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 شكر وتقدير

 
يتوجه المؤلفون بالشكر إلى األجهزة اإلحصائية 

لغربي  ةاللجنة االقتصادية واالجتماعي قيامها بتزويدالوطنية ل
د في هذه الوثيقة جميع ال ترا )اإلسكوا( بالبيانات الالزمة. آسي

يُرجى على مجموعة الجداول كاملةً  ولالطالعالمؤشرات، 
لكتروني لإلسكوا. لقد ضّمنا الوثيقة أكبر قدر الموقع اإل زيارة

، إال أننا ممكن من البيانات التي تلقيناها من الدول األعضاء
 استبعدنا البيانات غير المتسقة أو غير الموثوقة.

مروان خواجه )السكان(،  شارك في إعداد هذا العدد
(، تركيبة األسرة المعيشية وتكوين العائلةوفاليريا سيتوريلي )

)ظروف السكن(، وزينة سنو )الصحة(، شيرينيان ورافي 
، وبالل كسواني ودينا قرانوح )الثقافة(، واسماعيل لبّد )العمل(

 )الفقر( وناتان ريس )الثقافة والمشاركة االجتماعية(.
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 مقدمة

 
يتضمن هذا العدد من "المجتمع العربي: مجموعة 
اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية" أحدث البيانات في سلسلة 

في اللجنة واالقتصادية واالجتماعية تصدرها شعبة اإلحصاء 
لغربي آسيا )اإلسكوا( كل سنتْين. ويقدم هذا العدد صورة 

رات، ويسلط إحصائية عن المجتمع العربي وما شهده من تغي  
سر المعيشية الضوء على الديناميات السكانية، وتركيبة األ

ظروف السكن والصحة والتعليم والعمل وتكوين العائلة، و
 عدام المساواة والثقافة والمشاركة االجتماعية.والفقر وان

مدت البيانات بشكل أساسي من األجهزة اإلحصائية استُ 
الوطنية في البلدان األعضاء في اإلسكوا، واستُكملت ببيانات 

صادرة عن هيئات دولية مثل مفوضية األمم للجمهور  متاحة
 مةالمتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظ

ومنظمة األمم المتحدة للتربية  العمل الدولية، والبنك الدولي
 والعلم والثقافة.

تشهد  ال تزالأن المنطقة العربية  تشير الدراسة إلى
غير أن معدل النمو نمواً سكانياً يتزايد في العدد وفي التنوع. 

كثيراً بين بلد وآخر، ويتراوح بين أقل من السكاني يختلف 
ً  في المائةكثر من ثالثة وأ في المائةواحد  ، ويبلغ سنويا

في السنة. وفي ظل هذا النمو السكاني،  في المائة 2.1متوسطه 
 35من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المنطقة في غضون 

 سنة تقريباً.

تغلب على السكان عموماً فئة الشباب، غير أن الفوارق 
في  شاسعة بين البلدان من حيث السن والجنس بسبب االختالف

حركة التحوالت الديمغرافية ونسبة العمال المهاجرين وتدفق 
الالجئين في بعض البلدان. فمعدالت األطفال ممن يقل عمرهم 

من السكان في  في المائة 15سنة تتراوح بين أقل من  15عن 
ونسبة الذكور إلى  في السودان. في المائة 40قطر وأكثر من 

، وهي يالتعاون الخليجاإلناث مرتفعة في جميع بلدان مجلس 
 امرأة في قطر. 100رجل لكل  300 حواليتصل إلى 

دون مستوى من معدل الخصوبة ويتراوح إجمالي 
( في طفل لكل امرأة 2.1)أقل من  أو قريب منه اإلحالل

 ولبنان والمغربوتونس  لبحرينااإلمارات العربية المتحدة و
وعلى . موريتانياو أطفال لكل امرأة في السودان 5إلى أكثر من 

العقود األخيرة الماضية، شهدت المنطقة العربية ككل مدى 
ً في تراج ذا وتختلف وتيرة ه معدالت الخصوبة.إجمالي عا

وأخرى ضئيالً تراجعاً  أظهرت بلدان  بين بلد وآخر إذ التراجع 
العقد الماضي. وفي السنوات األخيرة،  يفأي تراجع ظهر لم ت
)مثل تونس والعراق ومصر اً طفيفاً ل بعض البلدان ارتفاعسجّ 

 .وموريتانيا(

ويبدو جلياً التحسن في معدالت الصحة والبقاء على قيد 
الحياة لدى السكان على الرغم من التفاوتات الواضحة التي 
تظهرها البيانات من بلد إلى آخر. فمتوسط العمر المتوقع عند 

اليمن وبين  عاماً في 62/64الوالدة للذكور واإلناث يتراوح بين 
فوارق في متوسط العمر المتوقع عند الو في قطر. 77/81
ال تتجاوز السنتْين في بين الجنسين عموماً صغيرة الوالدة 

معدالت الكاد تختلف وباليمن. و البحريناألردن و بلدان مثل
  15ان من أصل بلد 10وفيات الرضع بين الجنسْين في 

  تمييز بوجود األرقام هذه وتوحي. هاعنتتوفر بيانات حديثة 
 تكون أن ينبغي محض، بيولوجي أساس على ألنه الفتيات، ضد

 .أكبر االختالفات

إلى أكثر  في المنطقة المهاجرين الدوليينوقد تزايد عدد 
 البيانات المتوفرة، آخروبحسب . 1998منذ عام من الضعف 

على من سكانها  في المائة 25تصنّف  18من أصل بلدان  8
على أنهم مهاجرين دوليين. وترتفع نسبة المهاجرين األقل 

ومعظمهم عمال  الخليجيفي بلدان مجلس التعاون بشكل خاص 
من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وتضم المنطقة أيضاً العدد 

ثالثة إذ تستضيف في العالم، نازحين األكبر من الالجئين وال
 يون الجئكثر من ملأ ولبنان هي األردن ودولة فلسطينوبلدان 

 .على أراضي كل منها

من تقليد األسر بمعظمها بلدان المنطقة لقد ابتعدت 
. وبحسب البيانات األخيرة، اةالنو ةإلى األسرمتدة المعيشية الم

أسرة كبيرة تتكون من يتراوح متوسط حجم األسرة المعيشية 
ً في عُ  أسرة تتكون إلى  مان واليمنمن سبعة أشخاص تقريبا

. أما عدد األسر ولبنان أشخاص في تونس أربعة حواليمن 
 بشكل عام في متدني المعيشية التي ترأسها امرأة فهو 

المنطقة باستثناء موريتانيا حيث ثلث األسر المعيشية تقريباً 
 ترأسها امرأة.

عدد الزيجات المسجلة وحاالت الطالق في ارتفع 
 . كما ارتفع متوسطفي جميع أنحاء المنطقة السنوات األخيرة

سن الزواج للمرة األولى لدى الرجال والنساء على حد سواء، 
 الطفالت على الرغم من أن ظاهرة الزواج المبكر للفتيات 

 في العراق والسودانو بعض البلدان.في  زال شائعةال ت
تتراوح أعمارهن بين تتخطى نسبة الفتيات اللواتي وموريتانيا 

. ولم يعد تعدد ةفي المائ 20عاماً وسبق لهن الزواج  19و 15
ً في المنطقة باستثناء السودان حيث  في  20الزوجات شائعا

م زوجة ثانية لديهمتزوجات من رجال من النساء تقريباً  المائة
أكثر. وبشكل عام، معظم النساء يحملن بعد فترة قصيرة من  أو

 49و 45الزواج وقلة قليلة من اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
 .لم ينجبنعاماً 
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 في المائة 60البيانات المتوفرة أن أكثر من  آخروتظهر 
التي  منازلفي معظم بلدان المنطقة تملك المن األسر المعيشية 

. ويُعزى يفيها باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجتعيش 
 ةبلدان إلى األعداد الكبيرهذه الفي المساكن تدني معدل ملكية 

ك. وباإلجمال، الشقق هناالذين يعيشون من غير المواطنين 
ً في  هيالسكنية  المدن وضواحيها، في حين األكثر شيوعا
 المنازل المنفردة والفيالت في المناطق الريفية.تنتشر 

ويتفاوت توفر مصادر مياه الشرب المحسنة بين بلد 
ً أكثر  وآخر المناطق الريفية. منها في في المدن وهي عموما

في  60يستخدم أ قل من إذ  االستثناء الوحيدهي ودولة فلسطين 
ً لمياه  اً من األسر المعيشية في المدن مصدر المائة محسنا

ً في المناطق الريفية.  في المائة 90الشرب مقابل  في وتقريبا
من األسر المعيشية  في المائة 90لدى أكثر من معظم البلدان، 

نة والكهرباء، باستثناء نفاذ إلى مرافق الصرف الصحي المحسّ 
مرافق الصرف الصحي تعّد حيث وريتانيا واليمن ومالسودان 
 .الُمحّسنة نادرة خصوصاً في المناطق الريفية والكهرباء

تحسناً  تحّسنت الصحة اإلنجابية وصحة األمهاتلقد 
ً في تراوح ي. هناك تفاوتاتلكن ال تزال المنطقة،  ملحوظا

في األردن  في المائة 60 يحوال من الحمل منع وسائلاستخدام 
في موريتانيا  في المائة 20أقل من مصر إلى ووتونس 

 البيانات أن معظم الحوامل في  آخروالسودان. وتظهر 
معظم و، الوالدة قبل األقل على واحدة زيارةيتلقين المنطقة 

أخصائي صحي  بحضور في مرافق صحية الوالدات تتم
ة جداً مرتفعال تزال معدالت وفيات األمهات غير أن متمرس. 

ً في موريتانيا ) والدة(،  100,000 حالة وفاة لكل 600تقريبا
حالة  150و 200 حواليفي السودان واليمن )وإلى حد أقل 

 (.، على التواليوالدة 100,000وفاة لكل 

األطفال مرتفعة في معظم البلدان. تحصين معدالت 
 في األردنتقريباً ففي السنوات األخيرة، تلقى معظم األطفال 

والكويت  قطردولة فلسطين ومان ووعُ والبحرين وتونس 
 المملكة العربية السعودية اللقاحات الخمسة الرئيسية.مصر وو

 وموريتانيا األطفال هو األدنى في السودانتحصين ومعدل 
جداً في هذه سيء لألطفال وضع التغذوي واليمن، كما أن ال

 البلدان الثالثة.

وأعلى النساء. بين سيما  اللبالغين اشائعة بين البدانة 
المملكة مصر ووالكويت ووقطر  األردنالمعدالت هي في 
من النساء  في المائة 40أكثر من ، حيث العربية السعودية
ً . أما التدخين، يعانين من البدانة بين الرجال،  فهو أكثر شيوعا

حيث أكثر من ومصر المعدالت هي في دولة فلسطين وأعلى 
السبب الرئيسي من الرجال هم من المدخنين.  في المائة 40

عنها هي أمراض  ةللوفاة في كل البلدان التي تتوفر بيانات حديث
 يها األورام وأمراض الجهاز التنفسي.األوعية الدموية تل

بين عامْي ارتفع نصيب الفرد من اإلنفاق على الصحة 
، إلى حد كبير في بلدان مجلس التعاون 2014و 2010
في البحرين والمملكة  في المائة 50ارتفع بأكثر من و، يالخليج

قد سجلت البلدان األخرى كلها زيادات أقل العربية السعودية. و
اجع نصيب الفرد من اإلنفاق على ترالذي  باستثناء لبنان

. 2014و 2010بين عامْي  في المائة 10حوالي بفيه الصحة 
يتفاوت عدد األشخاص لكل طبيب بشكل كبير بين بلد وآخر، و

ً في اليمن.  4,000في قطر إلى  300 حواليمن  كما تقريبا
 .تفاوتاً كبيراً بين البلدان الممرضات والقابالتتتفاوت كثافة 

ً  المنطقة شهدت في العقود  التعليم في هائالً  توسعا
لة فلسطين في المائة من الشباب في دو 99قرابة األخيرة. ف

والمملكة العربية السعودية ملمون بالقراءة  الكويتمان ووعُ 
بين الشباب هي نسبة إلمام بالقراءة والكتابة وأدنى والكتابة. 

ً  في المائة 70في موريتانيا إذ تبلغ  االلتحاق بالتعليم  .تقريبا
 وفي السنوات األخيرة، مرتفع نسبياً؛ عموماً االبتدائي 

في الصافي معدل االلتحاق في تقلصت الفجوة بين الجنسين 
مثالً(. معدل االلتحاق والعراق بعض البلدان )في السودان 

وفي قطر  .التعليم الثانوي أدنى مما في التعليم االبتدائيب
التعليم االبتدائي بالفارق بين معدالت االلتحاق والكويت 
نقطة  50يزيد عن ولكنه نقاط مئوية تقريباً،  5هو والثانوي 

 مئوية في اليمن.

التالميذ نسب كما تاُلحظ فوارق كبيرة بين البلدان في 
 والثانوي والعالي.  في مراحل التعليم االبتدائيلمعلمين ل

وفيما يتعلق باإلنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي 
وتونس ودولة  البحرينكل من فقد انخفض في إنفاق الحكومة 

في في السنوات األخيرة  واليمن وموريتانيا مانوعُ ين فلسط
 ولبنان.كل من الكويت حين ارتفع في 

يعود المشاركة في القوى العاملة متدنية في المنطقة و
مشاركة النساء إلى حد معدالت تدني إلى ذلك بشكل أساسي 

بيانات حديثة عنها معظم البلدان التي تتوفر  تكبير. وقد أفاد
النساء في القوى العاملة أقل من نصف أن معدالت مشاركة 

هي والكويت  البحرين وقطرومعدالت مشاركة الرجال. 
معدالت مشاركة المرأة في القوى تزيد البلدان الوحيدة التي 

مشاركة الشباب في كما أن . في المائة 30 فيها عن العاملة
ً فالقوى العاملة متدنية   في المائة 40أقل من هي هي أيضا

 .للبلدان جميعها

من تظهر البيانات الحديثة أن البطالة في معظم البلدان 
، في المائة 10 ي تزيد عنمجلس التعاون الخليجغير بلدان 

. في المائة 25تتجاوز نسبة تكاد وموريتانيا  دولة فلسطيني فو
بانتظام، وهي  بين الرجال النساء أكثر منهبين ا البطالةو

ً مرتفعة بين  في  في المائة 20إذ تتجاوز نسبة الشباب أيضا
 معظم بلدان المنطقة.
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في القطاع العام عمالة ال في بلدان مجلس التعاون الخليجي
إلى العمل المواطنين غير  مرتفعة بين المواطنين في حين يميل

مجلس دان لمن غير بالبلدان  . وقد أفادتفي القطاع الخاص
من القوى  في المائة 40أن أقل من  جميعها يالتعاون الخليج

يتقاضون املين معظم العوالقطاع العام.  يوظفون فيالعاملة 
قطاع الخدمات ويوّظف ، والمغرب في السودانما عدا رواتب 

 .واسع بهامش قطاع آخرمن أي  أكثر أكبر عدد من العمال

خط الفقر يعيشون دون السكان الذين  ةتتفاوت نسب
 وهذه النسب، بشكل واسع المنطقةجميع أنحاء الوطني في 

ما يقرب من إلى في األردن  في المائة 15أقل من من تتراوح 
من معظم البلدان مستويات لدى في اليمن. و في المائة 50

ً نسبياً. ومعتدلة تدنية إلى الالمساواة م لدى لبيانات حديثة تبعا
هو العراق ئ لالستهالك وتوزيع غير متكافالمغرب أكثر 

ً األكثر   .تساويا

من حصة بأصغر التعليم والصحة كل من يستأثر 
والمشروبات األغذية تستأثر و في المنطقة ياإلنفاق االستهالك
بأكبر حصة والمغرب  مصردولة فلسطين وغير الكحولية في 

في الكويت ولبنان في حين و ،من إجمالي اإلنفاق االستهالكي
اإلسكان والمياه والكهرباء والغاز وغيره من أنواع يستأثر 
 .بالحصة األكبر الوقود

. متدينونلغالبية العظمى من البالغين في المنطقة ا
 بيانات حديثةعنها من بين البلدان التي تتوفر أدنى نسبة تدين و

ً  في المائة 80هي في لبنان إذ بلغت  في المنطقة النساء . وتقريبا
ً من ال في تونس يبلغ الفارق بين و. إجماالً  رجالأكثر تدينا

 نقطة مئوية. 20في مستوى التدين الجنسْين 

متدنية،  باآلخرين في المنطقةونسبة الذين يثقون 
يعتقدون أن معظم األشخاص  نالذيعلى نسبة من البالغين أو

 تقريباً. في المائة 40هي في اليمن وتبلغ  أهل للثقة

، فهي المدنيةفي المنظمات بالمشاركة فيما يتعلق أما 
حديثة. فأقل عنها في البلدان كلها التي تتوفر بيانات منخفضة 

في المنظمات ون أعضاء نشطهم من السكان  في المائة 20من 
 10أقل من النسبة في معظم البلدان الرياضية أو الترفيهية و

العقد على مدى ازداد استخدام اإلنترنت لقد . للنساء في المائة
أفاد كل و. يسيما في بلدان مجلس التعاون الخليج ي، الالماض

 2016المملكة العربية السعودية في عام ومان من البحرين وعُ 
في  هأربعة أضعافكان أكثر من بأن عدد مستخدمي اإلنترنت 

 .2005عام 

 البلدان األعضاء في اإلسكوا
 

 األردن

 اإلمارات العربية المتحدة

 البحرين

 تونس

 العربية السوريةالجمهورية 

 السودان
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 ُعمان

 فلسطيندولة 
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 السكان .1

 
الوضع الديمغرافي في المنطقة العربية غير متجانس 
نسبياً، فقد بلغت البلدان مراحل مختلفة من التحول الديمغرافي 

هذا االختالف إلى مجموعة واسعة من العوامل ويعود 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية الخاصة بكل بلد 

(Tabutin and Schoumaker, 2012) وتختلف بلدان .
بشكل ملحوظ من حيث حجم السكان في الوقت الراهن المنطقة 

معدالت النمو السكاني وحسب العمر والجنس، بوتوزيعهم 
ر في كيبة السكان. ويعود هذا االختالف إلى سرعة التغي  وتر

هي الخصوبة وثالثة مكونات رئيسية للحركة الديمغرافية 
 والوفيات والهجرة الدولية.

