
219

Annex
جداوُل وأشكاٌل 
إحصائيٌة مرَفقة ملحق  2
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بقية العالم البلدان العربية

ا) نسبة مئوية من مجموع العالم، (العدد؛ مِئويًّ

جرحىقتلىهجمات إرهابية

ا) نسبة مئوية من مجموع الدول العربية، (العدد؛ مِئويًّ

فلسطين: 1,196 ; 2%
مصر : 1,212 ; 2%

اليمن: 2,772 ; 4%
السودان: 2,861 ; 4%

سورية: 3,140 ; 5%

الصومال: 3,689 ; 5%

العراق: 36,684 ; 54%
لبنان: 3,776 ; 6%

الجزائر: 11,024 ; 16%

بلدان عربية ُأخرى:
2% ; 1,551

الشكل أ.1  هجماٌت إرهابية وضحاياها، 1970–2014 )مجموٌع عالمّي ومجموٌع عربي(

الشكل أ.2  هجماٌت إرهابية وضحاياها، 1970–2014 )نسبة من مجموع الدول العربية(

.START 2015 :المصدر

.START 2015 :المصدر
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التصنيع          التنجيم          خدمات ُأخرى          العقارات          السياحة

خلُق االستثمار 
األجنبي المباشر 

وظائَف ذاَت 
صلة

الدائرُة الخارجية: 
النسبُة القطاعية من 

الوظائف التي يخلقها 
االستثماُر األجنبيُّ 

المباشر (%) الدائرة الداخلية: 
تدفقات االستثمار 
األجنبي المباشر 
بحسب القطاع (%)

دين قسًرا من المنطقة العربية الشكل أ.3  الحصة العالمية للسّكان المشرَّ

الشكل أ.4  تدّفقاُت االستثمار األجنبي المباشر بحسب القطاع وما يتعّلق بها من خلق وظائف، 
المنطقة العربية، 2003–2011 

.UNHCR 2015 : المصدر
ا(، وأشخاًصا  دين داخليًّ ا، وعائدين )الجئين ومشرَّ دين داخليًّ دون قسًرا الجئين، وطالبي لجوء، وأشخاًصا مشرَّ ملحوظة: يشمل المشرَّ

عديمي الجنسية، وغيَرهم ممن يهّمون المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

.ILO 2012 :المصدر



222

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
20082009201020112012

األفقر–دْخل متوسطاألفقر–عرب األغنى–دْخل متوسطاألغنى–عرب

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

إناثُذكور

أوروبا
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أفريقيا
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شرق آسياالبلدان العربيةجنوب آسيا
والمحيط الهادئ

أميركا الّالتينية
والبحر الكاريبي

الشكل أ.5  االتجاهاُت في متوسط الدخل السنوي لأُلسرة )َتعادُل القوة الشرائية بالدوالر األميركي(، 
2012–2008

ُر التنمية البشرية بحَسب الجنس، 2013 الشكل أ.6  مؤشِّ

خل )َتعادُل القوة الشرائية بالدوالر األميركي لسنة 2010،  المصدر: حساباُت فريق التقرير استناًدا إلى چالوپ 2013. متوسُط الدَّ
ح( محسوٌب للُخمس األفقر من العائالت )أدنى 20 في المئة(، ولمجموعة أغنى اأُلَسر المعيشية )أعلى 20 في المئة(.  مصحَّ
خل المتوسط المّتخذِة أساًسا للمقارنة. مزيٌد من التفاصيل حول اإلحصاءات  وتشتمل تجميعاُت البلدان على البلدان العربية وبلدان الدَّ

في الملحق اإلحصائي.

.UNDP 2014b :المصدر
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فال عملطالب/ة بموظَّ خارج القوى العاملةمتدرِّ

ُذكور

إناث

فلسطين االردن

مصرتونس

فلسطين االردن

مصرتونس

العمرالعمر

العمرالعمر

العمرالعمر

العمرالعمر

الشكل أ.7  االنتقالياُت من المدرسة إلى العمل بين الرجال والنساء في بلداٍن عربيٍة مختارة، 2012–2013

.ILO 2014 :المصدر
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أشهٌر بعَد التخّرج

أكثر من 3 أشهر إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهر
أكثر من 12 شهر إلى 24 شهرأكثر من 6 أشهر إلى 12 شهر

ب خطُّ األساس: ال تدرُّ

37%

راِكبو سيارات

3%

14%

18%

ُأخرى

28%

مشاة

دّراجون 

مركباٌت ذاُت عجلَتين أو ثالث

ُل البطالة، المغرب ب ومعدَّ الشكل أ.8  فترُة التدرُّ

رق في إقليم شرق البحر المتوسط الشكل أ.9  توزيُع الوفيات بحَسب نوع مستخِدمي الطُّ

.Boudarbat & Egel 2014 :المصدر

.WHO 2013a :المصدر
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أعتقُد بُوجوب إنهائها ِانتشار

ق
شر

الم
ًّا أقلُّ البلدان نُمو

منة بين المراهقين والمراهقات )المجموعة الُعمرية 15–18 سنة(  الشكل أ.10  انتشاُر فْرط الوزن والسُّ
في سبع مدٍن عربية

الشكل أ.11  انتشاُر تشويه/قْطع األعضاء التناُسلية لإلناث بين الاّلعاِزبات ووجهُة نظر النساء من هذه 
الممارسة في البلدان العربية

.Musaiger and others 2012 :المصدر

.UNICEF 2013 :المصدر
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ذكور، 15–19

السودانفلسطينسورية الصومالالعراق

الصومالالعراقالسودانفلسطينسورية

ع عند الِوالدة للشّبان والشاّبات في أعمار 15–19 في بلدان عربية  ط   العمر المتوقَّ الشكل أ.12  متوسِّ
مزقتها الحروب

