االجتماعية، يقّدم التقرير عرضًا موسعًا للمجتمع العربي وطرق تغّيره.

استمدت البيانات أساسًا من أجهزة اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في اإلسكوا، 
واسُتكملت ببيانات متاحة للعموم صادرة عن هيئات دولية، مثل مفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 
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