من منظور همية أمر بالغ األر الديمغرافي وفهم التغي  
هامة وله آثار يؤثر على كافة أوجه الحياة تقريباً سياساتي ألنه 

توفر فرص العمل وإمكانات  والنمو االقتصاديعلى سوق العمل 
والطلب على التعليم والصحة والخدمات واحتياجات اإلسكان 

البيانات الموثوقة حول حجم وتركيبة ومن هنا، االجتماعية. 
لفهم  جوهريةأهمية ذات ر الديمغرافي السكان ومحركات التغي  

 قراراتنوير اتخاذ الاالجتماعية واالقتصادية وتتوجهات ال
. كما أن مثل هذه البيانات على الصعيد الوطني اتيةالسياس

 ضرورية لقياس األداء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستناداً إلى البيانات المستمدة بشكل أساسي من 
األجهزة اإلحصائية الوطنية، يقدم هذا الجزء لمحة حول 

عربية، وذلك من رها في المنطقة الفية وتغي  التركيبة الديمغرا
رات في حجم وتركيبة السكان الناجمة عن خالل وصف التغي  

 رات في الخصوبة والوفيات والهجرة.التغي  

 نمو سكاني آخذ في االزدياد

نمط يبدو أن التحول الديمغرافي في المنطقة العربية يتبع 
انخفاض بطيء  يعقبهالذي سريع في معدل الوفيات النخفاض اال

في معدل الخصوبة. لقد بدأ معدل الوفيات باالنخفاض في 
ً بدأ معدل الخصوبة باالنخفاض  وبعد عقدين، الستينيات تقريبا

ً في العديد من بلدان المنطقة  . وأدى (Rashad, 2000)أيضا
أنماط تحّول بين البلدان، باالقتران مع السرعة التفاوت في 

لقسري، إلى نوع من االستقطاب في النزوح االتي شملت الهجرة 
المالمح الديمغرافية وإلى تباين كبير في معدالت النمو السكاني 

نمو في المعدالت أدنى بعض بلدان المنطقة لدى بين بلد وآخر. 
 .معدالت النموأخرى أعلى بينما لدى العالم 

ً لو معدل النمو في المنطقة يتجاوز ألمم المتحدة وفقا
المتوسط العالمي بكثير سنوياً  في المائة 2.1 يبلغالذي العربية 

(United Nations, 2017).  وعلى هذا المعدل، يتوقع أن
ً تقريباً.  35يتضاعف عدد سكان المنطقة في غضون   عاما

، 2016-2001غير أن تقديرات عدد السكان للفترة ما بين 
تكشف عن  ازاً احصائياً وطنياً في المنطقةجه 13من المأخوذة 

الشكل )سكاني بين بلد وآخر النمو المعدالت فروق كبيرة بين 
معدالت نمو  2016-2013وتظهر البيانات للفترة ما بين  (.1.1

في قطر.  في المائة 9 وحوالي في تونس في المائة 1تتراوح بين 
على ثالث مجموعات بشكل عام، تتوزع بلدان المنطقة 

معدالت لديها ولى بلداناً المجموعة األتضم ديمغرافية مختلفة. 
ً  نمو سكاني أو أكثر سنوياً(  في المائة 3 حوالي)مرتفعة نسبيا

المجموعة وتضم . الخليجيمن بينها بعض بلدان مجلس التعاون 
الثانية بلداناً تشهد تحوالً ديمغرافياً مستمراً ومعدالت نمو سكاني 

ً )مثل العراق ودولة  في المائة 2.9و 2.5تتراوح بين  سنويا
ً بلدانتضم ف(. أما المجموعة الثالثة ومصر فلسطين بلغت مرحلة  ا

ً للنمو السكاني لديها انتقالية متقدمة و معدالت منخفضة نسبيا
، الخليجيفي بلدان مجلس التعاون ولبنان والمغرب(. و تونس)

الوقت بسبب مرور مع على نطاق واسع اتجاهات النمو تقلّبت 
 رات في صافي الهجرة الدولية.ي  التغ

كانت آخذة ، مع أن معدالت النمو السكاني وهكذا
مرتفعة خالل  إال أنها ستبقىفي المنطقة ككل، باالنخفاض 

 العقود المقبلة.

 مجتمعات فتية بشكل عام

بلداً  17 الراهنة لـالسكانية  التقديرات 1.2الشكل يبين 
. 2015-2010لفترة في ااألرقام المتوفرة أحدث استناداً إلى 

بين بلد وآخر، إذ يتراوح بين اختالفاً كبيراً حجم السكان  يختلف
لم تعد مليون نسمة في مصر ومليون نسمة في البحرين.  87

مثل  نبعض البلداما يتعلق بفياإلحصاءات تعكس الوضع الحالي 
 إلى العراق وليبيا واليمن نظراً الجمهورية العربية السورية و

حسب فبالنزاعات المسلحة. عن  الناجمةالضخمة حاالت النزوح 
 9.5، يبلغ عدد السكان مثالً  2015تعداد السكان في األردن لعام 

مليون، أي أكثر بمليونين تقريباً من التقديرات السكانية السابقة 
تدفق الالجئين من ذلك بشكل أساسي إلى يعود ولألمم المتحدة، 

وتتأثر هذه التقديرات أيضاً هذا الجمهورية العربية السورية. 
ً  العمال المهاجرين غير المواطنينأعداد السكان بارتفاع  ، نسبيا

 .يسيما في بلدان مجلس التعاون الخليج ال

تظهر البيانات أن خمسة من بلدان مجلس التعاون 
تضم أعداداً كبيراً من المهاجرين؛ وفي ثالثة منها،  يالخليج

 1.3الشكل ويبين يفوق عدد غير المواطنين عدد المواطنين. 
 الجنس والجنسية في هذه البلدان حسب  تركيبة السكان

 بين الرجال من متناسب غير عدد هناكيتبين  وكما. الخمسة
تبلغ  أربعة منها، غير المواطنين في البلدان الخمسة كلها. وفي

 .أو أكثر في المائة 70نسبة الرجال 
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 2015-2001، معدل النمو السكاني السنوي  1.1الشكل 

 
 .من األجهزة اإلحصائية الوطنية بيانات: المصدر

 البيانات المتوفرةألحدث وفقاً السكان أحجام   1.2الشكل 

 
 .من األجهزة اإلحصائية الوطنية بيانات: المصدر

 يالخليجمجلس التعاون المواطنون وغير المواطنين حسب الجنس في بلدان   1.3الشكل 
 البيانات المتوفرةألحدث وفقاً 

 

 .من األجهزة اإلحصائية الوطنية بيانات :المصدر
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على تأثيراً كبيراً غير المواطنين لذلك، يؤثر وجود 
تركيبة السكان من حيث العمر والجنس في كل بلد من بلدان 

 1.5الشكل و 1.4الشكل قارن وي. يمجلس التعاون الخليج
ن العمال عدد كبير ملديه الهرم العمري لسكان قطر، وهو بلد 

البلد الذي ليس لديه المهاجرين، والهرم العمري لسكان مصر 
 عدد قليل من العمال المهاجرين.سوى 

 2015قطر،  ،الهرم العمري  1.4الشكل 

 
 .في قطر واإلحصاء: بيانات من وزارة التخطيط التنموي مصدرال

 2014مصر،  ،الهرم العمري  1.5الشكل 

 
 .في مصر الجهاز المركزي لإلحصاء والتعبئة: بيانات المصدر

نسب الجنسْين من تظهر ونتيجة لهجرة العمال، 
الخليجي تبايناً مجموع السكان في جميع بلدان مجلس التعاون 

  عدد من بكثير أكبر الرجال عدد أن يعني وهذا، كبيراً 
 قطر في امرأة 100 لكل الرج 309 هناك كان، . فمثالً النساء

(. وهذا 1.6الشكل ) ُعمان في امرأة 100 لكل رجالً  183و
  15التباين يتجلى بوضوح ضمن الفئات العمرية بين 

 عاماً. 64و

  حدثألنسبة اإلناث إلى الذكور، وفقاً   1.6الشكل 
 المتوفرةالبيانات 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنيةالمصدر

ً لتقديرات األمم المتحدة،  المنطقة العربية سكان وفقا
ً  22 العمر متوسط يتجاوز ال، إذ صغار السنككل   مقارنةً  ،عاما

ً  28.5 يبلغ عالمي بمتوسط  .(United Nations, 2017) عاما
 من كبير قدر هناك ،1.7الشكل  في مبين هو كما ذلك، ومع
 بسبب المنطقة في للبلدان العمري التوزيع في التجانس عدم
. تجمعات العمال المهاجرينو متفاوتةال ديمغرافيةال راتتغي  ال

 14 تبلغ منخفضة نسبة منعاماً  15يتراوح عدد األطفال دون 
في  في المائة 40إلى مرتفعة تبلغ  (2015)في قطر  المائةفي 

. بالمقابل، بلغت (2016)في السودان  في المائة 42العراق و
في  57وفي قطر  في المائة 84 نسبة السكان في سن العمل

في السودان. وتظهر البيانات  في المائة 54في العراق و المائة
، أي أقل صغيرةال ال تزفي كل بلد المتوفرة أن نسب المسنين 

 تونس من مجموع السكان، باستثناء في  في المائة 4من 
 ليبيا والمغرب.و
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 البياناتألحدث السكان حسب الفئة العمرية والجنس والبلد، وفقاً   1.7الشكل 

 
 .من األجهزة اإلحصائية الوطنية بيانات :المصدر

 
في معظم  الخصوبة إجمالي معدالت في سريع انخفاض
 أخرى في بلدان ها في أو ارتفاعوثباتها البلدان 

 اآلونة األخيرة

 وإنفي المنطقة انخفاضاً سريعاً، عديدة بلدان ت شهد
، في إجمالي معدالت الخصوبة على مدى العقود اً متأخر كان

ً القليلة الماضية. لكن سرعة هذا االنخفاض  كبيراً  تفاوتت تفاوتا
ً انخفاض ، فقد أظهر البعضبين بلد وآخر  شيء الأو  اً طفيف ا

وأظهرت في اآلونة األخيرة بلدان أخرى خالل العقد األخير 
 ً  .ارتفاعاً طفيفا

 ألحدثمعدل الخصوبة اإلجمالي وفقاً  1.8الشكل يبين 
الخصوبة بشكل إجمالي تفاوت يبلداً عربياً. و 18التقديرات في 

معدل أدنى من مستوى اإلحالل أو يقاربه في من كبير 
والمغرب  ولبنانوتونس البحرين حدة واإلمارات العربية المت

 .موريتانيا للمرأة الواحدة في السودان أطفال 5 إلى ما يزيد عن

تظهر اتجاهات الخصوبة مع مرور الوقت صورة 
مختلطة تتمثل بانخفاض سريع في بعض البلدان أو انخفاض 
 بطيء أو ثبات في بلدان أخرى، وارتفاع طفيف في عدد 

في المائة  2قليل. وتظهر ثمانية بلدان انخفاضاً سريعاً بنسبة 
تقريباً كل سنة. وتظهر ستة بلدان، األردن ودولة فلسطين 
والسودان وُعمان والكويت، تراجعاً بطيئاً يبلغ واحد في المائة 
ً أو أقل كل سنة. ويظهر عدد قليل من البلدان، تونس  تقريبا

ً في والعراق ومصر وموريتانيا ثباتاً  ً بسيطا  أو حتى ارتفاعا
 معدل الخصوبة.

 معدالت الخصوبة، إجمالي اتجاهات   1.8الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثلكل امرأة، وفقاً  طفالعدد األ

 
 .الوطنية: بيانات من األجهزة اإلحصائية المصدر

أرقام شير ت، يبالنسبة لبلدان مجلس التعاون الخليج
الخصوبة إلى السكان ككل، بما في ذلك غير المواطنين، 

معدل التكون متدنية نسبياً. يتجاوز تميل ألن بالتالي فهي و
المقّدر في مجموعة البلدان هذه، باستثناء  للخصوبة اإلجمالي
 المواطنين.بين لكل امرأة  أطفال 3 البحرين،
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بعد أن بقي  ،األردن في الخصوبة معدلينخفض  بدأ
امرأة  لكل طفل 3.7من  اً طفيفثابتاً لبضعة سنوات، انخفاضاً 

 طفل 3.4و 2012امرأة في عام  لكل طفل 3.5إلى  2002عام 
مصر من التقديرات  أحدثوتشير . 2016لكل امرأة في عام 

ارتفع في اآلونة األخيرة، بعد ثبات معدل الخصوبة أن إلى 
 3.5إلى  2008أطفال لكل امرأة في عام  3من لفترة طويلة، 

. 2000عام ل، وهو المعدل نفسه 2014لكل امرأة في عام طفل 
هذا االرتفاع في معظم الفئات العمرية تقريباً قد لوحظ و

ً بشكل حاد   .24إلى  20العمرية الفئة في للنساء وخصوصا
في اآلونة المنطقة في المسلح  نزاعالبارتفاع ك وتزامن ذل

إنجاب نتيجة تزايد عدد الزيجات أو قد يكون الذي ، األخيرة
 األطفال أو اإلثنين معاً.

 لدى اإلناث في العمر المتوقع عند الوالدةصغيرة  زيادة

ً في  ً ملحوظا  لقد شهدت المنطقة العربية تحسنا
 ازداد وفق تقديرات األمم المتحدة، صحة السكان. ف

سنة منذ الستينيات  20بحوالي العمر المتوقع عند الوالدة 
(United Nations, 2017) ًإال أن هذا التحسن ليس موزعا .

 البلدان ال تزال بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة. ف
ً في العمر  ً في معدالت الوفيات وتدنيا الفقيرة تشهد ارتفاعا

الحالة عند الوالدة. كما أن الفوارق بين الجنسين في المتوقع 
 الصحية ال تزال قائمة في الكثير من البلدان.

العمر المتوقع عند الوالدة لجميع السكان   1.9الشكل 
 البيانات المتوفرةألحدث حسب الجنس، وفقاً ب

 
 .األجهزة اإلحصائية الوطنية: بيانات من المصدر

تقديرات حديثة عن العمر المتوقع عند الوالدة ال تتوفر 
أحدث ، تشير 1.9الشكل بلداً فقط. وكما هو مبين في  13لـ إال 

 62التقديرات إلى أن العمر المتوقع عند الوالدة يتراوح بين 
سنة للرجال  77إلى  للنساء في اليمنة سن 64سنة للرجال و

اإلمارات العربية المتحدة لدى وسنة للنساء في قطر.  81و
لعمر المتوقع عند الوالدة للرجال والنساء. لى متوسط لوقطر أع

 والالفت أن بعض البلدان المتوسطة الدخل، مثل تونس
البلدان الغنية في لديها مستويات تشابه مستويات ، المغربو

ً . الخليجيمجلس التعاون   فيالفوارق بين الجنسين وعموما
في عامين إذ ال تتجاوز الوالدة صغيرة، العمر المتوقع عند 

أنه في ظل ، (Coale, 1991)قّدر واليمن. والبحرين األردن 
 للذكورر المتوقع عند الوالدة العمقيّم  تكانظروف عادية، 

قيّم ال، تشير التقديرا هذبناًء على . ولإلناث 0.946إلى  0.924
 حياة أقصر  الذكوربأن اإلناث يعشن مقارنة  0.946فوق 

ً نهن أ، ما يدل مما يتوقع لتي جميعها ا البلدانوتبين  .أقل حظا
المتوقع، باستثناء قطر، قيماً بيانات حول العمر عنها تتوفر 
بعض البلدان تشير االتجاهات من أن بيانات غير . 0.946 فوق
أن التحسن في العمر المتوقع عند الوالدة على مدى العقد إلى 

 الذكور.مما هو لدى اإلناث أكبر لدى الماضي كان 

أيضاً الت وفيات الرضع واضحة والفوارق في معد
 حالة  79(، إذ تتراوح بين 1.10الشكل بلدان المنطقة )بين 

من تدنية جداً إلى معدالت موالدة في السودان  1,000وفاة لكل 
والدة في كافة بلدان مجلس  1,000لكل أو أقل  حاالت 10

أن ويبدو باستثناء المملكة العربية السعودية.  الخليجيالتعاون 
بلغ عنه أُ الذي  2009في لبنان في عام  معدل وفيات الرضع

بشكل يثير ، متدني والدة 1,000 حاالت وفاة لكل 9 ووه
التقديرات السابقة )مثل تقديرات المشروع الدهشة في ضوء 

(. وقد يُعزى ذلك إلى انحياز 2004العربي لصحة األسرة لعام 
للتقدير باستخدام أساليب غير مباشرة تباع ايرتبط بفي التقدير 

الفوارق تكون عادة  .المؤشرات متعدد عنقودي مسحبيانات 
كون ال تصغيرة للغاية لدرجة الوفيات  بين الجنسين في معدل

لصالح اإلناث، كما هو متوقع تميل ، ولكنها ةإحصائيلة دالذات 
ان هناك  في مصر األخيرة التقديرات تظهرفي معظم البلدان. 