المصدر: IHME، أعواٌم مختلفة.
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إناث، 20–24

ذكور، 20–24

ع عند الِوالدة للشّبان والشاّبات في أعمار 20–24 في بلدان عربية  ط   العمر المتوقَّ الشكل أ.13  متوسِّ
مزقتها الحروب

المصدر: IHME، أعواٌم مختلفة.
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إناث، 25–29
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العراقالسودانفلسطين

ع عند الِوالدة للشّبان والشاّبات في أعمار 25–29 في بلدان عربية  ط   العمر المتوقَّ الشكل أ.14  متوسِّ
مزقتها الحروب

المصدر: IHME، أعواٌم مختلفة.
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الشكل أ.15  اإليثاُر تجاه الغرباء في بلداٍن عربية مّزقتها الحرب ضْمن إطاره الصحيح

الشكل أ.16  نسبُة ذوي التعليم العالي بين المهاجرين الشبان في بلدان منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي، )بلداٌن عربية مختارة، حوالى سنة 2011(

.Gallup 2015 المصدر: حساباُت فريق التقرير استناًدا إلى

.OECD 2014 :المصدر
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المهاجرون في سن 25–29 سنة

أوروباأميركا الشماليةأستراليا

20 10 03040506070

25–2930+

النسبة المئوية للخريجين حسب الفئة العمرية

الصومال

اليمن

المغرب

العراق

الجزائر

تونس

سورية

السودان

فلسطين

لبنان

األردن

مصر

الشكل أ.17  نسبُة َذوي التعليم العالي في أوساط المهاجرين الشباب وفًقا لمنطقة منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان االقتصادي، )بلداُن عربية مختارة، حوالي سنة 2011(

الشكل أ.18  مقارنُة نسبة خريجي التعليم العالي بين المهاجرين العرب في بلدان منظمة التعاون والتنمية 
في الميدان االقتصادي بحَسب الفئة العمرية، حوالى العام 2011

.OECD 2014 :المصدر

.OECD 2014 :المصدر
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ي للتحويالت البلد المتلقِّ

المجموعاليمنسوريةلبناناألردنمصر البلد المرِسل للتحويالت

18826732262البحرين

2,181013534802,664الكويت

2,080007002,150ليبيا

231656700363ُعمان 

6980405001,103قطر

5,6679488092551,1428,822السعودية

931094401021,977اإلمارات

المجموع الفرعي من دول 
11,9771,0142,4286761,24617,341مجلس التعاون الخليجي

20,5153,6437,4722,0791,48735,196مجموع التحويالت

%49%84%33%32%28%58حصة )في المئة(

200920102011201220132014

313540413532البلدان العربية

182736374030مصر 

262241453339تونس

475366535148اليمن

373228272623شرق آسيا والمحيط الهادئ

403538483639جنوب آسيا

أميركا الاّلتينية والبحر 
292527262628الكاريبي 

أفريقيا جنوب الصحراء 
625960586060الكبرى

الجدول أ.1  تقديراُت التحويالت الثنائية لبلداٍن مختارة، 2012 )مليون دوالر(

َسُب المئوية للسكان المستائين من مستوى المعيشة الجدول أ.2  النِّ

.World Bank 2013b :المصدر

.Gallup 2015 المصدر: حساباُت فريق التقرير استناًدا إلى
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آثار البلداآلثار الفرديةاألثر الكلي )%(

الديمقراطيةالدخلالنساءالتعليمالشباباالتجاه الزمنيالفجوة العالمية
نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

اإلجمالي

+++/+--/-+/++/+1-0التواصل اإللكتروني

+++/+-/-2+/+++/+8-/114-التعبير عن الذات

++++/+-/0+/0-/+150/0-الرضا عن الحياة

-0/00+/+--/-+/-310/0التقوى

0+0/00/0--/-0/-13-/110طاعة السلطة

المساواة بين 
++0/ 0-+/+++/++/+300/0-الجنسين

الجدول أ.3  آراٌء حول الرضا عن الحياة، والترابط، والتعبير عن الذات، والتقوى، والسلطة، والمساواة بين الجنسين، بخصائَص 
فرديٍة وُقطرية، بلداٌن عربية وغيرها من بلداٍن مختارة

الجدول أ.4  عدُم المساواة في التحصيل العلمي )سنوات التعليم( بين َمن أعمارهم 25–29 عاًما

.WVS 2014 المصدر: حسابات المؤلف اعتمادًا على
ية في المربعات الصغرى العادية )OLS(  المستخِدمة بياناٍت WVS 2000 و2008  رات في الُملحق. وعن النتائج من تحليل االنكفاءات الخطِّ ف كلُّ المتغيِّ ُتعرَّ
ا في عام 2013 و76 بلًدا آخَر، وتشمل ردوَد نحو 80 ألَف  و2013 - )ُانظر Diwan and Akin 2014( لمزيٍد من التفاصيل. ُتغّطي البياناُت 11 بلًدا عربيًّ
ِر عنها  عربي و140 ألًفا في بلداٍن متوسطِة الدخل. والفجوُة العالمية هي نقطة العجز أو الفائض المئويُة لآلراء العربية قياًسا على اآلراء العالمية، المعبَّ
كنسبٍة من االنحراف المعياري العالمي في االستجابات العالمية؛ وُتشير كلُّ اإلدَخالت اأُلخرى التي تّتخذ الرمز )x/y( إلى االنحدارين العربي والعالمي 
على التوالي بين اآلراء واألفراد )الشباب، والمتعلمين، والنساء، ومستوى الدخل(، أو خصائص البلد )مستوى الديمقراطية، الناتج المحلي اإلجمالي 
للفرد الواحد(؛ و)++( إلى الكمية األعلى من )+(، وبالمثل فإن )- -( أقل من )-(. اآلثار في المنطقة العربية مبنيٌة على عشرة بلدان، واالتجاُه الزمنيُّ 

العربي مبنيٌّ على متوّسط االتجاه في خمسة بلدان فقط، بين عاَمي 2008 و 2013.