 بين المساواة فيها تسود التي البلدان وفي. لذكورلصالح ا يزةم
بين  نسبة معدالت وفيات الرضعتبلغ  ، مثل السويد،الجنسين

من بين نثى واحدة. وألكل من الذكور  1.2الجنسين حوالي 
، لدى ستة تتوفر عنها بياناتالتي في المنطقة  15البلدان الـ 
. بالنسبة لوفيات الرضع 1.20للجنسين فوق نسب  بلدان فقط

فوارق بين الجنسين في معدل وفيات الرضع ويعني عدم وجود 
أن عدد اإلناث اللواتي يتوفين أكبر  15 تسعة من البلدان الـفي 

 مساواة بين الجنسين، تسود فيها البلدان التي في  هنمن عدد
 تمييز ضد اإلناث.إلى أن هناك  رما قد يشي

وتشير البيانات المتوفرة عن اتجاهات معدالت وفيات 
الرضع في عدد من البلدان إلى تحسن مستمر. لكن يبدو أن 

توقف في بعض الرضع قد االنخفاض في معدالت وفيات 
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معدالت وفيات متدنية )بالتحديد، في بلدان لديها البلدان التي 
ً (، ويمجلس التعاون الخليج ديها لفي البلدان التي لكن أيضا

ً لوفيات الرضع )الجمهورية العربية  معدالت مرتفعة نسبيا
(. وتشير تقديرات أخيرة في األردن والعراق ومصر السورية

حالة  18فلسطين )دولة والدة( وفي  1,000حالة وفاة لكل  17)
وفيات  تإلى تراجع كبير في معدال (والدة 1,000لكل  وفاة

 السنوات األخيرة.في الرضع 

 بحسب الجنس،  عمعدالت وفيات الرض  1.10الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .من األجهزة اإلحصائية الوطنية بيانات :المصدر

 عاماً  20عدد المهاجرين الدوليين تضاعف تقريباً في 

 تأثير بالغ على حجم السكان وتركيبةللهجرة الدولية 
السكان من حيث الجنس والعمر والظروف االقتصادية 

دبيات واالجتماعية والصحية في أي بلد. لألسف، البيانات واأل
. وعليه، اعتمد قليلةالهجرة الدولية في المنطقة العربية عن 

المؤلفون على القليل المتوفر من البيانات من مصادر دولية 
وكذلك حركات حجم السكان المهاجرين والنازحين للبحث في 

 الهجرة.صافي 

. وأعداد المهاجرين كبيرة نسبياً في معظم بلدان المنطقة
بلداً في المنطقة  18أن ثمانية من أصل  2015بيانات عام ين بوت
مهاجرين على أنهم على األقل من سكانها  في المائة 25صنّف ت

ن أكثر من ون الدوليول المهاجرشكّ ي(. و1.11الشكل دوليين )
من سكان اإلمارات العربية المتحدة، وأكثر من  في المائة 80
. والكويت مان وقطرمن السكان في البحرين وعُ  في المائة 40

لبنان والمملكة أيضاً في األردن ونسبياً وعدد المهاجرين كبير 
ن في األردن ولبنان، خالفاً والعربية السعودية. والمهاجر
، يفدون بشكل أساسي من بلدان يلبلدان مجلس التعاون الخليج

 سيما من الجمهورية العربية السورية عربية مجاورة ال
 .مصرودولة فلسطين و والعراق

للفترة وتشير تقديرات أعداد المهاجرين الدوليين 
فقد ازداد . اً عربي اً بلد 18إلى زيادة كبيرة في  1990-2015

بين  بلداً من 11بأكثر من الضعف في  دد المهاجرين الدوليينع
 وهي، بأكثر من ثالثة أضعاف في ستة منهاو، هذه البلدان

 مان وقطرالبحرين، والعراق وعُ اإلمارات العربية المتحدة و
ككل، ارتفع عدد  18للبلدان الـ (. وبالنسبة 1.12الشكل ) ولبنان

 تقريباً. في المائة 260المهاجرين الدوليين بـ 

)عدد ّمقّدرة معدالت الهجرة الصافية الكانت و
 1,000لكل الوافدين ناقص المهاجرين المغادرين  المهاجرين

  في الفترة 18الـ  بلدانمن الشخص( إيجابية في ثمانية 
مان وقطر أعلى معدلْين إيجابيين، عُ ن لدى اك. 2010-2015

شخص على التوالي. في  1,000لكل وافداً مهاجراً  49و 59
المقابل، سجلت الجمهورية العربية السورية أعلى معدل سلبي 

في  بين االتجاهاتشخص. وتلكل ألف  اً مغادر اً مهاجر 16بلغ 
 ، 2010و 1990تقلبات بين عامْي الهذه المعدالت بعض 

غير أنها كانت في تزايد مطرد في بلدان مجلس التعاون 
 .والبحرين وقطر والكويت : اإلمارات العربية المتحدةيالخليج

من الالجئين والنازحين عدد المنطقة العربية أكبر لدى 
أكبر وأقدم مجموعة من هم طينيون الفلسوالالجئون في العالم 

؛ 2015الجئين )مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ال
 في الفلسطينيين الالجئين وتشغيل إلغاثة المتحدة األمم وكالة
أكثر من أن هناك  1.13الشكل بين . وي(2015، األدنى الشرق

. وأعداد ولبنان مليون الجئ في كل من األردن ودولة فلسطين
ق اسوأعلى تؤثر هائلة لدرجة  الالجئين في األردن ولبنان

التعليم خدمات العمل وعلى قدرة البلدْين المضيفْين على تأمين 
 لسكانهما.الكافية الصحية واالجتماعية  الرعايةو
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 2015الدوليين، الحجم النسبي للسكان المهاجرين   1.11الشكل 

 
 .United Nations, 2017: المصدر

 

 بلد، حسب ال المهاجرين الدوليينحجم اعداد االتجاهات في   1.12الشكل 
 (100=1990، مؤشرال) 1990-2015

 
 .United Nations, 2017: المصدر
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 2016و 2015، الالجئون حسب البلد المضيفالسكان   1.13الشكل 

 
 .UNRWA, 2015و UNHCR, 2015: المصدر
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 العائلة وتكوينالمعيشية  األسرة تركيبة .2

 
حياة التي يعيشها التركيبة األسرة المعيشية نمط تشّكل 

على مستوى رفاههم االجتماعي الدالئل وتوفر بعض ، هاأفراد
. (Deaton, Ruiz-Castillo and Thomas, 1989)واالقتصادي 

ديناميات األسر المعيشية في مبكرة حول وقد ركزت دراسات 
األسرة  الممتدة إلىالمنطقة العربية على تحول متزايد من األسرة 

 ,Khadr and EL-Zeini). وبحسب (Barakat, 1985)النواة 

ً في المنطقةالنواة هي األسرة  ، باتت(2003 في  األكثر شيوعا
 .اآلونة األخيرة

بشكل عام، يمكن وصف أنماط الزواج السائدة في 
 تعدد للزوجات. ها وفيشاملة ومبكرة  اعلى أنهالمنطقة 
رات االقتصادية والمجتمعية كان لها تأثيرات التغي   غير أن
وبشكل  األخيرة.العقود ته في على توقيت الزواج وطبيعكبيرة 

 المدنتزايد نمط حياة وتزايد تصنيع سوق العمل ارتبط خاص، 
بتحّول نحو ن مستوى التحصيل العلمي وتحسّ  لدى السكان

ارتفاع معدالت العزوبية الزواج األحادي وو المتأخر الزواج
-Rashad, Osman and Roudi)في عدد من البلدان العربية 

Fahimi, 2005). 

 واألصغر مان واليمن في ع  األكبر األسر المعيشية 
 لبنانو في تونس

م األسر المعيشية في احجأمتوسط  2.1الشكل يبين 
المنطقة العربية استناداً إلى البيانات المتوفرة للسنوات األخيرة. 

سبعة أشخاص في  حواليبين المعيشية يتراوح حجم األسرة 
. نانتونس ولب أربعة أشخاص في حواليمان واليمن إلى عُ 

يرتبط بمعدل الخصوبة، إال أن المعيشية  ومع أن حجم األسرة
 عوامل وهناك .البلدان عبر متسقة ليست االثنين بينالعالقة 
 أسواق وحالة الالجئين أو المهاجرين وجود مثل أخرى

 حجم في تسهم الممتدة المعيشة ترتيبات وتفضيالت اإلسكان
مثالً  فمعدل الخصوبة. معينة سكانية فئة أي في المعيشية األسر

المعيشية متدٍن نسبياً في البحرين إال أن متوسط حجم األسرة 
والوضع ستة أشخاص  حواليفي هذا البلد كبير إذ يصل إلى 

 في السودان.مشابه 

 نساء، قليلة هي األسر المعيشية التي ترأسها 
 موريتانياباستثناء 

النسب المئوية لألسر المعيشية التي  2.2الشكل يبين 
. وتشير أحدث البيانات الرسمية لموريتانيا إلى أن نساءترأسها 

مان في عُ ، بينما نساءمن األسر المعيشية ترأسها  في المائة 36
 12بين من لدان وفي تسعة ب. في المائة 7أقل من وقطر فهي 

 .في المائة 15نسبياً وهي أقل من متدنية النسبة بلداً 

 متوسط حجم األسرة المعيشية،   2.1الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
الديمغرافية  ، والمسوحمن األجهزة اإلحصائية الوطنية بيانات :المصادر

 .والصحية والمسوح العنقودية متعددة المؤشرات

ألسر المعيشية التي ترأسها النسبة المئوية ل  2.2الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً  نساء

 
، والمسوح الديمغرافية من األجهزة اإلحصائية الوطنية : بياناتالمصادر
 .والمسوح العنقودية متعددة المؤشراتوالصحية 
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 لةسج  ارتفاع مستمر في عدد الزيجات وحاالت الطالق الم  

رات في عدد الزيجات المسجلة التغي   2.3الشكل بين ي
عدد الزيجات ازداد  . لقد2000مقارنة مع سنة األساس 

. وقد عنها في معظم البلدان التي تتوفر بيانات بثباتلة سجّ المُ 
رتفاع األكبر في المملكة العربية السعودية حيث سّجل اال
. 2011و 2000بين عامْي  الُمسّجلةعدد الزيجات تضاعف 

عدد الزيجات دولة فلسطين بشكل مشابه تضاعف في و
 .2015و 2000عامي بين  الُمسّجلة

أن عدد حاالت الطالق  2.4الشكل في المؤشر ويظهر 
 . الُمسّجلةأكثر من عدد الزيجات ازداد حتى قد  الُمسّجلة

عدد ، ازداد عنها وفي كافة البلدان العربية التي تتوفر بيانات
باستثناء بمقدار الضعف على األقل  حاالت الطالق الُمسّجلة

أكبر ارتفاع في . وسّجل في المائة 175بنسبة ازداد لبنان حيث 
أعلى عدد حاالت الطالق كان األردن ودولة فلسطين حيث 

في على التوالي  في المائة 240و في المائة 268بنسبة 
 .2000مما كان في عام  2015/2016

 (100=2000 مؤشرال) 2015-2000لة، سج  تجاهات في أعداد الزيجات الم  اال  2.3الشكل 

 
 .، ونتائج المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية متعددة المؤشراتمن األجهزة اإلحصائية الوطنية بيانات :المصادر

لةاالتجاهات في أعداد حاالت الطالق   2.4الشكل  سج   (100=2000)المؤشر،  2015-2000، الم 

 
 .، ونتائج المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية متعددة المؤشراتمن األجهزة اإلحصائية الوطنية بيانات :المصادر
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 زواج األطفالفي تفاوت كبير 

كل من متوسط العمر عند الزواج األول لزداد لقد ا
ال يزال ، مع ذلكالمنطقة العربية. أنحاء لنساء والرجال في ا

، شائعاً 18رسمي قبل سن الالزواج يعّرف بزواج األطفال، و
 معقد مزيجبسبب في بعض بلدان المنطقة العربية  بين الفتيات

قل الثقافية والفقر والقيود المفروضة على التن المعايير من
يؤدي و. (Roudi-Fahimi and Ibrahim, 2013) الجغرافي

إلى اإلنجاب في سن مبكرة، في أحيان كثيرة زواج األطفال 
فرص األم في التعليم والمشاركة انخفاض وارتفاع الخصوبة و

 .(Bunting, 2005)في سوق العمل 

قّدرة التفاوت في النسب المئوية الم 2.5الشكل بين وي
سن  رهن بيناعمسبق لهن الزواج وتتراوح أاللواتي للفتيات 

ً صحياً  19و 15 في بلدان المنطقة التي أجرت مؤخراً مسحا
 ً ً عنقودي اً ومسح وديمغرافيا يتانيا، متعدد المؤشرات. في مور ا

ً  19و 15سن  بينالفتيات من  في المائة 29 سبق لهن عاما
 في المائة 21في العراق و في المائة 22بنسبة ، مقارنة الزواج

 في المائةفي دولة فلسطين وستة  في المائةفي مصر وتسعة 
 في تونس. في المائةفي األردن وواحد 

  20سن  في معظم البلدان، معظم النساء بين
 متزوجات 24و

للنساء حسب الفئة  لوضع العائليا 2.6الشكل يبين 
 المسوح الصحية والديمغرافية والمسوح ألحدثفوفقاً العمرية. 

دولة فلسطين والسودان العنقودية متعددة المؤشرات في 
 في المائة 60و 50واليمن، بين  وموريتانياومصر  والعراق

 24و 20سن  رهن بيناعمأتراوح من النساء اللواتي ت
في  22كثير، متزوجات. في األردن وتونس هذه النسبة أدنى ب

 على التوالي. في المائة 14و المائة

ً أن في مصر 2.6الشكل ويظهر  وموريتانيا  أيضا
رهن اعمأتراوح النساء اللواتي تشامل بين به الزواج شواليمن 

وتونس  . لكن الوضع لم يعد كذلك في األردن49و 45سن  بين
 49و 45سن  حيث نسبة النساء بين ودولة فلسطين والسودان

 .في المائة 10و 6ماً اللواتي لم يتزوجن قط تتراوح بين عا

 العمر، لكنها التقدم في ترتفع معدالت الطالق مع 
 في كافة البلدان التي تتوفر بيانات في المائة 5ال تزال أدنى من 

تقريباً من النساء  في المائة 16موريتانيا حيث باستثناء ، عنها
نسبياً من األرامل هو وأكبر عدد مطلقات.  49و 45سن  بين

من النساء  في المائة 11ومصر حيث فقدت حوالي في العراق 
 أزواجهن. 49و 45سن  بين

فتيات اللواتي سبق لهن الالنسبة المئوية من   2.5الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً  ،19إلى  15الزواج في سن 

 
بيانات من المسوح الديمغرافية والصحية والمسوح العنقودية  :المصادر

 .متعددة المؤشرات

، ةالوضع العائلي للنساء حسب الفئة العمري  2.6الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 العنقودية والمسوح والصحية الديمغرافية المسوح من بيانات :المصادر
 .المؤشرات متعددة
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 السودانتعدد الزوجات باستثناء معدالت تدني 

لم تعد ظاهرة تعدد الزوجات سائدة في معظم البلدان 
المسوح الديمغرافية والصحية  أحدثالعربية. وبحسب 

فقط من  في المائة 3والمسوح العنقودية متعددة المؤشرات، 
في مصر متزوجات من رجال لديهم  49و 15سن  النساء بين

في المائة في دولة فلسطين  4 ، مقارنة معأكثر أو ثانيةزوجة 
 11في العراق واليمن و في المائة 6في األردن و في المائة 5و

فهي في الزوجات أعلى نسبة تعدد في موريتانيا. أما  في المائة
هم من النساء متزوجات من رجال لدي في المائة 22السودان، إذ 

 زوجة ثانية أو أكثر.

  15سن  بين لنساءل المئوية النسبة  2.7الشكل 
 متزوجات من رجال لديهم زوجة ثانية ال 49و

 البيانات المتوفرة ألحدث، وفقاً أو أكثر

 
 العنقودية والمسوح والصحية الديمغرافية المسوح من بيانات :المصادر
 .المؤشرات المتعددة

 وقت قصير من الزواجبعد  ينجبنالنساء 

للنساء اللواتي المئوية المقّدرة النسبة  2.8الشكل يبين 
عرفّن بأنهن لم ينجبن )يّ  ريةأطفال حسب الفئة العمليس لديهن 

بعد وقت إلى االنجاب اء في المنطقة العربية، تميل النسأبداً( 
وبما أن متوسط العمر عند الزواج ارتفع  قصير من الزواج.

ً متوسط العمر عند  خالل العقود األخيرة، فقد ارتفع أيضا
ً . الوالدة األولى وح الديمغرافية سمال ألحدثومع ذلك، ووفقا
بدأت المسوح العنقودية متعددة المؤشرات  أحدثوالصحية و

بالفعل في موريتانيا  19و 15سن  بينالفتيات من  في المائة 16
 في المائة 11في السودان و في المائة 12، مقارنة مع باإلنجاب

 في مصر  في المائة 7في اليمن و في المائة 8في العراق و
 في األردن.  المائةفي  4في دولة فلسطين و في المائة 5و

 على متعددة جدية مخاطر الرشد سن بداية قبل اإلنجاب يشكل
سلبية على صحة نتائج مبكر له ال. فالحمل والطفل األم من كل

، وكذلك على الطفل إذ األم وتعليمها ونشاطها االقتصادي
يتزايد خطر وفيات الفترة المحيطة بالوالدة ووفيات الرّضع 

(United Nations Population Fund, 2013). 

ً التي أجرت مؤخراً مسوح  في كافة البلدان تقريبا
تبدأ باإلنجاب اثنين بين ، امرأة واحدة من وصحيةديمغرافية 
 60 دولة فلسطين واألردن وتونس أما في. 24إلى  20في سّن 
من النساء  على التوالي في المائة 90و في المائة 75و في المائة

 .ليس لديهن أطفال 24و 20 سن اللواتي تتراوح أعمارهن بين

عاماً اللواتي لم ينجبن  49و 45ساء بين نالتتراوح نسبة 
والعراق والسودان وتونس  األردن في في المائة 15و 10بين 

 بينما تتدنى هذه النسبة بشكل ملحوظ في مصرودولة فلسطين، 
 .في المائة 7و 4وموريتانيا واليمن إذ تتراوح بين 

أبداً، لنساء اللواتي لم ينجبن ل النسبة المئوية  2.8الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثحسب الفئة العمرية، وفقاً 

 
 العنقودية والمسوح والصحية الديمغرافية المسوح من بيانات :المصادر
 .المؤشرات المتعددة
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 السكن ظروف .3

 
، والسكن الالئق أهم جوانب حياة اإلنسان السكن هو من

أن نبغي به على أنه حق من حقوق اإلنسان األساسية وي لّمُمس
كأن يكون مأوى يقي من العوامل متطلباته الرئيسية يفي ب

المناخية ويُستمد منه اإلحساس باألمان، والشعور بالخصوصية 
والفسحة الخاصة. وللسكن الالئق أيضاً دور أساسي في حياة 

)منظمة التعاون تنمية الطفولة األشخاص وهو يؤثر على 
 (.2011، والتنمية االقتصادي

 تي ال السكنية الوحدةتملك غالبية األسر المعيشية 
 يبلدان مجلس التعاون الخليجباستثناء ، اتعيش فيه

البيانات المتوفرة إلى أن الملكية الخاصة أحدث تشير 
بلدان باستثناء  في المائة 60جاوزت تفي المنطقة قد منزل لل

النسبة المتدنية لألسر يمكن عزو إذ ي الخليجمجلس التعاون 
المساكن التي تعيش فيها إلى ارتفاع عدد المعيشية التي تملك 

بلغت نسبة  في قطر(. 3.1الشكل المقيمين من غير المواطنين )
نسبة كانت ووهي أدنى نسبة  في المائة 12زل االمنملكية 

في المائة  42 سر المعيشيةاألمستأجرة من الوحدات السكنية لا
أو رتها العائلة ساكن وفمهي في المائة  46نسبة المتبقية وال

رب العمل. وكذلك األمر في اإلمارات العربية المتحدة حيث 
مملوكة من األسر المعيشية التي الالوحدات السكنية بلغت نسبة 

كانت منها  في المائة 54، في حين في المائة 13عيش فيها ت
 ها العائلة أو رب العمل. تفرو في المائة 33مستأجرة، و

ألسر المعيشية التي من انسبة  ىأعلكان لديه أما السودان، فقد 
  86تملك الوحدات السكنية التي تعيش فيها إذ وصلت إلى 

 .في المائة

ألسر المعيشية التي تملك النسبة المئوية ل  3.1الشكل 
 المتوفرة البيانات ألحدثوفقاً مساكنها 