المصدر: ERF، سنواٌت مختلفة.
سنواُت البيانات: األردن، 2010؛ تونس، 2005؛ سورية، 2004؛ العراق، 2007؛ فلسطين، 2009؛ مصر، 2009؛ اليمن 2006.

معامل جينياإلنحراف المعياريالمتوسط

8.26.10.39مصر

8.94.30.27العراق

11.83.50.16األردن

11.33.80.19فلسطين

7.43.90.27سورية

8.94.60.26تونس

5.75.80.56اليمن

0.33……البلدان العربية

0.29……العالم النامي

0.17……شرق آسيا والمحيط الهادئ 

0.21…… أميركا الالتينية
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السبب

فلسطيناألردنمصرتونس

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع

33.034.731.135.345.323.934.033.734.427.331.022.1فشٌل في االمتحانات 

23.923.924.019.620.218.935.739.230.728.635.219.5غيُر مهتم/ة بالتعليم 

10.913.97.52.53.80.99.014.80.69.214.41.9أردُت البدَء في العمل

2.40.15.12.00.04.38.30.020.318.30.643.0ألتزّوج 

2.71.24.52.91.94.12.30.94.32.01.13.2لم ُيِرد الواِلدون 

21.621.122.128.125.531.26.68.24.410.312.67.1أسباٌب اقتصادية 

5.45.15.79.63.416.84.13.25.44.35.13.3أسباٌب ُأخرى 

تونس )%(فلسطين )%(األردن )%(مصر )%(

شباٌب ملتِحقون

ٌف ذاتي 6.07.011.010.0توظُّ

76.064.051.066.0قطاٌع عاّم

18.029.036.024.0قطاٌع خاّص

0.30.20.30.1شركاٌت عائلية/ مزرعة

لون شباٌب متعطِّ

ٌف ذاتي 1.06.08.011.0توظُّ

81.064.033.049.0قطاٌع عاّم

18.030.054.040.0قطاٌع خاّص

0.20.00.50.4شركاٌت عائلية/ مزرعة

الجدول أ.5  تقديراُت التحويالت الثنائية لبلداٍن مختارة، 2012 )مليون دوالر(

الجدول أ.6  قطاُع العمل المرغوب، 2012–2013 )%(

.ILO 2014 :المصدر

.ILO 2014 :المصدر
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تونسفلسطيناألردنمصر

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع

مدُة البطالة

4.97.23.86.98.15.29.29.38.89.97.213.7أقل من شهر

12.519.89.220.521.319.424.524.624.413.814.313.2شهر إلى أقلَّ من 6 أشهر

10.618.07.317.115.120.19.69.59.818.219.915.8ستة أشهر إلى أقلَّ من سنة

72.155.079.855.455.555.356.756.756.958.158.657.4سنة أو أكثر

العقبُة الرئيسية في إيجاد وظيفٍة جيدة

متطلباٌت للوظيفة أعلى من تعليم/تدريب 
2.93.22.714.418.38.910.39.711.918.320.815.0الشخص

8.412.56.615.414.117.39.87.814.510.911.410.1خبرُة عمٍل غيُر كافية

64.055.367.942.039.046.355.455.854.440.442.237.9وظائُف متاحٌة غيُر كافية

ٌز تمييزي 3.11.93.64.03.05.30.70.90.04.34.63.8تحيُّ

أجوٌر منخفضة في الوظائف المتاحة، وظروُف 
12.016.510.014.614.714.612.013.39.013.111.415.4عمٍل سيئة

9.610.69.19.611.07.711.912.610.313.19.717.8أسباٌب ُأخرى

تونسفلسطيناألردنمصر األسلوُب المستخَدم إليجاد الوظيفة الحالية

الشباُب العاملون

76467148أصدقاء، أقارب

8411032زيارة المؤسسات وأماكن العمل

31567وكالة توظيف

لون الشباب المتعطِّ
لم نتلقَّ أيَّ مناَصرة/ مساعدة/
مناَصحة من مكتٍب للتوظيف 

في األشهر الـ12 الماضية
96969788

.ILO 2014 :المصدر

.ILO 2014 :المصدر

الجدول أ.7  مدُة البطالة وعوائُق التوظيف )الشباب العاطلون من العمل(، 2012–2013

الجدول أ.8  عمليُة البحث عن وظيفة، الشباب العاملون والعاطلون من العمل، 2012–2013 )%(
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الُكوتامجلس الشيوخ أو مجلس الشورىمجلس النواب

النساء المقاعد أاالنتخابات
)العدد( 

 النساء
النساء المقاعد أاالنتخابات)في المئة(

)العدد( 
النساء

)في المئة( 

ال------------3500.0تموز/يوليو 2013قطر

ن النساُء في مجلس الشيوخ/األعيان11121.8نيسان/أبريل 30110.32001نيسان/أبريل 2003اليمن ُتعيَّ

تشرين 2/ نوفمبر 8411.2تشرين1/أكتوبر 2011ُعمان
ن النساُء في مجلس الشيوخ/األعيان2011831518.1 ُتعيَّ

ال------------6511.5تموز/يوليو 2013الكويت

---------------3313.0كانون1/ديسمبر 2013جزر القمر

ال------------12843.1حزيران/يونيو 2009لبنان

تشرين 2/ نوفمبر 40410.0تشرين1/أكتوبر 2010البحرين
ن النساُء في مجلس الشيوخ/األعيان2010401127.5 ُتعيَّ

تشرين 1/ أكتوبر 1501812.0كانون2/يناير 2013األردن
نعم )خصص 12 مقعًدا للنساء(201375912.0

ال------------2503012.0أيار/مايو 2012سورية

نعم------------55712.7شباط/فبراير 2013جيبوتي

---------------2753813.8آب/أغسطس 2012الصومال

نعم )10 في المئة(------------2003316.5تموز/يوليو 2012ليبيا

تشرين 1/ أكتوبر 3956717.0تشرين1/أكتوبر 2011المغرب
200927062.2

ص االتحاُد  كوتا طوعيٌة لألحزاب. خصَّ
االشتراكي للقوات الشعبية حصَة 20 في 

المئة للقوائم الحزبية. 

نعم------------40717.5أيلول/سبتمبر 2011 اإلمارات

نعم )20 في المئة(------------1513019.9كانون2 / يناير 2013السعودية

نعم )25 في المئة(29517.2أيار/مايو 3548624.32010نيسان/أبريل 2010السودان

تشرين 2/ نوفمبر 1473725.2تشرين2/نوفمبر 2013موريتانيا
200956814.3

حات اللواتي  ص 20 مقعًدا للمرشَّ ُخصِّ
َيخضَن االنتخاباِت في قائمٍة وطنية 

واحدة.

حين الثالثة ------------ 3288325.3نيسان/أبريل 2014العراق يجب أن تكون بين المرشَّ
األوائل في القائمة امرأة.

---------------2176128.1تشرين1/أكتوبر 2011تونس

كانون 1/ ديسمبر 46214631.6أيار/مايو 2012الجزائر
نعم )31 في المئة(2012144106.9

ال------------2006414174.1فلسطين

كانون 2/ يناير 508102.0تشرين2/نوفمبر 2011مصر
ال2012270124.4

الجدول أ.9  تمثيُل المرأة السياسيُّ في المجالس التمثيلية، بلدان عربية

.IPU 2014a :المصدر
ا في البرلمان، وهي لشهر آب/أغسطس 2014 والسنوات السابقة. بياناُت مصر لشهر حزيران/يونيو 2013. أ. ُتقاِبل األرقاُم عدَد المقاعد المشغولة حاليًّ

ملحوظة: “...” غيُر متوّفرة/ال تنطبق
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المصدرالسنةالبلد

متوسط السّن عند أول زواج

الريفالحَضرإجمالي السكان

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

............3331إحصاء السكان2004ليبيا 

............2928إحصاء السكان2005الكويت

............28...مْسح2009لبنان

............3328السجالت اإلدارية2011تونس

312733273026إحصاء السكان2010المغرب

............3026إحصاء السكان2012األردن

............2826إحصاء السكان2010ُعمان

............2825إحصاء السكان2010قطر

292529252926مْسح2009سورية

272527252725إحصاء السكان2005 اإلمارات

............2924مْسح2011مصر

............2723السجالت اإلدارية2010البحرين

282331252722إحصاء السكان2008السودان

252226232522إحصاء السكان2004اليمن

252025202420إحصاء السكان2007فلسطين

............2520مْسح2007السعودية

الذكوراإلناثالفئة العمرية

السعودية، السودان، اليمنالسعودية، السودان، اليمندون 15 سنة )حصًرا(

الكويت، فلسطينالبحرين، الكويت، لبنان، فلسطين، قطر، سورية15–18 سنة )18 غير مدرجة(

الجزائر، البحرين، مصر، العراق، األردن، لبنان، المغرب، عمان، الجزائر، مصر، العراق، األردن، المغرب، عمان، تونس، اإلمارات فوق 18 سنة
فلسطين، قطر، سورية، تونس، اإلمارات 

.UN-ESCWA 2013b :المصدر

.Equality Now 2013 :المصدر
ملحوظة: في األردن وسورّية والعراق وقطر ولبنان والمغرب، يمكن عقُد الزواج دون سّن الزواج األدنى بإذٍن من قاٍض.

ا الجدول أ.10  متوّسُط السّن عند أول زواج، 17 بلًدا عربيًّ

الجدول أ.11  سنُّ الزواج األدنى، بلداٌن عربية



237

بياناٌت خاصة بصّحة األفراد في سّن 13–15 سنة

المسُح العالمي لصّحة طالب المدارس1 

ي في اسِتقصاء أطفال المدارس2 السلوُك الصحِّ

المسُح العالمي للتبغ بين الشباب3

بياناٌت خاصة بالصّحة تتضمن األفراد في سّن 15–29 سنة

ة وتقييمها في جامعة واشنطن4 وحدُة معهد قياسات الصحَّ

ة العالمية5 بغ بين البالغين لمنظمة الصحَّ المسوحاُت العالمية الستهالك التَّ

ة العالمية، سن 25 وما فوق8 النهُج التدريجي للترّصد الخاص بمنظمة الصحَّ

بياناٌت عامة عن األفراد في سّن 15–29 سنة6

مسُح اليونيسف العنقودي ذو المؤّشرات المتعّددة7

ية للوكالة األميركية للتنمية الدولية9 المسوُح الديمغرافية والصحِّ

ُخمسية الثراء بالمستوى التعليمي أعدد األطفال األحياء

األغنى متوسط األفقر ثانوي و مافوقأساسيمحدود5 و ما فوق3–14–2ال احدالبلد

21091411981396مصر 

02212429161013910األردن 

10191920192120142319لبنان 

32342424292827292725 ليبيا

81112141299141010 المغرب

8251819212017232015 فلسطين

14151930301915282014سورية

161116109101089 تونس

22394042403233404428اليمن 

الجدول أ.12  النساُء ذواُت االحتياجات غيِر المستوفاة لوسائل منع الحْمل وفًقا لخصائص الخلفية