 
تعدادات السكان  أحدث) من األجهزة اإلحصائية الوطنية : بياناتالمصادر

 .(ومسوح األسر المعيشية

 

 البيانات المتوفرة ألحدثالسكنية المأهولة حسب النوع، وفقاً  الوحدات  3.2الشكل 

 
 .(تعدادات السكان ومسوح األسر المعيشية أحدث) من األجهزة اإلحصائية الوطنية : بياناتالمصادر
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 المدنتزايد نسبة الشقق السكنية في 

في انتشاراً ، الشقق السكنية أكثر المنطقة العربيةفي 
لمنازل اهناك نسبة أكبر من ريف. ففي الريف منها في الالمدن 

فقط وريتانيا العراق ومفي  ،ومن بين ثمانية بلدان. والفيالت
، ذلك ألن ريفالفي  يمما هالمنازل والفيالت في المدن أكثر 

فة تحت خانة مصنّ الفي الريف العديد من الوحدات السكنية 
هي عبارة عن منازل متنقلة وخيم  3.2الشكل "أخرى" في 

في  57ي . أما في موريتانيا، فخانة "أخرى" تمثل حوالوأكواخ
العراق ولدى مناطق الريفية. من الوحدات السكنية في ال المائة
 إذ بلغتمدن فيالت في الوالالمنفردة ن المنازل منسبة أعلى 

 .في المائة 95

 كل من مصر أعلى نسبة للشقق السكنية في لدى و
في  في المائة 84بلغت المدن والريف في المنطقة العربية، إذ 

لم تكن في . في المقابل، في الريف في المائة 37المدن و
ً أّي من الوحدات السكنية في المدن والريف موريتانيا  تقريبا

ً شقق  .سكنية ا

 مصادر مياه توفر فوارق كبيرة بين البلدان في 
 نةالشرب المحس  

النسبة التقديرية لألسر المعيشية التي  3.3الشكل يبين 
ً نمحسّ  اً تستخدم مصدر ف لمياه الشرب في تسعة بلدان. وتعرّ  ا

توفر يحتمل أن نة على أنها مصادر مصادر مياه الشرب المحسّ 
 داخلنابيب بأ ةمنقوللمياه  اً مصدر ، وتشملآمنةمياه شرب 

مطار ومياه األينابيع محمية ومياه ووحنفية عامة وآبار المسكن 
عموماً وفرة نة مت. ومصادر مياه الشرب المحسّ بزجاجات معبأة

ريف. االستثناء الوحيد الفي المدن مما هي بسهولة أكبر في 
مياه شرب محسنة  درامصتوفر احتمال حيث هو دولة فلسطين 
إلى يعود ذلك . وتوفرها في الريفاحتمال في المدن أقل من 

وال يعتبر لمياه الصهاريج في غزة، االستخدام واسع النطاق 
 صدراً محسناً للمياه.ذلك م

من األسر المعيشية في  في المائة 95أكثر من يحصل 
في خمسة بلدان من  بن لمياه الشرمصدر محسّ دن على الم

ألسر المعيشية في . فيما يتعلق با(3.3الشكل أصل تسعة )
(، في المائة 100النسبة األعلى في األردن )كانت المدن، 

فيما يتعلق و(. في المائة 58والنسبة األدنى في دولة فلسطين )
حصول نسبة أعلى مصر فلدى باألسر المعيشية في األرياف، 

لدى ( وفي المائة 97مصادر مياه الشرب المحسنة )على 
 (.في المائة 48)أدنى نسبة موريتانيا 

 اً محسن اً األسر المعيشية التي تستخدم مصدر  3.3الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثلمياه الشرب، وفقاً 

 
تعدادات السكان أحدث ) من األجهزة اإلحصائية الوطنية : بياناتالمصادر

 .(ومسوح األسر المعيشية

 نة في السودانتوفر مرافق الصرف الصحي المحس  تدني 
 واليمنموريتانيا و

تتوفر لها نسبة األسر المعيشية التي  3.4الشكل بين ي
حديث أو دافق  حاضنة أي مرمرافق صرف صحي محسّ 

قبو أو في نظام الصرف أو في مجاري عامة يفّرغ تقليدي 
 90الصحي. في ستة من أصل تسعة بلدان، يستخدم أكثر من 

مرافق صرف صحي المدن ن األسر المعيشية في م في المائة
 في المائة 100في األردن إذ تبلغ هي نة. النسبة األعلى محسّ 

 .في المائة 57 تبلغواألدنى في السودان حيث 

التي تستخدم مرافق الصرف نسبة األسر المعيشية تبلغ 
 في المائة 80أكثر من الصحي المحسنة في المناطق الريفية 

في ستة بلدان، لكنها متدنية جداً في السودان وموريتانيا واليمن 
إن الفارق على التوالي.  في المائة 27و 23و 22إذ ال تتعدى 

ً  المدن واألريافبين  هذه البلدان الثالثة، إذ في واضح تماما
نقطة مئوية  51وفي موريتانيا نقطة مئوية  56تبلغ في اليمن 

 ة.نقطة مئوي 35في السودان و

التي تستخدم المعيشية ألسر النسبة المئوية ل  3.4الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثنة، وفقاً فق صرف صحي محس  امر

 
تعدادات السكان  أحدث) من األجهزة اإلحصائية الوطنية : بياناتالمصادر

 .(ومسوح األسر المعيشية
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الكهرباء في السودان إمكانية الحصول على تدني 
 واليمن موريتانياو

في خمسة من أصل تزيد ، 3.5الشكل كما هو مبين في 
 لكهرباءتسعة بلدان نسبة األسر المعيشية التي تحصل على ا

في فعلى حد سواء. رياف واألدن في الم في المائة 95عن 
من األسر المعيشية على الكهرباء  في المائة 99تحصل  اليمن

الحصول على . األرياففي فقط  في المائة 64و، دنفي الم
 في السودانرياف متدن بشكل خاص في األالكهرباء 
من األسر المعيشية  في المائة 77. ففي موريتانيا، وموريتانا

فقط  في المائة 10تحصل على الكهرباء، مقارنة مع المدن في 
. وكذلك األمر في السودان األريافمن األسر المعيشية في 

على دن من األسر المعيشية في الم في المائة 76تحصل حيث 
 فقط من األسر المعيشية  في المائة 32الكهرباء، مقارنة مع 

 .األرياففي 

تحصل ألسر المعيشية التي ل النسبة المئوية  3.5الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثالكهرباء، وفقاً على 

 
تعدادات السكان  أحدث) من األجهزة اإلحصائية الوطنية : بياناتالمصادر

 .(ومسوح األسر المعيشية
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 الصحة .4

 
يتوقف الوضع الصحي للسكان في أي بلد على 

إمكانية الحصول على الظروف الصحية والبيئية السائدة، و
الخدمات الصحية المتوفرة وجودتها، وقدرة األفراد على اتخاذ 

 خيارات صحية في حياتهم.

 وسائل منع الحملتفاوت كبير في استخدام 

نسبة إلى الوسائل منع الحمل انتشار معدل  شيريُ 
 49 إلى15التي تتراوح أعمارهن من المتزوجات المئوية من 

شريكهن وسيلة واحدة على يستخدم أو حالياً اللواتي يستخدمن 
ومن وسائل منع األقل من وسائل منع الحمل أياً كان نوعها. 

 وب الهرمونيةالحباإلناث، والحمل الحديثة تعقيم الذكور أو 
العوازل و، الرحم داخل تُوضع التي ألجهزةوا، الفموية
 ،لدالج تحت غرستُ  الحمل لمنع وسائلو ،قنوالحُ  ،الذكرية

. االستدراكي الحمل منعو، والعوازل األنثوية ،حواجز مهبليةو
لألسرة ومن الوسائل التقليدية لمنع الحمل التنظيم الطبيعي 

أسلوب انقطاع ، القذف قبل االنسحابو(، الدورياالمتناع )
 والطرائق الشعبية. الحيض أثناء الرضاعة

استخدام وسائل ينتشر  ،4.1الشكل وكما هو مبين في 
 63 ت نسبتهبلغ جميعها في تونس على نطاق واسع منع الحمل
على  في المائة 59و 61يليها األردن ومصر بنسبة  في المائة
استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، ب ما يتعلقأما فيالتوالي. 

ستخدام وسائل منع الحمل ال اً انتشارأكثر لت مصر فسجّ 
أدنى انيا وسّجل السودان وموريت. في المائة 57نسبة الحديثة، ب

في  16و 12بلغت الحديثة الحمل الستخدام وسائل منع نسبة 
 على التوالي. المائة

معدالت انتشار استخدام وسائل منع الحمل،   4.1الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .الوطنية ومنظمة الصحة العالمية: بيانات من األجهزة اإلحصائية المصادر

من  على األقلواحدة  استشارةتتلقى الحوامل غالبية 
 قبل الوالدة ينأخصائي

ما ال يقل عن تلقي توصي منظمة الصحة العالمية ب
وتشمل تلك ، أخصائيين مهرةمن قبل الوالدة استشارات أربع 

الدم، وقياس الوزن/الطول، وتحليل  طقياس ضغاالستشارات 
نسبة الحوامل  4.2الشكل يبين . و(WHO, 2011)البول والدم 

لمرة واحدة  أخصائي ماهررعاية قبل الوالدة من تلقين اللواتي ي
في  60على األقل. وتتراوح نسب الرعاية ما قبل الوالدة بين 

في البحرين. كما يبين  في المائة 100إلى في اليمن  المائة
في  90تزيد عن ية ما قبل الوالدة أن معدالت الرعا 4.2الشكل 
 بلداً. 11من أصل  7في  المائة

 معدالت الرعاية ما قبل الوالدة،   4.2الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

 توليد مهرةئيو اخصايشرف عليها معظم الوالدات 

معتمد،  مهنيالشخص الذي يشرف على الوالدة هو 
تدريباً الذي تلقى  ،أو الممرضة الطبيبة/أو الطبيبمثل القابلة 

العادية لإلشراف على حاالت الحمل الالزمة على المهارات 
 )غير المعقدة(، وعمليات الوالدة، والفترة التي تلي الوالدة

حديثي ي مضاعفات قد تطرأ على األم أو تحديد أمباشرة، و
 .(WHO, 2011)الوالدة وإحالتها إلى طبيب 

أن نسبة الوالدات التي  16بلداً من أصل  13وقد أبلغ 
أو أكثر.  في المائة 90ديها و صحة لأخصائيتتم تحت إشراف 

النسب أدنى في السودان وموريتانيا واليمن حيث لم تتعد كانت 
 (.4.3الشكل على التوالي ) في المائة 45و 64و 78
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، ي صحة مهرةيأخصائالوالدات تحت إشراف   4.3الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .العالمية: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة المصادر

الصحية هي عبارة عن كل مرفق يقدم الرعاية  فقالمرا
عيادات صغيرة إلى مستشفيات كبيرة. وتتراوح من الصحية 

صحي من الطرق الهامة للحد من المخاطر مرفق والوالدة في 
الصحية التي قد تصيب األم والطفل مثل االلتهابات 

 والمضاعفات واالعتالل والوفاة.

 صحية، مرافق الوالدات في   4.4الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

حديثة، عنها من بين البلدان العشرة التي تتوفر بيانات 
صحية مرافق في لديها معدالت الوالدات أن أبلغت ستة بلدان 

. أما السودان واليمن، فقد سجلتا النسب في المائة 90تزيد عن 
 على التوالي. في المائة 30و 28كبير، وهي هامش األدنى وب

  موريتانيا، في األمهات وفيات معدالت ارتفاع
 واليمن والسودان

يتوفين اللواتي هو عدد األمهات وفيات األمهات  معدل
ً  42خالل خالل الحمل أو الوالدة أو  الوالدة لكل بعد يوما

عظم أبلغت مالبيانات المتوفرة،  ألحدثووفقاً والدة.  100,000
 100,000حالة وفاة لكل  60معدالت أدنى من عن البلدان 
في اليمن والسودان، معدالت وفيات األمهات مرتفعة ووالدة. 

 100,000حالة وفاة لكل  216و 148إلى حد كبير إذ تصل إلى 
وأعلى معدالت لوفيات األمهات في والدة على التوالي. 

 100,000حالة وفاة لكل  582تبلغ  إذ موريتانيافي المنطقة هو 
 (.4.5الشكل في السودان )العدد ضعف أكثر من والدة، 

 ، مهاتاأل وفيات معدل  4.5الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر
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 تحصين مرتفعة في معظم البلدانمعدالت 

فعال لتخفيض معدل وفيات األطفال نهج التحصين 
دون سن الخامسة. ويُعتبر الطفل محصناً بالكامل إذا كان في 

 السل ضد (BCG) جي سي بيشهراً قد تلقى لقاح  12عمر 
وثالث جرعات من لقاح الخناق والشهاق والكزاز، وثالث 

، وثالث جرعات B الكبد التهاب فيروسجرعات من لقاح 
على األقل من لقاح شلل األطفال وجرعة واحدة من لقاح 

 والشهاقالخناق و ،ضد السل لقيحمعدالت التتعّرف والحصبة. 
 نسبةال، والحصبة على أنها B الكبد التهاب فيروسووالكزاز، 
شهراً  23و 12ألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين المئوية ل

راء المسح أو إجقبل في أي وقت عات الذين تلقوا هذه الجر
ضد الشلل  تغطية التحصينتحتسب وشهراً.  12الـ قبل سن 

يبلغون عاماً واحداً وتلقوا  نعلى أنه النسبة المئوية لألطفال الذي
 ثالث جرعات من لقاح شلل األطفال في سنة معينة.

الخناق ضد  األطفال تلقيحأن معدالت  4.6الشكل بين ي
 ،وشلل األطفال ،والسل ،والشهاق والكزاز، والحصبة

في المنطقة خالل األعوام األخيرة.  B الكبد التهاب فيروسو
( ً  ( فيفي المائة 100إلى  90وقد تلقى كل األطفال تقريبا

مان ودولة فلسطين وقطر وتونس وعُ  البحريناألردن و
  اللقاحات ومصروالكويت والمملكة العربية السعودية 

 الخمسة األساسية.

 التحصين، تغطية معدالت   4.6الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 

 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

السودان كل من معدالت التحصين ضد السل أعلى في 
معدالت التلقيح ضد الخناق بمقارنة  العراق وموريتانيا واليمنو

التهاب فيروس و ،والشهاق والكزاز، والحصبة، وشلل األطفال
معدالت التلقيح ضد الخناق والشهاق  ،في موريتانياو .B الكبد

على  في المائة 75والكزاز، والحصبة، وشلل األطفال أدنى من 
. في المائة 90الرغم من أن معدالت التلقيح ضد السل بلغت 

لسودان ضد السل ابلغت معدالت التلقيح في بشكل مشابه، و
الت التلقيح ضد الخناق دمعكانت في حين  في المائة 79

في  65و 61و 64وشلل األطفال ، لكزاز، والحصبةوالشهاق وا
 على التوالي. المائة

 موريتانيا واليمنالسودان وسوء التغذية لدى األطفال في 

عامل بالغ التأثير على صحة الطفل ورفاهه. التغذية 
على أساس ثالثة مؤشرات عند األطفال تقيّم مستويات التغذية و

( العمرهي التقزم )تدني نسبة الطول إلى وللنمو الجسدي 
والهزال )تدني نسبة الوزن إلى الطول( ونقص الوزن )تدني 

(. قد يكون التقزم ناجماً عن عدم العمرنسبة الوزن إلى 
الحصول على التغذية الكافية على مدى فترة طويلة من الزمن 
أو التعرض ألمراض متكررة أو مزمنة. ينجم الهزال عن عدم 

ً نتيجة الحصو ل على التغذية الكافية وقد يصيب الطفل أيضا
ً بمرض معين أو لنقص شديد في الغذاء.   إلصابته حديثا
أما نقص الوزن لدى الطفل فقد يتأتى عن التقزم أو الهزال أو 

 اإلثنين معاً.

طفل واحد  ي، يعاني حوال4.7الشكل وكما هو مبين في 
. ويُعتبر الوضع ومصر من أصل خمسة من الهزال في العراق

ً للغاية. وموريتانيا ن لألطفال في السوداالتغذوي  واليمن سيئا
ن ومن األطفال في البالد مصاب في المائة 47أن  اليمن فقد أفاد

 38بـ بالهزال وهو المعدل األعلى في المنطقة، يليه السودان 
 .في المائة 28بـ وموريتانيا  في المائة

من التقزم في كافة البلدان التي تتوفر شيوعاً الهزال أقل 
في كافة البلدان باستثناء موريتانيا، ذلك أنه  ،حديثةعنها بيانات 
ما يعانون من الهزال أكثر ممن أقل من نصف األطفال يعاني 

  16اليمن والسودان أن أفاد كل من و(. 4.8الشكل التقزم )
 نسبة أعلى الهزال وهي يعانون من من األطفال  في المائة

 في المنطقة.

تقل نسبة األطفال الذين يعانون من نقص في الوزن 
حديثة عنها في كافة البلدان التي تتوفر بيانات  في المائة 10عن 

كان (. وقد 4.9الشكل باستثناء موريتانيا والسودان واليمن )
نسبة من األطفال الذين يعانون من نقص في أعلى اليمن لدى 

في  33بـ ، يليه كل من السودان في المائة 39الوزن، بلغت 
 .في المائة 25بـ وموريتانيا  المائة
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 التقزم حسب الجنس،   4.7الشكل 
 المتوفرة البيانات ألحدثوفقاً 

 

 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

 الهزال حسب الجنس،   4.8الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 

 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

 نقص الوزن لدى األطفال حسب الجنس،   4.9الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

 النساء أكثر عرضة للبدانة من الرجال

ً لمجموعة من يمكن أن يكون الوزن الزائد  سببا
األمراض كأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري 
وعسر الهضم. وتقاس البدانة باستخدام مؤشر كتلة الجسم الذي 

ويعتبر مؤشر كتلة الجسم يحسب وزن الفرد نسبة إلى طوله. 
 فما فوق بدانة. 30ووزن زائد  29.9و 25بين 

ا بين النساء. سيم البدانة مرتفعة في المنطقة العربية، ال
، التي يدرجها 15الـ أنه من بين البلدان  4.10الشكل بين ويُ 

 البالغين السكانمن أو أكثر  في المائة 30أن سبعة بلدان أفادت 
نسبة للبدانة في الكويت كانت أعلى . وكانوا يعانون من البدانة

في  7إذ بلغت السودان في ، واألدنى في المائة 37بلغت إذ 
واليمن البلدان الوحيدة التي وموريتانيا السودان كانت . والمائة

 .في المائة 20أدنى من لديها بدانة المعدالت 

 أكثر( الذين يعانون  سنة أو 18) ونالبالغ  4.10الشكل 
 2016حسب الجنس،  من البدانة

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

حديثة، عنها كافة التي تتوفر بيانات  15الـ في البلدان 
لدى الرجال.  أعلى من معدالتهامعدالت البدانة لدى النساء 

بين النساء  الفرق، 15الـ البلدان  بين هذهمن  اً بلد 11وفي 
في و(. 4.10الشكل نقاط مئوية ) 10على األقل هو والرجال 
من النساء يعانين من البدانة مقارنة مع  في المائة 40 مصر،

هو األكبر في المنطقة.  اسميمن الرجال بفارق  في المائة 22
 30فيها النسب االجمالية للبدانة تجاوزت ومن بين البلدان التي 

في لبنان إذ بلغت بين الجنسين كانت الفجوة األصغر ، في المائة
 .في المائة 8
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 نساءالالرجال يدخنون أكثر من 

التدخين سبب رئيسي لإلصابة بالربو وسرطان الرئة 
، وية واألمراض الرئوية المزمنةوأمراض القلب واألوعية الدم

أن يقّصر العمر المتوقع بمعدل من المحتمل  التدخين ن أنيّ كما بُ 
 .(Streppel and others, 2007)سبع إلى تسع سنوات 

البيانات المتوفرة عن أحدث  4.11الشكل بين وي
معدالت التدخين حسب الجنس. وفي مختلف أنحاء المنطقة، 

ً التدخين بين يتبين أن معدالت  أعلى منها بين الرجال دائما
 46 ،الرجال المدخنينأعلى نسبة من لت مصر . وسجّ النساء
. في المائة 20 ،نسبةأدنى قطر سّجلت في حين  ،ائةفي الم

أعلى نسبة وهي مدخنات من النساء  في المائة 19في لبنان، و
من النساء في  في المائةأقل من واحد بفي المنطقة مقارنة 

 مصر والمغرب.