ا في العالم ا مقابل مراهقيَن أكبِر سنًّ الجدول أ.13  بياناٌت عن مراهقيَن أصغِر سنًّ

أ. يتراوح التعليُم المحدود بين عدم االلتحاق بالمدرسة وااللتحاِق مدًة تقّل عن ست سنوات. وُيعّرف التعليُم األساسي بأنه االلتحاق بالمدرسة لمدٍة تتراوح 
بين سّت سنواٍت وتسِع سنين. ويشمل الثانوّي ’زائد’ متخّرجي المدارس الثانوية الذين التحقوا بالتعليم لمدة 12 سنًة أو أكثر.

ٍر إلى أصول اأُلسر التي ُأجرَي المسُح عليها. وُتعرض البياناُت للُخْمس  ب. ُتبنى ُخْمسياُت الثراء )خمُس مجموعاٍت ذاِت حجٍم سكانيٍّ متساٍو( على مؤشِّ
األول )األفقر(، والثالث، والخامس )األغنى(.

.PAPFAM 2014 سنوات مختلفة )1988–2012(؛ ،DHS :المصدر

المصدر: فريق التقرير.
.http://www.who.int/chp/gshs/en .1 

.http://www.hbsc.org .2 
.http://www.who.int/tobacco/surveillance/gyts/en .3 

.http://www.healthdata.org .4 
.http://www.who.int/tobacco/surveillance/survey/gats/en .5 

ة. ة لكّن لبعض البنود عالقًة بالصحَّ  6. ال يختّص أيٌّ منها بالصحَّ
.http://www.unicef.org/statistics/index_24302.html .7 

.http://www.who.int/chp/steps/en .8 
.http://www.dhsprogram.com .9
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ة العواقباألسبابالقلُق المتعّلق بالصحَّ

ية للنساء َتدهوُر الحالة الصحِّ
الزواُج المبّكر، المجتمعاُت األَبوية، المعاييُر والممارسات الثقافية، 

نقُص الوعي والتوجيه، قلُة النساء في مناصَب قياديٍة في الوزارات 
وهيئات اتخاذ القرارات اأُلخرى

ي لألطفال،  ّضع، تدهوُر الوضع الصحِّ زياداٌت في وفيات الَحوامل والرُّ
تدهوُر وضع األسرة االجتماعي واالقتصادي، انعداُم التنمية

ية نقُص الوعي بالمخاطر الصحِّ
نقُص المسوح المحّددة، ضعُف السياسات، الممارساُت الثقافية، 
ي في المدرسة، سيادُة المصالح االقتصادية  نقُص التعليم الصحِّ
الخاصة، نقُص حمالت التوعية وبخاصٍة في المناطق الريفية، عدُم 

تالؤم هذه الحمالت مع المعايير المحلية

يفية، وْقٌع  زيادُة انتشار األمراض السارية وغيِر السارية في المناطق الرِّ
ية المباشرة  ة العقلية، ارتفاُع التكاليف الصحِّ سلبي على الرفاه والصحَّ

وغيِر المباشرة، هدُر األموال العامة، وْقٌع غيُر مباشر على اإلنتاجية

يٍة متفاوتة بين القطاعين العامِّ والخاص تقديُم خدماٍت صحِّ

ية في القطاعات العامة،   نقُص اإلنفاق الحكومي على الخدمات الصحِّ
ية  ة العامة،  فقُد الثقة في الخدمات الصحِّ سوُء إدارة عيادات الصحَّ

ي إلى قّلة االنتفاع من هذه الخدمات،  َتعاًرُض  للقطاع العام، ما يؤدِّ
ية  ُز الخدمات الصحِّ مصالح األطباء بين العيادات العامة والخاصة، تركُّ

في المدن بداًل من المناطق الريفية

ية، الفقر، انعداُم التنمية، ترّكُز القوة العاملة  تدهوُر الحالة الصحِّ
الماهرة في القطاع الخاص

سنوات العمر المعّدلة حسب اإلعاقةالسبب الرئيسي للوفاةفئة دخل البلد

خل بلد منخفض الدَّ
اإلسهال، عداوى الجهاز التنفسي السفلي واألمراض المعدية 

اأُلخرى، اإلصابات غير المقصودة، األمراض المدارية المهملة/المالريا 
، االضطرابات األمومية، إصابات حوادث المرور ، فيروس نقص 

المناعة البشرية
االضطرابات العقلية والسلوكية، اإلسهال

خل األمراض القلبية الوعائية وأمراض الدورة الدموية، إصابات حوادث بلد متوسط الدَّ
المرور، اإلصابات غير المقصودة

االضطرابات العقلية والسلوكية ، االضطرابات العضلية 
الهيكلية، المواصالت، االضطرابات القلبية الوعائية واضطرابات 

الدورة الدموية

خل االضطرابات العقلية والسلوكية ، االضطرابات العضلية إصابات حوادث المروربلد مرتفع الدَّ
الهيكلية، المواصالت

ة بين الشباب وعواقُبها الجدول أ.14  بواعُث القلق المتصلُة بالصحَّ

الجدول أ.15  االختالفاُت في أسباب الوفاة وسنواِت العمر المعّدلة بحَسب اإلعاقة

المصدر: فريق التقرير.
ملحوظة: استندت البياناُت إلى منتدَيين نّظمهما فريُق التقرير بين شباٍب عرب في الفئة العمرية 18–29. جَمع األول، الذي ُعقد في عمان في ايار/مايو 
ا وشاّبة  لون 16 بلًدا من مختلف أنحاء المنطقة. وجَمع الثاني، الذي ُعقد أيًضا في عمان، في أيلول/سبتمبر 2014، 32 شابًّ ا وشاّبة ُيمثِّ 2014، 24 شابًّ
مي طلبات أعربوا عن رغبتهم في  لون 17 بلًدا من مختلف أنحاء المنطقة. واختار المشاركين برنامُج األمم المتحدة اإلنمائيُّ - بيروت من قائمة مقدِّ ُيمثِّ

ا. المساهمة في المناقشات للتقرير. وكانت عمليُة االختيار متوازنًة بين الجنسين, وجغرافيًّ

المصدر: مقداد وآَخرون 2014.
خل المنخفض: ُجزر القمر، جيبوتي، الصومال، موريتانيا،  خل المرتفع: اإلماراُت، البحرين، ُعمان، قطر، السعودية، الكويت. بلداُن الدَّ ملحوظة: بلداُن الدَّ

خل المتوسط: األردن، الجزائر، تونس، السودان، سورية، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب. اليمن. بلداُن الدَّ
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البلد األصلي / المقصد

تدفق المهاجرين إلى الداخلتدفق المهاجرين إلى الخارج

الحصة من إجمالي السكاناإلجمالي )تقديرات(
الحصة من إجمالي السكان المقيمين اإلجمالي )تقديرات()في المئة(

)في المئة(

1,369,2003.5161,4000.4الجزائر

7,6001.3666,30054.0البحرين

109,44012.00.00.0جزر القمر

7,7000.925,0002.8جيبوتي

5,411,1006.0326,9000.4مصر

1,072,0003.0411,2001.2العراق

601,6009.21,375,00018.8األردن

57,6004.42,722,60068.7الكويت

740,00014.41,210,00021.6لبنان

1,078,90017.81,504,50023.1ليبيا

198,0005.299,0002.7موريتانيا

2,801,1007.866,8000.2المغرب

1,327,80024.1216,2004.9فلسطين

22,6401.01,683,00043.7عمان

3,2200.81,592,60890.0قطر

202,0001.213,230,70044.1السعودية

1,211,50010.416,9000.2الصومال

873,8002.5291,0000.9السودان

3,486,00013.8189,0000.9سورية

580,0005.2335,1003.1تونس

21,3002.27,316,00088.5اإلمارات

887,8003.4267,0001.1اليمن

22,070,3006.133,706,2089.1المجموع )أ(

الجدول أ.16  الهجرة من البلدان العربية وإليها، تقديرات، 2010–2014

األحمر: بلد مرسل للمهاجرين غالبا؛ األخضر: بلد مستقِبل للمهاجرين غالبا. 
التقديراُت مستمّدٌة من إحصاءات البلدان المستقِبلة عموًما ما لم ُيذكر خالف ذلك؛ كما أّن إحصاءاِت البلدان المستقِبلة ال تشمل عادًة المقيمين األجانب 

.)UNHCR - في »أوضاع مخالفة لألصول«. وتضّم البياناُت أرقاًما لاّلجئين )المسّجلين لدى مفّوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين
أ. ُيقّدم اإلجماليُّ مجموَع أعداد السكان في تواريَخ مختلفٍة من السنوات 2010–2014؛ وهو ليس إجماليَّ السكان بالضبط في أيٍّ من هذه التواريخ. 
ا أو مجّنًسا في بلد اإلقامة.  ا. ويمكن مع ذلك أن يكون المهاجُر أجنبيًّ ف المهاجُر بأنه مقيٌم في بلٍد معّين لكنه مولوٌد خارج ذلك البلد، باعتباره أجنبيًّ ُيعرَّ
في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ال يمكن من اإلحصاءات تحديُد الوافدين من الجيلين الثاني والثالث المولودين في بلد اإلقامة. لذا تشمل أرقاُم 
الوافدين في الخليج حصًة غيَر معروفة من األجانب أو ’الِبدون’ المولودين في الخليج الذين ال يتوافقون مع تعريف “الوافد” المعتمد هنا، أي هو شخٌص 
د النسبُة المئوية للوافدين بمقارنة مجمل الوافدين بإجمالي عدد السكان المولودين في  مولود في الخارج وال يحمل جنسيَة بلد اإلقامة الحالي. وُتحدَّ

د النسبُة للمهاجرين بمقارنة مجمل المهاجرين الوافدين بالعدد اإلجمالي للمقيمين في البلد. البلد األصلي، وُتحدَّ
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البلدان األفريقيةأميركا الشماليةأوروباالبلدان العربيةالبلد األصلي
البلدان اآلسيويةأوقيانياغير العربية