معدالت التدخين لدى والفارق اإلسمي األكبر بين 
، تليها دولة المائةفي  46إذ بلغ مصر كان في الذكور واإلناث 
. ومن بين البلدان التي تتوفر في المائة 40فلسطين بنسبة 

نقطة  14إذ بلغ لبنان كان أدنى فارق في حديثة، عنها بيانات 
 (.4.11الشكل مئوية )

 معدالت التدخين حسب الجنس،   4.11الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

والربو هي  ،وأمراض القلب ،والسكري ،ضغط الدمارتفاع 
 األكثر انتشاراً من بين األمراض غير المعدية

هي األربعة الرئيسية األمراض غير المعدية أنواع 
)مثل النوبات القلبية والسكتات  الوعائية القلبية األمراض

الدماغية(، واألمراض السرطانية، وأمراض الجهاز التنفسي 
يسية وعوامل الخطورة الرئالمزمنة )مثل الربو( والسكري. 

 على الكحول تعاطيو ،التدخينهي لألمراض غير المعدية 

، والنظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة نشاط ضار نحو
رياضي، وزيادة الوزن والبدانة، وارتفاع ضغط الدم ومستوى 

 السكر في الدم والكوليسترول.

 فيما أحدث البيانات المتوفرة  4.12الشكل ويظهر 
 ألمراض غير المعدية وهي: ارتفاع ضغط الدم يتعلق با

( والسكري رئيسي ةرومل خطعا)ليس مرضاً بحد ذاته لكنه 
في  10معظم البلدان أقل من في وأمراض القلب والربو. و

نسبة وأعلى ، لسكان يعانون من ارتفاع ضغط الدممن ا المائة
في المائة(  2أدنى نسبة )و في البحرينفي المائة( كانت  26)

 العراق واليمن.في 

ً أدنى نسبة فيما يتعلق  العراق واليمن ولدى أيضا
من  في المائة 10(. أما في المغرب، في المائة 2) بالسكري

 10النسبة أقل من كانت السكان مصابون بالسكري في حين 
في جميع البلدان التي وفي البلدان األخرى كلها.  في المائة

من السكان من  المائةفي  6 أ قل منيعاني  عنها تتوفر بيانات
 (.4.12الشكل أو أقل من الربو ) في المائة 2و أمراض القلب

 األمراض غير المعدية،   4.12الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقا  

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

 والسودانفي المغرب ات أكثر انتشاراً إلعاقا

ً لتصنيف   الدوليمنظمة الصحة العالمية اإلعاقة وفقا
 المختلفة األشكال مظلته تحت يضم جامع مصطلحي ه

 التي والقيود النشاط ومحدودية العضوي، الخلل أو لالعتالل
 .المشاركة من دتح

 معدالت انتشار اإلعاقة لكل  4.13الشكل بين ي
تراوحت وحديثة.  عنها شخص في بلدان تتوفر بيانات 100,000

 . شخص 3,000و 1,500بين في معظم البلدان معدالت ال
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لكل  5,100بلغ إذ معدل انتشار في المغرب كان أعلى و
 شخص في حين كان المعدل األدنى في قطر  100,000
تشابهة وكانت المعدالت مشخص.  100,000لكل  200إذ بلغ 

نقطة مئوية واحدة أقل من الفارق بينهما كان للرجال والنساء، و
 .جميعها في البلدان المعنية

من شخص  100,000ار اإلعاقة لكل انتش  4.13الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثحسب الجنس، وفقاً  السكان

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

 أمراض الدورة الدموية والجهاز التنفسي واألورام 
 انتشاراً  الوفاةأكثر أسباب هي 

 الوفاة أسباب أكثر، 4.14الشكل كما هو مبين في 
 عنها بلدان المنطقة التي تتوفر بيانات كافة في  انتشاراً 

حديثة هي أمراض الدورة الدموية تليها األورام وأمراض 
 الجهاز التنفسي.

حاالت الوفاة الناجمة عن أمراض الدورة الدموية كانت 
في  50إذ بلغت نسبتها فلسطين  ةبشكل خاص في دولمنتشرة 
كانت السبب مان في الكويت وعُ وها، جميعالوفيات من  المائة
 من حاالت الوفاة. في المائة 30في 

من حاالت الوفاة في البلدان التي  في المائة 20أقل من 
(. 4.14الشكل سببها األورام )كان حديثة عنها تتوفر بيانات 

 .في المائة 17ودولة فلسطين تونس كانت النسبة لكل من و

حاالت الوفاة الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي 
المجموع الكلي للوفيات الناجمة عن أقل من نسبتها كانت 

جميعها البلدان ذكرت الدورة الدموية أو األورام. وقد أمراض 
أو أقل من  في المائة 10حديثة بأن عنها بيانات توفرت التي 

 سببها أمراض الجهاز التنفسي.كان حاالت الوفاة 

 ، األسباب الرئيسية للوفيات  4.14الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة الصحة العالميةالمصادر

 في معظم البلدان على الصحة نصيب الفرد من اإلنفاق زيادة

. للنظم الصحية تمويل الرعاية الصحية مكون أساسي
اإلنفاق نسبة  4.3الجدول و 4.2الجدول و 4.1 الجدولوتبين 

كنسبة من  على الرعاية الصحية من الناتج المحلي اإلجمالي
 مطلقة.معايير نفاق العام وباإل

بيانات عنها ، وفي البلدان التي تتوفر 2014في عام 
من الناتج  نسبةحديثة، تراوح اإلنفاق على الرعاية الصحية ك

في  في المائة 8إلى في قطر  في المائة 2من المحلي اإلجمالي 
، سجلت 2014و 2000(. وبين عامْي 4.1 الجدولالسودان )

أو أقل باستثناء لبنان  ي المائةف 2رات بنسبة معظم البلدان تغي  
من الناتج المحلي نسبة اإلنفاق على الصحة كانخفض حيث 

إذ  اً نقاط مئوية. وشكل السودان استثناًء آخر 5بنسبة  اإلجمالي
 نقاط مئوية. 5بنسبة  ارتفع اإلنفاق على الصحة

إلنفاق على الرعاية الصحية المئوية ل النسبة  4.1 الجدول
 2014-2005 ،الناتج المحلي اإلجمالي ننسبة مك

 

 
 .WHO, 2017: المصدر

Country 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Bahrain 3.2 3.6 3.4 4.4 4.7 5.0

Egypt 5.1 4.8 5.0 5.3 5.5 5.6

Iraq 4.1 3.8 3.3 5.3 5.9 5.5

Jordan 8.9 8.4 8.4 8.0 7.2 7.5

Kuwait 2.4 2.8 2.6 2.6 2.6 3.0

Lebanon 8.4 7.2 7.1 7.0 6.6 6.4

Mauritania 4.2 3.3 2.9 3.4 3.6 3.8

Morroco 5.1 5.9 6.0 6.2 5.9 5.9

Oman 2.6 2.7 2.5 2.5 2.8 3.6

Qatar 3.0 2.1 1.9 2.2 2.2 2.2

Saudi Arabia 3.4 3.5 3.6 3.9 4.3 4.7

Sudan 3.2 8.0 8.0 8.2 8.4 8.4

Tunisia 5.6 6.5 7.2 7.2 7.3 7.0

United Arab Emirates 2.3 3.9 3.7 3.5 3.5 3.6

Yemen 4.6 5.2 5.0 5.7 5.8 5.6
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إلنفاق على الرعاية الصحية ل النسبة المئوية  4.2الجدول 
 2014-2005، الحكومياإلنفاق إجمالي من نسبة ك

 
 .WHO, 2017: المصدر

إلنفاق النسبة المئوية للبيانات المتوفرة، وفقاً ألحدث ا
الحكومي أقل من اإلنفاق إجمالي من على الصحة الحكومي 

التي تتوفر  15الـ البلدان بلدان من بين  10في  في المائة 10
 في المائة 14(. في تونس، 4.2الجدول بيانات حديثة )عنها 

النسبة ي مخصص للرعاية الصحية وهالحكومي من اإلنفاق 
، وهي في المائة 4النسبة ففي المنطقة. أما في اليمن، األكبر 

 األدنى في المنطقة.

ية كنسبة وأكبر انخفاض في اإلنفاق على الرعاية الصح
 كان في 2014و 2005مئوية من اإلنفاق الحكومي بين عامْي 

كانت في األكبر فالزيادة نقطة مئوية. أما  2.3قطر إذ بلغ 
 الفترة نفسها.على مدى نقطة مئوية  6.2إذ بلغت  السودان

اإلنفاق على الرعاية إجمالي نصيب الفرد من   4.3الجدول 
 2014-2005الصحية بمتوسط معدالت الصرف، 
 )بالدوالر األميركي(

 
 .WHO, 2017: المصدر

اإلنفاق على الرعاية نصيب الفرد من  4.3الجدول يبين 
متوسط أسعار بكي يدوالر األمرمحّوالً بالالصحية في المنطقة 

كان نصيب الفرد من اإلنفاق على الصحة أعاله الصرف. و
في سيما  ال 2014في عام  يبلدان مجلس التعاون الخليجفي 

 1,356 بلغ، إذ واإلمارات العربية المتحدة وقطر الكويت
من وكان نصيب الفرد على التوالي.  اً دوالر 2,106و 1,611و

السودان أدناه في  2014اإلنفاق على الصحة في عام 
 على التوالي. اً دوالر 80و 49و 28إذ بلغ وموريتانيا واليمن، 

من عنها  البلدان التي تتوفر بيانات حديثةزادت جميع و
 نصيب الفرد من اإلنفاق على الرعاية الصحية بين عاميْ 

الزيادة األكبر بين عامْي كانت (. و4.3الجدول ) 2015و 2014
 694إذ بلغت  في المملكة العربية السعودية 2014و 2005
خالل  اً دوالر 676بـ تليها اإلمارات العربية المتحدة  اً دوالر

 الفترة نفسها.

 ال الرعاية الصحيةأعداد العاملين في مجتفاوت كبير في 

  متوسط عدد السكان لكل طبيب،  4.15الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنيةالمصدر

متوسط عدد  4.16الشكل و 4.15الشكل يظهر 
األشخاص لكل طبيب ولكل ممرضة ولكل قابلة قانونية على 

كان من هذه البلدان،  10بلداً عربياً. وفي  15 التوالي في
توسط األعلى كان المشخص لكل طبيب. و 1,000المتوسط 

وأدنى متوسط في قطر إذ شخصاً لكل طبيب  3,744اليمن في 
ً لكل طبيب.  318بلغ  أما بالنسبة لمتوسط عدد شخصا

فكان مرتفع للغاية في  األشخاص لكل ممرضة وقابلة قانونية
 1952و 1931و 1912بلغ إذ رب والسودان واليمن من المغكل 

 ً فقد بلغ المتبقية،  12الـ البلدان أما على التوالي. شخصا
شخص لكل ممرضة وقابلة قانونية  1,000أدنى من المتوسط 

 (.4.15الشكل )

Country 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Bahrain 8.7 9.1 8.7 9.4 10.6 10.5

Egypt 6.1 5.6 6.3 5.9 5.6 5.6

Iraq 3.2 4.8 4.9 6.5 6.5 6.5

Jordan 12.3 19.5 17.8 17.5 13.7 13.7

Kuwait 6.8 5.2 5.8 5.8 5.8 5.8

Lebanon 11.8 9.2 9.6 10.7 10.7 10.7

Mauritania 7.1 6.8 5.7 4.6 6.0 6.0

Morroco 4.4 6.5 6.1 6.1 5.8 6.0

Oman 6.1 6.7 5.3 4.8 5.4 6.8

Qatar 8.1 5.1 5.1 5.8 5.8 5.8

Saudi Arabia 8.1 6.2 7.0 7.8 8.2 8.2

Sudan 5.5 11.7 11.8 11.7 11.7 11.7

Tunisia 11.9 15.7 14.6 14.2 14.2 14.2

United Arab Emirates 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7

Yemen 4.8 4.3 4.3 3.9 3.9 3.9

Country 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Bahrain 582 742 757 1,007 1,143 1,243

Egypt 64 126 139 161 159 178

Iraq 55 145 164 294 339 292

Jordan 210 341 358 354 337 359

Kuwait 849 1,041 1,244 1,309 1,253 1,386

Lebanon 450 630 622 626 597 569

Mauritania 29 40 40 43 47 49

Morroco 99 166 183 179 184 190

Oman 321 547 540 552 563 675

Qatar 1,603 1,483 1,717 2,032 2,068 2,106

Saudi Arabia 454 655 829 961 1,052 1,147

Sudan 35 119 120 113 119 130

Tunisia 178 271 305 298 309 305

United Arab Emirates 935 1,349 1,473 1,433 1,551 1,611

Yemen 43 68 65 74 79 80
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 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً متوسط عدد السكان لكل ممرضة وقابلة قانونية،   4.16الشكل 

 
 .األجهزة اإلحصائية الوطنية: بيانات من المصدر
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 التعليم .5

 
التي تعزز التنمية الرئيسية العوامل من بين التعليم هو 

 الناس بالمهاراتالتعليم المدرسي النظامي زود المستدامة. وي
يتعلق مباشرة بالعمالة العصرية وأسواق العمل تتطلبها التي 

واألجور، كما أنه يساهم في تحسين صحة السكان ورفاههم 
بشكل عام. لقد شهدت المنطقة العربية توسعاً كبيراً في قطاع 

مع ارتفاع معدالت النمو السكاني والعقود األخيرة. في التعليم 
 األطفال في سن الدراسة كل سنة عدد تزايد في المنطقة، ي

. إلى التعليم ماليةالموارد البشرية والمن مزيد توفير طلب يت ما
في هذا القسم من المستخدمة بيانات اللقد تم الحصول على 

األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة األمم المتحدة للتربية 
 والعلم والثقافة )اليونسكو(.

 بالقراءة والكتابة  شبابارتفاع معدالت إلمام ال
 في معظم البلدان

في  90جاوز معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة يت
 (. 5.1الشكل ) 14في ثمانية بلدان عربية من أصل  المائة

في  98بلغ فقد قطر أعلى معدل سّجلت ومن بين هذه البلدان، 
واليمن  في المائة 44، في حين لم يسجل العراق سوى المائة
 .في المائة 34

 معدالت إلمام البالغين بالقراءة والكتابة   5.1الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثحسب الجنس، وفقاً 

 
: األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم المصادر

 .والثقافة )اليونسكو(

 .فقط المواطنون *

إن معدالت إلمام البالغين بالقراءة والكتابة أعلى لدى 
اإلمارات العربية  باستثناء 14الـ الذكور في كافة البلدان 

  في المائة 2أعلى بنسبة المعدل لدى النساء حيث المتحدة 
أكثر ذه الفجوة بين الجنسين تبدو جلية . وهمما هو لدى الرجال

مام البالغين بالقراءة في البلدان التي تنخفض فيها معدالت إل
 والكتابة بشكل عام؛ ولوحظ الفارق األكبر في المغرب 

 نقطة مئوية. 17مصر بمعدل تليها نقطة مئوية  20حيث بلغ 

معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة لدى  5.2الشكل ويبين 
عاماً. بشكل عام، معدل إلمام  24و 15الشباب والشابات بين 

في  90الشباب بالقراءة والكتابة مرتفع في المنطقة إذ يتعدى 
مان ودولة عُ  كل من. وقد سجل 10من أصل بلدان  7في  المائة

أعلى المعدالت  الكويت والمملكة العربية السعوديةفلسطين و
تقريباً، في حين سجلت  في المائة 99 إذ بلغ المعدل لكل منها

 .في المائة 71وهو  معدلأدنى موريتانيا 

اإللمام بين الشباب في معدل الفجوة بين الجنسين 
ً بالقراءة والكتابة  . وقد بلغ الفارق األكبر بين صغيرة نسبيا
 5في العراق يليه المغرب بمعدل  في المائة 7اإلناث والذكور 

 .في المائة

 بالقراءة والكتابة  شبابمعدالت إلمام ال  5.2الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثحسب الجنس، وفقاً 

 
اإلحصائية الوطنية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم : األجهزة المصادر

 .والثقافة )اليونسكو(

 .فقط المواطنون *

ضييق االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي وت نسبارتفاع 
 بين الجنسين في السنوات األخيرةالفجوات 

االلتحاق بالتعليم االبتدائي مرتفع في المنطقة العربية، 
 االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي نسب فقد تجاوزت 
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 (. 5.3الشكل بلدان ) 10من أصل  7في  في المائة 90
والمملكة العربية ودولة فلسطين  مانوعُ  العراقفلدى كل من 

أو  في المائة 95تبلغ نسب التحاق صافي والمغرب  السعودية
لتحاق بالتعليم زيادة في صافي االبلدان  6 تشهد أكثر.

في أكبر زيادة  تاالبتدائي خالل السنوات األخيرة، ولوحظ
يليه و، 2011و 2005نقطة مئوية بين عامْي  15 تاليمن إذ بلغ

إلى  2005عام  في المائة 86من ت النسبة العراق حيث ارتفع
. أما في الكويت، فقد انخفض 2015عام في  في المائة 95

، 2015و 2005 عامي االلتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي بين
 ذلك بشكل يعود ، وفي المائة 83إلى  في المائة 90من 

 بينااللتحاق الصافي بالتعليم االبتدائي  انخفاضإلى أساسي 
 .في المائة 68إلى  77غير المواطنين من 

 معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي،   5.3الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
: األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم المصادر

 .والثقافة )اليونسكو(

 .فقط المواطنون *

ً أن  5.3الشكل ويظهر  بين الجنسين في الفجوة أيضا
إلى ضاقت االلتحاق الصافي بالتعليم في بعض البلدان قد نسبة 

 في المائةفي  11زيادة بنسبة . فقد شهد السودان حد كبير
، 2011و 2005التحاق اإلناث بالتعليم االبتدائي بين عامْي 

نقاط  10 بحواليبين الجنسين اقت الفجوة ضخالل هذه الفترة و
بمقدار ضاقت الفجوة بين الجنسين مئوية. أما في العراق، فقد 

التحاق بينما ازداد  2015عام  إلى 2005عام  نقاط مئوية من 9
. في المائة 92إلى  في المائة 79اإلناث بالتعليم االبتدائي من 

كانت نسبة بين الجنسين في اليمن حيث كانت أكبر فجوة 
نقطة مئوية أعلى  18الصبيان االلتحاق بالتعليم االبتدائي لدى 

 .مما هي لدى البنات

االلتحاق  نسبااللتحاق بالتعليم الثانوي أدنى من نسب 
 بالتعليم االبتدائي

في المنطقة العربية معدالت االلتحاق بالتعليم الثانوي 
بعض حتى في أدنى من معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي و

االلتحاق الصافي كانت نسبة . في اليمن، بهامش أوسع البلدان
مما هي لاللتحاق مئوية  ةنقط 55بالتعليم الثانوي أدنى بـ 

أصغر الفارق فكان  بالتعليم االبتدائي. أما في قطر والكويت
 نقاط مئوية على التوالي. 5و 4 بلغ بشكل ملحوظ، إذ

 معظم في الثانوي بالتعليم الصافي االلتحاق ارتفع لقد
قد ارتفع ف(. 5.4الشكل ) حديثة عنها بيانات تتوفر التي البلدان

إلى عام  2005 عام من مئوية نقطة 27 بنسبة المغرب يف
ولوحظت أكبر زيادة  المنطقة، في األكبر التغيير وهو ،2013

  عاميْ  بين مئوية نقطة 23 بمقدار العراقتالية في 
 .2015و 2005

االلتحاق بالتعليم الثانوي حسب الجنس، نسبة   5.4الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
: األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم المصادر

 .والثقافة )اليونسكو(

 .المواطنون فقط *
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األعلى في لإلناث لتحاق بالتعليم الثانوي االمعدل كان 
تفاوت . أما الفي المائة 97المملكة العربية السعودية إذ بلغ 

إذ بلغت  دولة فلسطينصبيان والبنات كان في بين الاألكبر 
نسبة نقطة مئوية من  17أعلى بمقدار البنات التحاق نسبة 

 السعوديةفي المملكة العربية وكان التفاوت . التحاق الصبيان
 نقطة مئوية. 19 بمقدار

بين الجنسين في االلتحاق بالتعليم جوة الف تلقد اتسع
الثانوي في المملكة العربية السعودية وفي دولة فلسطين. ففي 

بين الجنسين بمقدار الفجوة اتسعت المملكة العربية السعودية، 
 10، وبمقدار 2013عام إلى  2010من عام نقطة مئوية  11

. 2010 عام إلى 2005 عام ة في دولة فلسطين مننقاط مئوي
االلتحاق بالتعليم نسبة في قطر؛ فضاقت الفجوة بالمقابل، 
عكس  بنات،لدى ال امنهصبيان حالياً أعلى لدى الي الثانوي ه

كانت أخرى، أماكن . وفي 2005ما كان الوضع عليه في عام 
 .بمرور الوقت صغيرةين الجنسين في الفجوة برات التغي  

تين المرحل في المعلمين إلى التالميذ نسب في كبير تفاوت
في نسب الطالب إلى المعلمين في و والثانوية االبتدائية

 مرحلة التعليم العالي

والطالب إلى المعلمين  التالميذ نسبيمكن أن تكون 
التعليم. ففي الصفوف جودة على  اتمؤشرإلى المعلمين 

المطلوبة، ألن المعلمين دة جوالمكتظة، قد ال يكون التعليم بال
قادرين على تخصيص الوقت الكافي لتلبية  نقد ال يكونو

 .أو طالب متطلبات كل تلميذ

نسبة التالميذ إلى المعلمين في التعليم   5.5الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثاالبتدائي، وفقاً 

 
األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم : المصادر

 .والثقافة )اليونسكو(

نسبة التالميذ إلى المعلمين في التعليم بشكل عام، 
الثانوي أدنى مما هي عليه في التعليم االبتدائي في البلدان التي 

ن نسب التالميذ إلى أ 5.5الشكل . يبين عنهابيانات  تتوفر
المعلمين في التعليم االبتدائي تفاوتت بشكل كبير من بلد إلى 

 في الكويت إذ بلغت النسبة األدنىكانت ، العامآخر. في التعليم 
لكل معلم. عة تالميذ نسبة سبقطر ب ا، تليهستة تالميذ لكل معلم

إذ اليمن في كانت فقد  عامةأما النسبة األعلى في المدارس ال
المدارس االبتدائية الخاصة، وفي لكل معلم.  اً تلميذ 40بلغت 
 10في المملكة العربية السعودية وهي النسبة األدنى كانت 

وكانت النسبة األعلى للمدارس الخاصة في تالميذ لكل معلم، 
 لكل معلم. اً تلميذ 24اليمن وهي 

حسب نسبة التالميذ إلى المعلمين  5.6الشكل يبين 
الكويت كانت النسب في قطر و. في التعليم الثانوي القطاع

كانت بينما  في المدارس العامةأدنى السعودية والمملكة العربية 
العراق والمغرب أدنى في المدارس الخاصة. األردن وفي 

والخاصة كان في المغرب عامة التفاوت األكبر بين المدارس ال
وكانت النسبة األدنى في المدارس لكل معلم.  اً تلميذ 15إذ بلغ 

والنسبة في الكويت، خمسة تالميذ لكل معلم، الثانوية العامة 
لكل معلم. أما في المدارس  اً تلميذ 20ى في المغرب، األعل

تالميذ  5، فالنسبة األدنى كانت في المغرب، ةالثانوية الخاص
 لكل معلم. اً تلميذ 13لكل معلم، والنسبة األعلى في قطر، 

نسبة التالميذ إلى المعلمين في التعليم الثانوي،   5.6الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
: األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم المصادر

 .والثقافة )اليونسكو(

 المعلمين في  الطالب إلىنسب  5.7الشكل يظهر 
المغرب،  معاهد التعليم العالي الخاصة فيي . فالعاليالتعليم 
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المعاهد في عليه  مرات تقريباً مما هي 6بـ سبة أدنى النكانت 
إلى المعلمين في الطالب نسبة كانت في العراق، و. العامة

مرات مقارنة  3 بـ أكثرمعاهد التعليم العالي العامة أدنى ب
 اً طالب 14العراق نسبة سّجل . بمعاهد التعليم العالي الخاصة

النسبة وهي معاهد التعليم العالي العامة في واحد معلم كل إلى 
معاهد التعليم العالي سجلت قطر النسبة األدنى في األدنى و

 .معلم واحدكل طالب إلى  7ت بلغالخاصة إذ 

، العاليإلى المعلمين في التعليم  الطالبنسبة   5.7الشكل 
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
: األجهزة اإلحصائية الوطنية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم المصادر

 .والثقافة )اليونسكو(

اإلنفاق على التعليم في بعض البلدان وانخفض في ازداد 
 بلدان أخرى

اإلنفاق على عن بيانات يوفّر معهد اليونسكو لإلحصاء 
بلداً عربياً. وترد األرقام كنسبة مئوية من مجموع  14لـ التعليم 

. اإلنفاق العام وكنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
درجة األولوية التي يعطيها  وتعطي هذه األرقام مؤشراً حول

 كل بلد للتعليم لدى تخصيص الموارد العامة.

لقد ازداد اإلنفاق العام على التعليم في بعض البلدان 
 فقد(. 5.1الجدول ) مع مرور الوقت وانخفض في بلدان أخرى

كل من في انخفض كنسبة مئوية من إجمالي اإلنفاق العام 
واليمن في  وموريتانيا مان ودولة فلسطينوعُ وتونس البحرين 

 الكويت ولبنان.كل من حين ارتفع في 

اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من إجمالي   5.1الجدول 
 2011-2005اإلنفاق العام، 

 
a )2017( UNESCO. 
b الجهاز اإلحصائي الوطني. 

 اإلنفاق العام على التعليم كنسبة مئوية   5.2الجدول 
 2015-2005من الناتج المحلي اإلجمالي، 

 
a )2017(UNESCO . 
b الجهاز اإلحصائي الوطني. 

اإلنفاق العام اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من كان 
في األدنى كان ، بينما في المائة 23.4في الكويت إذ بلغ أعاله 

. أما أعلى مستوى من اإلنفاق على في المائة 6.9مان إذ بلغ عُ 
س تونفكان في التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 

 األدنى في البحرين كان ، في حين في المائة 6.3وبلغ 
 . في الكويت، ازداد اإلنفاق العام في المائة 2.7 نسبةب

على التعليم كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 
إلى  3إذ ارتفع من  2015و 2005تقريباً بين عامْي  الضعف

 .في المائة 5.8

 

 

Country 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bahrain
a

.. .. .. 8.9 8.2 7.9 7.7

Kuwait
b

19.4 22.2 22.8 23.9 23.8 24.6 23.4

Lebanon
a

8.4 5.5 5.7 7.1 8.6 .. ..

Mauritania
a

.. 16.0 13.7 10.0 11.4 .. ..

Oman
b

9.4 9.0 7.4 6.8 6.9 .. ..

Qatar
b

9.0 11.2 10.2 10.4 10.1 10.9 9.4

State of Palestine
b

15.4 16.6 15.9 15.7 14.8 14.6 ..

Tunisia
a

26.7 24.4 .. 20.6 .. .. ..

Yemen
b

14.0 14.1 14.9 .. 11.93 .. ..

Country 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bahrain
a

.. .. .. 2.6 2.5 2.5 2.7

Kuwait
a

3.0 3.8 3.4 3.6 3.9 4.4 5.8

Lebanon
a

2.7 1.6 1.6 2.2 2.6 .. ..

Mauritania
a

.. 3.6 3.1 2.8 2.9 .. ..

Oman
a

3.3 3.2 3.0 3.2 3.2 .. ..

Qatar
b

2.8 3.6 3.0 3.1 .. .. ..

State of Palestine
b

4.3 4.6 4.4 4.3 4.0 4.0 ..

Tunisia
a

6.5 6.2 .. 6.3 .. .. ..
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 العمل .6

 
محددات هامة  تركيبة سوق العمل واتجاهاتهتشكل 

  العاملة القوى في النساء شاركت القتصاد الكلي.ألداء ا
 هامشبوفي أحيان كثيرة  الرجال، من بكثير أقل بمعدالت

بين الشباب والنساء  مرتفعة جداً  معدالت البطالةو .كبير
(Assaad and Krafft, 2014). 

 المشاركة في القوى العاملة

المشاركة في القوى العاملة هي النسبة المئوية للبالغين 
. عمل عن يبحثون الذين أو يعملون الذين( فما فوق سنة 15)

يعود دنية في المنطقة العربية، والمشاركة في القوى العاملة مت
 في  مشاركة المرأةمعدالت تدني إلى ذلك بشكل رئيسي 

 .سوق العمل

معدالت  ، تتفاوت6.1 الشكل وكما هو مبين في
معدل خر في المنطقة. فبين بلد وآالمشاركة في القوى العاملة 

في المائة كان األدنى  32الذي بلغ  في موريتانياالمشاركة 
هو البلد الوحيد ف ،قطر. أما في المائة 36األردن بنسبة ليها يو

في  50تزيد عن شاركة في القوى العاملة م نسبةلديه  الذي
إلجمالي  في المائة 89لمواطنين ول في المائة 52فهي ، المائة

معدل يزيد ، يخليجلسكان. وفي كافة بلدان مجلس التعاون الا
بأكثر من  عدل مشاركة المواطنينعن م ككل السكان مشاركة

 .عشر نقاط مئوية

 في القوى العاملة أقل بكثير  النساء مشاركة
 الرجالمن مشاركة 

كانت بلداً في المنطقة العربية،  16من أصل  13في 
نصف أقل من معدالت مشاركة المرأة في القوى العاملة 
مشاركة كانت معدالت مشاركة الرجل. ففي األردن واليمن، 

في سن العمل في القوى العاملة خمسة أضعاف مشاركة  ذكورال
النساء والرجال بين الفارق األكبر كان ي سن العمل. وف ناثاإل

نقطة  58بلغ إذ في العراق في المشاركة في القوى العاملة 
 البلدان الوحيدة التيفكانت أما البحرين والكويت وقطر  مئوية.
فيها أعلى من  في القوى العاملةإلناث معدالت مشاركة اكانت 

 .في المائة 30

معدل كان ، 6.1 الشكلفي  المدرجة البلدان جميع في
في  في المائة 50أكثر من في القوى العاملة رجال مشاركة ال

مصر ولبنان وودولة فلسطين  والعراقكل من السودان 
لمعدالت األدنى ا. أما في المائة 70، فقد تجاوزت المغربو

في  51كانت في األردن في القوى العاملة  ذكورلمشاركة ال
 .في المائة 53موريتانيا في وفي المائة  53الكويت في المائة و

 كة في القوى العاملة رمعدل المشا  6.1 الشكل
 البيانات المتوفرة ألحدثحسب الجنس، وفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنيةالمصدر

 مشاركة الشابات في القوى العاملة نسبة 
 في المائة 25أدنى من 

، عنهاالتي تتوفر بيانات حديثة  15الـ كافة البلدان في 
أقل من عاماً(  24إلى  15مشاركة الشباب في القوى العاملة )

أو  في المائة 40أن بالرغم من (. و6.2 الشكل) في المائة 40
 منبلداً  11يشاركون في القوى العاملة في  أكثر من الشبان

من الشابات  في المائة 25فإن أقل من ، 15الـ البلدان بين 
في ف. 15الـ  من هذه البلدانأي في يشاركن في القوى العاملة 

فقط من الشابات يشاركن في القوى  المائةفي  2موريتانيا، 
 في المائة. 9بنسبة تبلغ  والعراق األردنكل من ليها يالعاملة، 
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 مشاركة الشباب في القوى العاملة   6.2 الشكل
 عاماً( حسب الجنس،  15-24)

 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنيةالمصدر

معدل مشاركة الشبان في القوى العاملة في العراق، 
 فارق، بمرات 5بأكثر من  معدل مشاركة الشاباتيزيد عن 

وكان الفارق المطلق األكبر بين معدالت نقطة مئوية.  39يبلغ 
 41 بلغذ إفي دولة فلسطين، المشاركة بين الشبان والشابات 

 الفارق النسبيكان نقطة مئوية. أما في البحرين والكويت فقد 
للرجال والنساء األصغر، وكان معدل مشاركة البين معدالت 

 أكثر من نصف مشاركة الشبان.فيهما مشاركة الشابات 

معظم وطالب خارج القوى العاملة هم من الالرجال معظم 
 بيوت رباتالنساء 

التي قدمت  8ـ معلومات عن البلدان ال 6.3 الشكل بيني
، عموماً خارج القوى العاملة. النساء وتتعلق بالرجال بيانات 
الطالب، بينما معظم خارج القوى العاملة هم من الرجال معظم 
. في المغرب، بيوتخارج القوى العاملة هن من ربات الالنساء 

خارج القوى العاملة طالبات النساء فقط من  في المائة 13
كافة،  8ـ . وفي البلدان الالرجالمن  في المائة 52مقارنة مع 

سبب العاملة وذلك بلقوى أكثر من النساء خارج ال رجاال
 10، أكثر من فقط والكويت في قطرو الشيخوخة أو المرض.

 من النساء خارج القوى العاملة بسبب الشيخوخة  في المائة
 أو المرض.

 البيانات المتوفرة ألحدثحسب الجنس والسبب، وفقاً  وزيع األشخاص خارج القوى العاملةت  6.3 الشكل

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنيةالمصدر

 
 من معدالت بكثير أعلى ناث معدالت البطالة لدى اإل

 البطالة لدى الذكور

 لسكان النشطينلالنسبة المئوية هو معدل البطالة، 
إيجاد عمل، هو المؤشر األكثر  يستطيعون اقتصادياً وال

ً للداللة على سوق العمل في بلد معين ومؤشر  عام استخداما
بالرغم من محدودية معدل البطالة عن وضع االقتصاد. و

عن الصعوبات التي تقريبية إال أنه يعطي فكرة ، مؤشر موجزك
 كل بلد. تواجه السكان النشطين اقتصادياً في

 تتفاوت معدالت البطالة بشكل كبير بين البلدان 
 ريتانيا مو إجمالي فيفقد كان أعلى معدل بطالة العربية. 
معدل البطالة في قطر صفر  ، في حينفي المائة 28إذ بلغ 
 ً اإلمارات معدالت البطالة متدنية في كل من كذلك . تقريبا

العربية المتحدة والبحرين والكويت مقارنة مع باقي بلدان 
 على التوالي. في المائة 5و 3و 3إذ بلغت المنطقة، 
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 معدالت البطالة حسب الجنس،   6.4 الشكل
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .الوطنية اإلحصائية األجهزة من بيانات: المصدر

 بشكل ملحوظ  النساء أعلىبطالة لدى معدالت ال
(. 6.4 الشكللدى الذكور في جميع بلدان المنطقة. )مما هي 

النساء الت البطالة لدى في المملكة العربية السعودية، معدف
في  35) الرجال معدالت البطالة لدىمن  مرات 6ـ أعلى ب
ومن بين البلدان التي تتوفر على التوالي(.  في المائة 6و المائة

نت معدالت البطالة لدى النساء في دولة كا، عنهابيانات حديثة 
 في المائة 22مقارنة مع  في المائة 45بلغت إذ ها فلسطين أعال
التي البلدان وعادة تتسع الفجوة بين الجنسين لدى لدى الرجال. 