اإلجمالي )تقديرات(غير العربية )أ( 

23,0001,369,200...11,2001,284,00051,000الجزائر

7,600...600...4,0003,000قليلالبحرين

109,440...100 )ب(66,000 )ب(140)ب(36,300 )ب(6,900 )ب(جزر القمر

7,700.........2,3004,800600 )ب(جيبوتي

4,783,000224,100204,000200,0005,411,100مصر

145,0001,072,000 )ج(52,000...270,000105,000 )ج(500,000 )ج(العراق

480,00033,10082,0006,500601,600األردن

57,600...4,600...18,00035,000قليلالكويت

300,000149,000200,00016,10074,900740,000لبنان

1,078,900...1,500...1,000,00066,40011,000ليبيا

198,000......24,00024,5004,000145,500موريتانيا

214,0002,320,000109,000158,1002,801,100المغرب

1,300,00014,6009,7003,5001,327,800 )د(فلسطين

22,640...140...20,0001,4001,100عمان

3,220...120...1,1002,000قليلقطر

29,00042,000100,00031,000202,000السعودية

1,211,500...44,400717,2003,900 )ج(130,000 )ج(316,000 )ج(الصومال

873,800.........785,00038,00050,800السودان

1,000,0003,486,000 )ج(2,229,000131,00091,00035,000 سورية

154,900414,0008,2002,900580,000تونس

21,300...1,000...12,0008,300قليلاإلمارات

887,800.........850,00020,00017,800اليمن

13,005,3005,238,3001,138,0402,688,66022,070,300المجموع )ه(

الجدول أ.17  الهجرُة العربية إلى الخارج وفًقا للمنطقة والوجهة، 2010–2014

المصدر: التقديراٌت مستمدٌة عموًما من إحصاءات بلداٍن مستقِبلة، ما لم ُيذكر خالُف ذلك: 
أميركا الشمالية، أوروبا، أوقيانيا: إحصاءاُت بلداٍن المستقِبلة )إحصاءات السكان، سجالت السكان، سجالت األجانب، إلخ.( كما ُجمعت خالل سنواٍت        – 

.OECD 2014; MPC مختلفة في
البلداُن العربية: إحصاءاُت بلداٍن المستقِبلة )إحصاءات السكان، سجالت السكان، سجالت اإلقامة، تصاريح العمل( كما ُجمعت خالل سنواٍت مختلفة – 

.MPC ؛CARIM ؛Gulf Migration في
لين. –  بلداٌن ُأخرى وأرقاُم الالجئين: أرقاُم سِجّل مفّوضية األمم المتحدة العليا لالجئين المنشورُة على اإلنترنت لالجئين وطالبي اللجوء المسجَّ

أ. ُتشير في الغالب إلى إيران وتركيا. 
 .UN-DESA 2013 ب. تقديراٌت مستخَرجة من

لون لدى مفوضة األمم المتحدة العليا لالجئين حتى حزيران/يونيو 2014.  ج. من بينهم الجئون مسجَّ
د. ربما يكون الرقُم تقديًرا مبالًغا فيه ألنه يشتمل على نسبٍة كبيرة من الفلسطينيين الذين استقّروا في بلدان الخليج منذ عقود، وبعُضهم من غير 

الالجئين )أي الفلسطينيين من الجيلين الثاني الثالث المولودين في الخليج(.  
هـ. يقّدم اإلجماليُّ مجموَع أعداد السكان في تواريَخ مختلفٍة من سنوات 2010–2014؛ وهو ليس إجماليَّ الالجئين بالضبط في أيٍّ من هذه التواريخ.

ا. ويمكن مع  ف المهاجُر بأنه مقيٌم في بلد معّين لكنه مولوٌد خارج ذلك البلد، باعتباره أجنبيًّ ملحوظة: ُتشير أحدث البيانات إلى آب/أغسطس 2014. وُيعرَّ
ا أو مجّنًسا في بلد اإلقامة. ذلك أن يكون المهاجُر أجنبيًّ

ال تشمل إحصاءاُت البلدان المستقِبلة عادًة المقيمين األجانب في »أوضاع مخالفة لألصول«.
تضّم البياناُت أرقام الالجئين )المسّجلين لدى مفّوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين(. 

»...«: غيُر متوّفرة/ال تنطبق
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اإلجماليأوقيانياأميركا الشماليةأوروباآسياأفريقياالبلدان العربيةمنطقة المنشأ

البلد المقصد

161,400......147,6007,2001,6005,000 )أ(الجزائر

67,00020,000562,00011,8004,2001,300666,300البحرين

25,000…………21,0004,000جيبوتي

250,0009,0006,00058,1003,800326,900 )ب(مصر

411,200…......60,000...351,200 )ج(العراق

1,375,000…......100,000...1,275,000األردن

1,106,60076,7001,500,00014,60024,7002,722,600الكويت

1,210,000 )د(………1,010,000200,000 )ج(لبنان

1,504,500…………1,500,0004,500ليبيا

730099,000 )ه(90,000 )ه(1,700 )ه(موريتانيا

66,800...15,00017,3001,30031,5001,700المغرب

216,200 )و(...............216,200فلسطين

1,683,000…………......عمان

1,592,608 )ط(………1,207,400 )ح(...282,000 )ز(قطر

13,230,700  )ي(………9,050,700...4,180,000السعودية

16,900………...16,900...الصومال

 291,000 )ك(30,000228,70010,00022,300السودان

189,000………100,000...89,000سورية

335,100……322,0003,0004009,700 )ل(تونس

7,316,000……….........اإلمارات

267,000………...15,000 )ج(252,000 )ج(اليمن

33,706,208اإلجمالي )م(

الجدول أ.18  الهجرة الوافدة إلى البلدان وفًقا لمنطقة المنشأ، 2010–2014

المصدر: التقديراٌت مستمدٌة عموًما من إحصاءات بلداٍن مستقِبلة، ما لم ُيذكر خالُف ذلك. 
- أوروبا، أميركا الشمالية، أوقيانيا: إحصاءاُت بلداٍن مستقِبلة )إحصاءات السكان، سجالت السكان، سجالت األجانب، إلخ.( كما ُجمعت خالل سنواٍت مختلفة 

.OECD 2014; MPC في
- البلداُن العربية: إحصاءاُت البلدان المستقِبلة )إحصاءات السكان، سجالت السكان، سجالت اإلقامة، تصاريح العمل( كما ُجمعت خالل سنواٍت مختلفة 