بين معدالت  الفارقرغم أن ؛ البطالة معدلإجمالي رتفع فيها ي
 واحدةمئوية نقطة لرجال والنساء في المغرب كان البطالة ل

 (.للنساء في المائة 10وللرجال  في المائة 9) فقط

 من بينهم خاصة النساء بطالة الشبابارتفاع 

 مزدوجة لدى البحث صعوبة الشابات من  تعاني
 Assaad and)صغيرة السن وبسبب كونها أنثى عن عمل 

Krafft, 2014) . البيانات إلى أن معدالت بطالة أحدث وتشير
 الشابات أعلى من معدالت بطالة الشبان في كافة بلدان 

 المنطقة العربية.

 معدالت بطالة الشباب حسب الجنس  6.5 الشكل

 
 .: بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنيةالمصدر

 في المائة 20 عنلشابات بين امعدالت البطالة تزيد 
، عنهاالتي تتوفر بيانات حديثة جميعها  16الـ البلدان  في

تزيد  ،16الـ البلدان من بين  5(. ففي 6.5 الشكلقطر ) باستثناء
في المملكة ف. في المائة 50الشابات عن معدالت البطالة لدى 
من الشابات عاطالت  في المائة 73 حواليالعربية السعودية، 

مان ا عُ عن العمل، وهي النسبة األعلى في المنطقة، تليه
فهي الشبان بين معدالت البطالة أما . في المائة 69 بحوالي

في أكثر  في المائة 20إذ تزيد عن  مرتفعة أدنى لكنها ال تزال
(. 6.5 الشكل) عنهاالتي تتوفر بيانات حديثة  من نصف البلدان
من كل بشكل ملحوظ في مرتفعة الشبان بين معدالت البطالة 

في المائة  36 دولة فلسطينفي وفي المائة  36إذ بلغت تونس 
، في في المائة 49 موريتانيافي في المائة و 46مان عُ في و

وفي  قطر )صفر تقريباً( األدنى فيالمعدالت كانت المقابل، 
 (.في المائة 8)البحرين 

الدول المواطنين في القطاع العام في نسب العاملين ارتفاع 
 الخليجيمجلس التعاون  األعضاء في

العمالة في ، 6.6 الشكلفي المدرجة البلدان من بين 
ي. بلدان مجلس التعاون الخليجالقطاع العام هي األعلى في 

ً كر سابقوكما ذُ  ؛ فقط هذه البيانات على المواطنينتنطبق ، ا
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في بلدان مجلس في القطاع العام في العمالة كبير تفاوت هناك ف
 . المقيمينغير المواطنين ليجي بين المواطنين والتعاون الخ

نسبة وقطر والكويت، كانت  إلمارات العربية المتحدةافي ف
 70المواطنين الذين يعملون في القطاع العام أعلى بأكثر من 
من نقطة مئوية من نسبة غير المواطنين. وفي كافة البلدان 

التي تتوفر بيانات حديثة الخليجي مجلس التعاون بلدان غير 
في العاملين يعملون من  في المائة 40أقل من كان ، عنها

فقط  في المائة 9في المغرب، و(. 6.6 الشكلالقطاع العام )
 عام.ون في القطاع اللميع

أما نسبة النساء العامالت في القطاع العام فهي أعلى 
نقاط مئوية من نسبة الرجال في األردن ومصر  10بأكثر من 

نقطة  23و 17 15و 11والمملكة العربية السعودية والعراق )
 مئوية على التوالي(.

 عاملون يتقاضون رواتبهم الموظفين معظم 

لديهم  العاملينمن  الغالبيةبلداً،  15من أصل  13في 
( في المائة 45المغرب )باستثناء (، 6.7 الشكل)براتب وظائف 

المقابل الغالبية العظمى من في (. في المائة 24وفي السودان )
ن يتقاضون وموظف يس التعاون الخليجبلدان مجلالعاملين في 

ة من في المائ 90في المملكة العربية السعودية رواتب. 
، يتقاضون رواتبفي القوى العاملة هم موظفون  لمواطنينا

 .بين بلدان مجلس التعاون الخليجيوهي أدنى نسبة مئوية 

في القطاع العام، موظفين النسبة المئوية لل  6.6 الشكل
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .من األجهزة اإلحصائية الوطنية: بيانات المصدر

يعملون من العاملين  في المائة 31في السودان، 
األسرة بدون أجر، يعملون في  في المائة 29لحسابهم الخاص و

في المغرب، بشكل مشابه وهي النسب األعلى في المنطقة. و
يعملون  في المائة 22لحسابهم الخاص و يعملون في المائة 28

. وفيما يتعلق بأرباب العمل، سجلت في األسرة بدون أجر
 .في المائة 12 بلغتمصر النسبة األعلى إذ 

 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً  ل،عموضع ال  6.7 الشكل

 
 .الوطنية اإلحصائية األجهزة من بيانات: المصدر

 لحسابهم العاملون"ضمن "أرباب العمل"  فئة ندرجت بتونس، يتعلق فيما *
 ."الخاص

 كبير على قطاع الخدماتاعتماد 

في  50الذي يوّظف أكثر من يهيمن قطاع الخدمات 
على سوق بلداً  14من أصل  11من القوى العاملة في  المائة

(. في 6.8 الشكل)العمل في جميع أنحاء المنطقة العربية 
يعملون في قطاع في البلد من المواطنين  في المائة 92الكويت، 
في  75أكثر من  يفي بلدان مجلس التعاون الخليجوالخدمات. 

 من العمال يعملون في قطاع الخدمات. المائة

األدنى في كانت نسبة العاملين في قطاع الخدمات 
على  في المائة 46و في المائة 40بلغت المغرب والسودان إذ 
األكبر من القوى النسبة ل قطاع الزراعة التوالي، في حين يشغّ 

ي السودان. ف في المائة 44في المغرب و في المائة 39العاملة: 
 15مل أقل من عواليمن، ي ومصر والمغرب وباستثناء السودان

أقل من القوى العاملة في قطاع الزراعة، وهي نسبة  في المائة
يعمل (. في تونس، 6.8 الشكلمن قطاعْي الصناعة والبناء )

من القوى العاملة إما في قطاع الصناعة  في المائة 35 حوالي
 ، وهي النسبة األعلى في المنطقة.البناءأو في قطاع 
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 البيانات المتوفرة ألحدثحسب النشاط االقتصادي، وفقاً العمالة   6.8 الشكل

 
 : بيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية.المصدر

 ".البناء" فئة ضمن" الصناعة" فئة تندرج واليمن، بالمغرب يتعلق فيما  *
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 الالمساواةالفقر و .7

 
التنمية الدولية، خطة الفقر من أولويات قد كان خفض ل

وتبعاً . 17الـ وهو الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة 
، ازداد تركيز واضعي السياسات في المنطقة العربية على لكلذ

 الفقر والقضاء على أسوأ أشكال الحرمان.خفض 

 في اليمنى علاألفي األردن وهي األدنى فقر النسب 

على أنها النسبة المئوية  اءالفقرعدد ف نسبة تعرّ 
. بلد معينشون دون خط الفقر الوطني في يعي نللسكان الذي

البلدان التي تتوفر بيانات نسب عدد الفقراء في  7.1 الشكليبين 
 14اء وهي الفقرلعدد نسبة أدنى لقد سجل األردن حديثة عنها. 

، في المائة 49وهي نسبة أعلى ، في حين سجل اليمن في المائة
 .في المائة 31وهي دد الفقراء لعثاني أكبر نسبة بتليه موريتانيا 

  ألحدث، وفقاً اءالفقرعدد نسبة   7.1 الشكل
 البيانات المتوفرة

 
 .واألجهزة اإلحصائية الوطنية 2017 ،الدولي: البنك المصادر

 فجوة الفقر هي األكبر في لبنان

على عكس . وعمقهو الفقرعن كثافة فجوة الفقر تعبّر 
عدد السكان الذي نسبة عدد الفقراء، والتي هي حساب بسيط ل

إلى أي مدى، فجوة الفقر بين ت، الوطني يعيشون دون خط الفقر
يعبّر عنها و .خط الفقربلوغ الفقراء عن ، يعجز متوسطبال

 كنسبة مئوية من خط الفقر الوطني.

بلدان بين فجوات الفقر في مقارنة  7.2 الشكليعرض 
فجوة أكبر  يسّجل لبنانبيانات حديثة. عنها المنطقة التي تتوفر 

في  6تليه مصر ودولة فلسطين بنسبة ، في المائة 7، بنسبة فقر
ً  المائة  4بنسبة وتونس والعراق،  واألردنكل منهما، لتقريبا

 .مهكل منلتقريباً  في المائة

 البيانات المتوفرة ألحدثفجوة الفقر، وفقاً   7.2 الشكل

 
 .البنك الدوليبيانات من : المصدر

 في العراقاألصغر في المغرب وهي األكبر  الالمساواة

 توزيعينحرف فيه  الذي مدىالجيني  مؤشر يقيس
األفراد بين  اإلنفاق االستهالكي أو في بعض الحاالت ،الدخل

. ويتراوح المتساويلتوزيع حالة اأو األسر في اقتصاد ما عن 
وتمثل  ،100إلى ، التامةالمساواة ويمثل صفر، من المؤشر 
 .تامةالمساواة 

معظم البلدان في لدى ، 7.3 الشكلوكما هو مبين في 
إلى مستويات منخفضة  بيانات حديثةعنها المنطقة التي تتوفر 

 الالمساواةأعلى مستوى من كان . والالمساواةمعتدلة نسبياً من 
يليه  41مؤشر جيني حسب  بلغإذ في التوزيع في المغرب 

هو ال متساوي توزيع أقل لديه كان . والبلد الذي 37 اليمن
 .30المؤشر بلغ العراق إذ 

 البيانات المتوفرة ألحدثجيني، وفقاً  مؤشر  7.3 الشكل

 
 .البنك الدوليبيانات من : المصدر
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 في المائة  40من أكثر  في المائة 20أغنى يمثل 
  في المائة 20أفقر و ينفاق االستهالكإجمالي اإلمن 
 في المائة 10 منأقل 

 أغنىيمثل ديثة، بيانات حعنها التي تتوفر في البلدان 
 في المائة 40، أكثر من خمسمن السكان، أو ال المائة في 20

 الخمس األفقرمن إجمالي االنفاق االستهالكي، في حين يمثل 
 .في المائة 10من  أقل

مقارنة بين حصة الخمس األغنى  7.4 الشكليبين 
في البلدان التي  ي الدخلوالخمس األفقر من السكان من إجمال

الخمس األغنى في المغرب يحصل بيانات حديثة. عنها تتوفر 
 شمله القياس بلد ألي على الحصة األكبر من إجمالي الدخل 

غنى على الخمس األيحصل دولة فلسطين وفي (، في المائة 48)
الخمس يحصل وعلى العكس، (. في المائة 35حصة )أصغر 

( من في المائة 10الحصة األكبر )على فلسطين دولة األفقر في 
في يحصل الخمس األفقر ، وألي بلد شمله القياسإجمالي الدخل 

 .(المائةفي  7)أقل من على الحصة األصغر لمغربا

 خمس األغنى والخمس األفقر حصة ال  7.4 الشكل
 البيانات المتوفرة ألحدثمن السكان، وفقاً 

 
 .البنك الدولي واألجهزة اإلحصائية الوطنيةبيانات من : المصدر

 هو األدنىعلى التعليم والصحة االستهالكي اإلنفاق 

 اإلنفاق كيف يتم تخصيص  7.5 الشكليبين 
ات اق الرئيسية مثل األغذية والمشروبفئات اإلنفل ياالستهالك

المالبس واألحذية. تستحوذ األغذية  وأغير الكحولية، 
الحصة األكبر من اإلنفاق على ت غير الكحولية والمشروبا

 ( ودولة فلسطين في المائة 41في المغرب )االستهالكي 
(. أما في الكويت ولبنان، في المائة 34( ومصر )في المائة 36)

ن والمياه لسكاالستهالكي لاألكبر من اإلنفاق  فالحصة
. وفي كافة البلدان األخرى والكهرباء والغاز وأنواع الوقود

 التعليم ة علىحصأنفقت أصغر بيانات حديثة، عنها التي تتوفر 
لصحة )واحد على احصة أنفقت أصغر الكويت حيث  باستثناء
 (.في المائة

 ، ياإلنفاق االستهالك نسبة  7.5 الشكل
 البيانات المتوفرة ألحدثوفقاً 

 
 .واألجهزة اإلحصائية الوطنيةالبنك الدولي بيانات من : المصادر

 ي االستهالكاالنفاق الحصة األعلى من في مصر، 
 لتعليملواألدنى ألغذية والمشروبات غير الكحولية ل يه

في مصر  يمن اإلنفاق االستهالكيذهب الجزء األكبر 
والمياه السكن ويليهما األغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 

(. 7.6 الشكلوقود األخرى )والكهرباء والغاز وأنواع ال
منذ عام كان هذا النمط لتعليم. ووتذهب أصغر حصة إلى ا

فقد  واأللبسةاألغذية التي خصصت إلى  حصةأما ال. 2000
حصة الالوقت في حين ازدادت مرور مع انخفضت 

 تعليم.إلى ال وبدرجة أقلالسكن والصحة المخصصة إلى 

مصر، ي في اإلنفاق االستهالكتخصيص   7.6 الشكل
2000-2015 

 
 العامة للتعبئة المركزي الجهازمصر، و ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر

 .واإلحصاء
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من يخصص كل من الخمس األغنى والخمس األفقر 
 ياالستهالك نفاقاإل منفي مصر الحصة األكبر السكان 

ألغذية والمشروبات غير الكحولية. وفي الكفة األخرى، ل
أللبسة ل هإنفاقيخصص الخمس األغنى أصغر حصة من 

الخمس األفقر على في حين ينفقها ( في المائة 3واألحذية )
 (.7.7 الشكل( )في المائة 3لتعليم )ا

لدى الخمس ي إلنفاق االستهالكتخصيص ا  7.7 الشكل
 2015مصر، في  األفقر والخمس األغنى

 
 العامة للتعبئة المركزي الجهازومصر،  ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر

 .واإلحصاء

 يستهالكاالانخفض اإلنفاق ، 2015و 2000بين عامْي 
األغذية والمشروبات غير الكحولية وكذلك على األلبسة على 

 (.7.8 الشكلبقية الفئات )ما يتعلق بفي حين ارتفع في ،واألحذية

مصر، ي في اإلنفاق االستهالكتخصيص   7.8 الشكل
2000-2015 

 
 العامة للتعبئة المركزي الجهازومصر،  ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر

 .واإلحصاء

 ي االستهالكاالنفاق الحصة األعلى من  المغرب،في 
 واألدنى ألغذية والمشروبات غير الكحولية هي ل

 واألحذية أللبسةل

البيانات المتوفرة لعامْي تعود فيما يتعلق بالمغرب، 
 ، وهي تشير إلى أن األغذية والمشروبات 2007و 2001

 غير الكحولية استأثرت بالحصة األكبر من اإلنفاق 
في  41حوالي بقيت ثابتة بكلتيهما وفي السنتين  ياالستهالك

 (. أما الحصة األصغر فكانت للتعليم في 7.9 الشكل) المائة
 .2007، ولأللبسة واألحذية في عام 2001عام 

 المغرب، ي في اإلنفاق االستهالكتخصيص   7.9 الشكل
 2007و 2001عامْي في 

 
 .المندوبية السامية للتخطيط ؛ والمغرب،البنك الدوليبيانات من : المصادر

يخصص كل من الخمس األغنى والخمس األفقر من 
األكبر من اإلنفاق االستهالكي السكان في المغرب الحصة 

لأللبسة  حصة األصغراللألغذية والمشروبات غير الكحولية و
من  33ويخصص الخمس األغنى  (.7.10 الشكلواألحذية )

على األغذية والمشروبات غير الكحولية  اإلنفاق االستهالكي
 .في المائة 53والخمس األفقر 

الخمس لدى  ياإلنفاق االستهالكتخصيص   7.10 الشكل
 2007، في المغرب األدنى والخمس األعلى من السكان

 
 .المندوبية السامية للتخطيطوالمغرب،  ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر
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 اإلنفاقدث تحّول في ح ،2007و 2001بين عامْي 
 السكن والمياه والغاز وبعيداً عن  التعليمالنسبي باتجاه 

 األغذية والمشروبات ؛ والصحة؛ واألخرى لوقودوأنواع ا
 (.7.11 الشكلاأللبسة واألحذية )؛ وغير الكحولية

ي اإلنفاق االستهالكتوجهات في تخصيص   7.11 الشكل
 2007و 2001عامْي في  المغربفي 

 

 .السامية للتخطيطالمندوبية والمغرب،  ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر

  الحصة األعلى من اإلنفاقفي دولة فلسطين، 
 ألغذية والمشروبات غير الكحولية هي لاالستهالكي 

 لتعليم والصحةل واألدنى

األغذية  علىأكثر ينفق السكان في دولة فلسطين، 
من اإلنفاق  في المائة 36والمشروبات غير الكحولية )

أنواع غاز ووالكهرباء وال السكن والمياهيليهما ، و(ياالستهالك
 الشكل( )في المائة 6)األلبسة واألحذية و (في المائة 8الوقود )

 صحةلالتعليم وذهب إلى افتالحصة األصغر أما (. 7.12
 ا(.ملكل منه في المائة 3 حوالي)

دولة ي في اإلنفاق االستهالك تخصيص  7.12 الشكل
 2011و 2010و 2005 األعوام فلسطين،

 
ودولة فلسطين، الجهاز المركزي  ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر

 لإلحصاء الفلسطيني.

لخمس األغنى والخمس األفقر من السكان في ينفق ا
األكبر من ميزانية األسرة على األغذية جزء ، الدولة فلسطين

جزء الوينفق الخمس األفقر والمشروبات غير الكحولية. 
الخمس األغنى  ينفق( وفي المائة 2الصحة )األصغر على 
 (.7.13 الشكل( )في المائة 3على التعليم )الجزء األصغر 

لدى الخمس  ياالستهالكتخصيص االنفاق   7.13 الشكل
 2011دولة فلسطين، في  األغنى والخمس األفقر

 
ودولة فلسطين، الجهاز المركزي  ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر

 لإلحصاء الفلسطيني.

األلبسة حصة  ترتغيّ بالكاد ، 2011و 2005بين عامْي 
، بينما ارتفعت يالتعليم من اإلنفاق االستهالكحصة واألحذية و

حصة األغذية والمشروبات غير الكحولية  على نحو ملحوظ
 (.7.14 الشكل)

ي اإلنفاق االستهالكتخصيص في التوجهات   7.14 الشكل
 2011-2005دولة فلسطين، في 

 
ودولة فلسطين، الجهاز المركزي  ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر

 لإلحصاء الفلسطيني.
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األعلى من اإلنفاق االستهالكي هي حصة الفي تونس، 
 لتعليم والصحةواألدنى لألغذية والمشروبات غير الكحولية ل

األغذية والمشروبات غير الكحولية تستأثر في تونس، 
تليها، ، يمن اإلنفاق االستهالكفي المائة(  29)األكبر الحصة ب

ليس بفارق كبير، حصة السكن والمياه والكهرباء والغاز 
(. أما الحصة 7.15 الشكل( )في المائة 27الوقود )أنواع و

 2005(. وبين عامْي في المائة 2لتعليم )تذهب إلى ااألصغر ف
غذية والمشروبات ألانخفضت الحصة المخصصة ل، 2015و

كذلك وأللبسة واألحذية. لالمخصصة حصة الغير الكحولية و
الصحة والتعليم لكن بدرجة أقل. في  كل من حصةانخفضت 

لسكن والمياه والكهرباء المخصصة لحصة الالمقابل، ارتفعت 
 الوقود.أنواع والغاز و

تونس، تخصيص اإلنفاق االستهالكي في   7.15 الشكل
2005-2015 

 
 .وتونس، المعهد الوطني لإلحصاء ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر

لسكن الحصة األعلى من اإلنفاق االستهالكي هي لفي لبنان، 
 أللبسة واألحذيةاألدنى لووالمياه والكهرباء والغاز والوقود 

لسكن والمياه والكهرباء والغاز يستحوذ افي لبنان، 
في  28)على الحصة األكبر من اإلنفاق االستهالكي والوقود 

في  20ألغذية والمشروبات غير الكحولية )ايها لت(، المائة
لحصة األصغر هي لأللبسة واألحذية وا. (7.16 الشكل( )المائة

ع اارتفكان هناك ، 2012و 2005(. بين عامْي في المائة 5)
السكن والمياه صحة، والاالنفاق على حصة في طفيف 

 األلبسةحصة في طفيف وانخفاض والكهرباء والغاز والوقود، 
 أما حصة األغذية والمشروبات  ألحذية وحصة التعليم.وا

 .لم تتغيرغير الكحولية من اإلنفاق ف

لبنان، ي في اإلنفاق االستهالكتخصيص   7.16 الشكل
 2012و 2005عامْي 

 
 .المركزي اإلحصاء إدارةولبنان، ؛ البنك الدوليبيانات من : المصادر

الحصة األعلى من اإلنفاق االستهالكي هي ، في الكويت
 األدنى للصحةلسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ول

هي ي في الكويت، الحصة األكبر من اإلنفاق االستهالك
( في المائة 35للسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود )

(. ومن بين كافة البلدان المذكورة في هذا القسم، 7.17 الشكل)
حصة األغذية والمشروبات غير الكحولية من اإلنفاق 

. في المائة 13بلغت في الكويت إذ األصغر هي  ياالستهالك
في الكويت فهي  يالكالحصص األصغر من اإلنفاق االستهو

 (.في المائة 1( والصحة )في المائة 2تلك المخصصة للتعليم )

الكويت، في  ياإلنفاق االستهالكتخصيص   7.17 الشكل
2013 

 
واإلدارة المركزية لإلحصاء في  ؛البنك الدوليبيانات من : المصادر
 .الكويت
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 الثقافة والمشاركة االجتماعية .8

 
مزيج من أنها بيُمكن تحديد ثقافة منطقة معينة 

الخصائص والممارسات المادية والروحية والفنية 
المنطقة ثقافة . وهاز سكانالتاريخية التي تميّ الموضوعية وو

 العربية غنية ومتنوعة.

البيانات المستخدمة في هذا القسم مستقاة من مشروعْي 
، إضافة إلى للقيم مسح العالميالمسح هما المقياس العربي و

، ومعهد اليونسكو لإلحصاء، على االنترنتقاعدتْي بيانات 
وقاعدة البيانات الخاصة بالمؤشرات العالمية لالتصاالت 

الدولي التحاد لومات واالتصاالت التابعة وتكنولوجيا المعل
مسح المقياس العربي على أربع دفعات أجري التصاالت. ل

ولعام  2014-2012و 2011-2010و 2009-2006للفترات  هي
. في هذا القسم من مجموعة اإلحصاءات، تم التركيز 2016

بشكل أساسي على الدفعتْين األحدث. وقد اشتملت الدفعة 
بلداً من البلدان  11، على 2014و 2012للفترة الثالثة، 

األردن وتونس والسودان والعراق األعضاء في اإلسكوا، وهي 
 والمغرب مصرودولة فلسطين والكويت ولبنان وليبيا و

، فقد تناولت 2017-2016للفترة أما الدفعة الرابعة، واليمن. 
كان والمغرب. وومصر  ولبناناألردن وتونس ودولة فلسطين 

حجم وكان أو أكبر  18بعمر المشاركين في المسح المجيبين 
لكل بلد ولكل دفعة باستثناء األردن حيث  1,200تقريباً  العينات

. وفي الدفعة الرابعة، 1,795بلغ حجم العينة في الدفعة الثالثة 
مواطن  300نها شملت أل 1,500ولبنان ألردن ل بلغ حجم العينة

 .عامة السكانيعيشون بين سوري 

دفعات.  6على أجري فقد المسح العالمي للقيم أما 
ويركز هذا القسم من مجموعة االحصاءات على المسح 

 2010من عام األحدث، أي الدفعة السادسة التي أجريت 
وتونس والعراق ودولة فلسطين  البحريناألردن و في 2014و

كان وواليمن.  المغربومصر و ولبنان وليبيا والكويتوقطر 
في حين أن أو أكبر  18عمر ب ركين في المسحالمجيبين المشا

بلغ حجم إذ ليبيا  ما عدا في 1,200تقريباً حجم العينات كان 
 .2,131العينة 

 تدي ن شديد

 المجيبين ُطلب من في مسح المقياس العربي، 
ً للفئات التالية:  ً ما متديّنتصنيف أنفسهم وفقا   متديّن أو نوعا

" متديّن" ت الفئتانالتحليل، دمجهذا غراض . وألمتديّنأو غير 
نتائج  ترد". ومتديّن"كـ وسيشار إليهما معاً " نوعاً ما متديّنو"
في من السكان من الواضح أن البالغين . 8.1 الشكلفي  لمسحا

 حد كبير. ويحتل كل من تونس متدينون إلىالمنطقة العربية 
من هذه  األدنىالطرف  78بنسبة  في المائة ولبنان 82بنسبة 

هم  ومصراألردن كل من في يبدو أن السكان و. المجموعة
 .في المائة 97بنسبة تدّيناً األكثر 

بعض الفوارق بين الجنسين في دفعات وتالحظ 
أكثر من المتدينات النساء عدد إذ جميعها،  المقياس العربي

الفارق بين  بلغفي تونس حيث يبوضوح الرجال. ويتجلى ذلك 
في حين يبلغ نقطة مئوية،  20 حواليمن ناحية التّدين الجنسين 
 قاط مئوية.ن 10حوالي في لبنان 

 2016-2013التدي ن حسب الجنس،   8.1 الشكل

 
 .Arab Barometer, 2017: المصدر

 الثقة مستوىانخفاض 

بشكل عام في  ةخفضمنمستويات الثقة في اآلخرين 
لمشمولة في مسح القيم العالمي ابلدان المنطقة العربية جميع 

كل من األردن (. ففي 8.2 الشكل) 2014و 2010للفترة ما بين 
والمغرب،  مصروتونس ودولة فلسطين وقطر ولبنان وليبيا و

ه يمكن الوثوق أقل من واحد من أصل أربعة مجيبين بأنذكر 
 10أشار إذ لبنان وأدنى مستوى كان في  معظم األشخاص.ب

المجيبين إلى أنه يمكن الوثوق بمعظم  فقط من في المائة
  ،في اليمن األعلىالثقة مستوى كان األشخاص، في حين 

لدى  متشابهاً مستوى الثقة باآلخرين كان و .في المائة 39إذ بلغ 
 لرجال والنساء.ا
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نسبة المجيبين الذين يعتقدون أنه يمكن   8.2 الشكل
 2014-2010األشخاص، الوثوق بمعظم 

 
 .World Values Survey Association, 2017: المصدر

 أكبر من الترفيه ةلعمل قيمل

تظهر البيانات الحديثة من مسح القيم العالمي أن الغالبية 
العظمى من البالغين في البلدان العربية يعطون قيمة للعمل 

في  87اعتبر ، 8.3 الشكللترفيه. وكما هو مبين في أكبر من ا
جداً، وهي أعلى مهم أن العمل من السكان في تونس  المائة

واحد فقط من أصل ، وبالطرف المقابل اعتبر نسبة في المنطقة
، أما في قطرللغاية.  العمل مهم  في البحرين أن أربعة بالغين 

في  42لألنشطة الترفيهية إذ أجاب أكبر يعطي المجيبون قيمة 
أقل نسبة كانت و. أن الترفيه مهم جداً وهي أعلى نسبة المائة

الترفيه فقط بأنهم يعتبرون  في المائة 17في مصر، فقد أجاب 
 هم جداً.م

أهمية كبيرة للعمل عطون نسبة السكان الذين ي  8.3 الشكل
 2014-2010، للترفيهأو 

 
 .World Values Survey Association, 2017: المصدر

 الرجال يولون أهمية للعمل أكثر من النساء

ً يعطون أن الرجال  8.4 الشكلبين ي أكبر قيمة دوما
البلدان المشمولة بالمسح. ففي جميع النساء في بلعمل مقارنة ل

من الرجال أن العمل مهم جداً  في المائة 76عتبر فقد امصر، 
نقطة  40من النساء، أي بفارق يصل إلى  في المائة 36مقابل 
نقطة  39كبير أيضاً في اليمن إذ يصل إلى وهذا الفارق مئوية. 

حيث والمغرب مئوية. أما الفارق األدنى فقد ُسجل في تونس 
 .مئوية نقاط 9بلغ 

 نسبة المجيبين الذين يعتبرون العمل   8.4 الشكل
 2014-2010مهماً جداً، حسب الجنس، 

 
 .World Values Survey Association, 2017: المصدر

 العمل المدني مستوى المشاركة التطوعية في انخفاض 
 أو المنظمات

المنظمات الرياضية أو األنشطة المشاركة في 
بية. فقد أظهرت البيانات في المنطقة العر قليلة للغايةالترفيهية 

نسبة المشاركة الفعالة في  الحديثة من مسح القيم العالمي أن
ولبنان من األردن وتونس والعراق ودولة فلسطين وقطر  كل

. ومن في المائة 10أقل من  واليمن والمغربومصر  وليبيا
في المائة  10فوق  ةكانت النسببين البلدان المشمولة بالمسح 

 في المائة 11و في المائة 16إذ بلغت البحرين والكويت فقط في 
المنظمات ال تحظى األنشطة الرياضية وعلى التوالي. 

لم يشر أي من المجيبين إذ في مصر خاصة شعبية بالترفيهية 
 .عضو في أي منهاإلى أنه 

الفنون منظمات المنظمات التعليمية وفي المشاركة و
عالة فنسبة المشاركة الفة. منخفضة في المنطقأيضاً والموسيقى 
في  11و 19في البحرين ولبنان )فقط  في المائة 10تزيد عن 
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. وهنا في المائة 6على التوالي(، تليهما قطر بنسبة  المائة
عضو في أي أيضاً، لم يشر أي من المجيبين في مصر إلى أنه 

 منظمات.من مثل هذه ال

، يميل الرجال أكثر من النساء 8.5 الشكلبين وكما ي
نضمام إلى المنظمات الرياضية والترفيهية. ويتجلى هذا الل

الفارق بشكل واضح في قطر حيث نسبة الرجال الناشطين في 
 بحوالينسبة النساء تزيد عن المنظمات الرياضية أو الترفيهية 

االنضمام إلى المنظمات لكن مستويات نقطة مئوية. و 11
الفنون والموسيقى موزعة بشكل أكثر منظمات التعليمية و

ً بين الجنسين  االنضمام إلى  تمما هي لمستوياتساويا
 الرياضية أو الترفيهية.المنظمات 

في المنظمات الرياضية الفع الة المشاركة   8.5 الشكل
 2014-2010حسب الجنس،  والترفيهية

 
 .World Values Survey Association, 2017: المصدر

 السينماانخفاض مستوى الذهاب إلى 

للفرد السينما الذهاب إلى أن تظهر أحدث البيانات 
ً الواحد م وهناك افتقار إلى في المنطقة العربية نخفض نسبيا

، 8.6 الشكلبنية تحتية خاصة بالسينما. وكما هو مبين في 
 7الـ وحدها اإلمارات العربية المتحدة من بين البلدان العربية 

مؤخراً التي تندرج اليونسكو لذي أجرته المسح االتي شملها 
عدد مرات الذهاب إلى  األولى من حيث 30ـ البلدان البين 

لدى . كذلك، كل سنة الواحدللفرد  1.93 تبلغإذ  السينما
العرض في من شاشات كثافة ثاني أعلى  اإلمارات العربية

شخص(. أما الكثافة األعلى  100,000شاشة لكل  4.1المنطقة )
 شاشة لكل 4.8في البحرين )فهي لشاشات العرض في المنطقة 

شخص(، لكنها بقيت رغم ذلك خارج ترتيب البلدان  100,000

المقارنة، ب .عنهااألولى حول العالم التي تتوفر بيانات  25الـ 
ج التي حلت في المرتبة العاشرة في التصنيف يلدى النرو
شخص أي ضعف العدد في  100,000شاشة لكل  9.3العالمي 

بيانات عنها التي تتوفر  7الـ البحرين. ومن بين البلدان العربية 
أقل من الواحد  فردللمرات الذهاب إلى السينما دد يبلغ عحديثة 

كان المعدالن األدنى في . ومنهابلدان  4مرة في السنة في 
 .مرة في السنة 0.12 ومصر 0.06 المغرب

 الواحد فرد السينما للمرات الذهاب إلى عدد   8.6 الشكل
 البيانات المتوفرة ألحدث، وفقاً في السنة

 
 .: قاعدة البيانات الخاصة بمعهد اليونسكو لإلحصاءالمصدر

 اإلنترنت استخدام في كبيرة زيادة

ستخدم اإلنترنت على نطاق واسع في المنطقة العربية ت
بلداً شملها  11من أصل  7لكن ليس بشكل متجانس. ففي 

، 2014و 2012المقياس العربي في المسح الخاص بالفترة بين 
ً أكثر من نصف المجيبين اإلنترنت لم يستخدم  . مع ذلك، بتاتا

المنطقة،  من الثقافة الحديثة فيرئيسياً أصبح اإلنترنت جزءاً 
استخدام ازداد قد ل. يسيما في بلدان مجلس التعاون الخليج ال

ففي بلدان مثل . 2016و 2005بين عامْي شكل حاد باإلنترنت 
والكويت  مان وقطروعُ  البحريناإلمارات العربية المتحدة و

ولبنان والمملكة العربية السعودية، ازداد عدد مستخدمي 
 (.8.7 الشكلأضعاف تقريباً ) 10اإلنترنت 

وشهدت البحرين النمو األكبر إذ ارتفع عدد مستخدمي 
لكل  98إلى  2010شخص في عام  100لكل  55اإلنترنت من 

عدد مستخدمي  . كذلك، ازداد2016مئة شخص في عام 
 في كل من 2016و 2010بشكل ملحوظ بين عامْي اإلنترنت 

اإلمارات في ومن السكان  100لكل  94إلى  69من  قطر
 .91إلى  68 مننالعربية المتحدة 
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  100عدد مستخدمي اإلنترنت لكل   8.7 الشكل
 2016-2005، من السكان

 
 .International Telecommunication Union, 2015 :المصدر

وتعكس بيانات المقياس العربي زيادة مستمرة في 
عنها االستخدام اليومي لإلنترنت في مختلف البلدان التي تتوفر 

، أشار 2016(. ففي عام 8.8 الشكل) تتعلق بالتوجهاتبيانات 
من المجيبين في لبنان إلى أنهم يستخدمون  في المائة 64

ً اإلنترنت يومي عام بأضعاف مقارنة  4ـ ، وهي نسبة أعلى با
ً  وخالل الفترة نفسها. 2007 نسبة مستخدمي زدادت ، اتقريبا

أضعاف  7وأضعاف في دولة فلسطين  6اإلنترنت بشكل يومي 
 في األردن.

نسبة المجيبين الذين أفادوا بأنهم يستخدمون   8.8 الشكل
ً اإلنترنت يومي  2016-2006، ا

 
 .Arab Barometer, 2017 :المصدر

 الرجال أكثر استخداماً لإلنترنت من النساء

 يومياً  اإلنترنت يستخدمون الذين جيبينمال نسبة كانت
 الشكل) المسح شملها بلداً  11 في للنساء هانم للرجال أعلى
كان فيها التي في البلدان  الفارقهذا يتضح بشكل عام، و(. 8.9

دولة فلسطين بلغت تونس و. ففي انتشاراً اإلنترنت أقل  استخدام
 في المنطقة. األكبر وهي  في المائة 14الفجوة بين الجنسين 
إذ بلغت الكويت ولبنان و السودان فيكان أما الفارق األدنى فقد 

 .في المائة 4النسبة 

أنهم يستخدمون ذكروا نسبة المجيبين الذين   8.9 الشكل
 البيانات ألحدثحسب الجنس، وفقاً  اً ومياإلنترنت ي

 
 .Arab Barometer, 2017: المصدر
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العدد الثالث عشر من المجتمع العربي: مجموعة اإلحصاءات االجتماعية هو األحدث في 
سلسلة من مجموعات اإلحصاءات التي تصدرها كل سنتين شعبة اإلحصاء في اللجنة 

االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. وتقّدم المجموعة لمحة عن المجتمع العربي 
في البلدان األعضاء في اإلسكوا وما شهده من تغّيرات. وهي تستند إلى بيانات تتيحها بشكل 

رئيسي األجهزة اإلحصائية الوطنية، وتتطرق إلى قضايا السكان، والعمل، والسكن، والتعليم، 
والفقر، والصحة، والثقافة. وترّكز المجموعة في كل عدد من أعدادها على موضوع واحد. 

ويعالج هذا العدد قضية تركيبة األسرة المعيشية وتكوين العائلة.

واستمّدت البيانات من األجهزة اإلحصائية الوطنية في البلدان األعضاء في اإلسكوا، 
واستكملت ببيانات توفرها الوكاالت الدولية، مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة 

العالمية، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة، والبنك الدولي. وال يتضّمن نص الوثيقة جميع المؤشرات المتاحة، بل يمكن االطالع 

على مجموعة أكثر شمواًل من الجداول على موقع اإلسكوا اإللكتروني.
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