.MPC ؛CARIM ؛Gulf Migration في
لين.  - بلداٌن ُأخرى وأرقاُم الالجئين: أرقاُم سِجّل مفّوضية األمم المتحدة العليا لالجئين المنشورُة على اإلنترنت لالجئين وطالبي اللجوء المسجَّ

أ. تشمل 90 ألَف الجٍئ صحراوّي من مخّيمات ِتندوف.
ب. في ضوء االفتقار إلى تقديراٍت متاحة موثوقة، ال يشمل البند 1 تحت عنوان ’البلدان العربية’ أعاله إاّل 30 ألَف مهاجر سوداني في مصر مسّجلين 
الجئين في أرقام UNHCR. وتتراوح أرقام المهاجرين السودانيين في مصر عادًة بين 750 ألًفا و4 ماليين نسمة، وهو ما ال يمكن التحّقُق منه؛ فيما ال 

يشمل البند 2 المهاجرين الليبيين في مصر. األرقاُم المقتبسة عادًة )ما يصل إلى مليون في أواسط سنة 2014( ال يمكن تقديُرها.  
ج. أرقاُم الالجئين المسّجلين لدى UNHCR حتى حزيران/يونيو 2014.

د. UNHCR باإلضافة إلى مصادَر لبنانية. ال تشمل الالجئين الفلسطينيين )غير مولودين في الخارج(؛ كما ال تشمل العماَل السوريين والعرَب اآلخرين ، 
/23/03/http://www.hrw.org/news/2012( ويشيع استخداُم الباحثين رقَم 200 ألف عاملٍة منزلية آسيوية وأفريقية .)وال اآلسيويين )ال ُتعرف أعدادهم

)lebanon-stop-abuse-domestic-workers
 .UN-DESA 2013 هـ. تقديراٌت مستخَرجة من

http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/( .)2011 و. ال تشمل المستوطنين اليهود/اإلسرائيليين في الضفة الغربية )نحو 537 ألًفا في سنة
migration_profiles/Palestine.pdf

 .)Babar, 2014( 2013 ز. بياناُت وزرة العمل القطرية لشهر آب/أغسطس
نيون، ونيباليون( )مصادر صحفية تشرين األول/أكتوبر 2013، نقاًل عن أرقام وزارة  ح. أربُع جنسياٍت آسيوية رئيسية فقط )هنود، وبنغالدشيون، وفلبِّ
http://gulfmigration.eu/estimates-of-non-nationals-by-country-of-citizenship-and-migration-status-selected-nationalities-( )الداخلية

.)/30092013-qatar-26
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ط. تقديٌر للمواطنين األجانب من سن 15 فما فوق في قطر حتى كانون األول/ديسمبر 2013؛ األرقاُم إلجمالي المقيمين  الاّلمواطنين غيُر متاحة في 
.)http://www.qsa.gov.qa/eng/GeneralStatistics.htm( 2013 اإلحصاءات القطرية. النشرُة السنوية لمسح القوة العاملة

ي. تقديٌر منشور في الصحافة في تشرين الثاني/نوفمبر، 2013. التقديُر الرسمي لعام 2013 هو 9.7 مليون، وال يتوّفر توزيٌع لهذا الرقم وفًقا للجنسية.
http://gulfmigration.eu/estimates-of-non-nationals-by-country-of-citizenship-saudi-(( ُانظر على التوالي مصدَر الصحافة السعودية
http://gulfmigration.eu/population-estimates-by-nationality-saudi-non-saudi-mid-year-( ومصادَر رسميًة )/2013-arabia-november-3

 .)/2013-estimates-1974
ك. تشمل الجئين لكنها ال تأخذ األشخاَص النازحين من جنوب السودان في الحسبان.

  .)ICG 2014( 2014 ل. يشمل الرقُم 300 ألِف ليبي ُأفيد أنهم مقيمون في تونس حتى أواسط سنة
م. يقّدم اإلجماليُّ مجموَع أعداد السكان في تواريَخ مختلفٍة من سنوات 2010–2014؛ وهو ليس إجماليَّ الالجئين بالضبط في أي من هذه التواريخ.
ا أو مجّنًسا في بلد  ا. ويمكن مع ذلك أن يكون المهاجُر أجنبيًّ ف المهاجُر بأنه مقيٌم في بلٍد معّين لكنه مولوٌد خارج ذلك البلد، باعتباره أجنبيًّ ملحوظة: ُيعرَّ
اإلقامة. في بلدان مجلس التعاون الخليجي، ال يمكن من اإلحصاءات تحديُد الوافدين من الجيلين الثاني والثالث المولودين في بلد اإلقامة. لذا تشمل 
أرقاُم الوافدين في الخليج حصًة غيَر معروفة من األجانب أو ’الِبدون’ المولودين في الخليج الذين ال يتوافقون مع تعريف »الوافد« المعتمد هنا، أي هو 
د النسبُة المئوية للوافدين بمقارنة مجمل الوافدين بإجمالي عدد السكان المولودين  شخٌص مولود في الخارج وال يحمل جنسيَة بلد اإلقامة الحالي. وُتحدَّ

د النسبُة للمهاجرين بمقارنة مجمل المهاجرين الوافدين بالعدد اإلجمالي للمقيمين في البلد. في البلد األصلي، وُتحدَّ
ال تشمل إحصاءاُت البلدان المستقِبلة عادًة المقيمين األجانب في »أوضاع مخالفة لألصول«.

.)UNHCR تضّم البياناُت أرقاَم الالجئين )المسّجلين لدى
»...«: غيُر متوّفرة/ال تنطبق



243

Notes



244

Notes



245



246


