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  1المياه
 

ف الصحي  مياه ال
المعالجة من قبل 

 البلديات

 
الوصول إلى مرافق 

ف الصحي  ال
المحسنة، كنسبة من 

 السكان

مياه الوصول إلى مصادر 
ب المحسنة، كنسبة  ال

من السكان

الموارد المائية 
المتجددة للفرد 

الواحد

الموارد المائية 
المتجددة، المجموع

متوسط عمق 
الهطول المطري 

جل  الطويل ا
 

 

كيلومتر مكعب في 
متر مكعب في  بالمئة بالمئة السنة

 السنة
مليار متر مكعب في 

 وحدة القياس ميلليمتر في السنة السنة

النظام العالمي 
للمعلومات بشأن 

المياه والزراعة لدى 
المنظمة، منظمة 

مم  غذية والزراعة ل ا
 المتحدة

ات التنمية  مؤ
العالمية، البنك 

 الدولي

ات التنمية العالمية،  مؤ
 البنك الدولي

النظام العالمي 
للمعلومات بشأن 

المياه والزراعة لدى 
المنظمة، منظمة 
غذية والزراعة  ا

مم المتحدة  ل

النظام العالمي 
للمعلومات بشأن 

المياه والزراعة لدى 
المنظمة، منظمة 

مم  غذية والزراعة ل ا
 المتحدة

النظام العالمي 
للمعلومات بشأن 

المياه والزراعة لدى 
المنظمة، منظمة 
غذية والزراعة  ا

مم المتحدة  ل

 المصدر

 السنة 2014 2014 2014 2015 2015 2012
الجزائر 89.0 11.7 294.2 83.6 87.6 0.3
البحرين 83.0 0.1 84.2 100.0 99.2 0.1

N/A 35.8 90.1 1522.0 1.2 900.0 جزر الُقمر  
N/A 47.4 90.0 337.9 0.3 220.0 جيبوتي
م 51.0 58.3 637.1 99.4 94.7 4.0
العراق 216.0 89.9 2467.0 86.6 85.6 0.1

ردن 111.0 0.9 123.4 96.9 98.6 (2010) 0.1 ا
الكويت 121.0 0.0 5.1 99.0 100 0.2
N/A 80.7 99.0 769.6 4.5 661.0 لبنان
N/A 96.6 N/A 111.5 0.7 56.0 ليبيا
N/A 40 57.9 2802.0 11.4 92.0 موريتانيا

                                                            
ه ما لم ُتحدد السنة بين قوسين. هذه البيانات هي أحدث البيانات المتوفرة. حصائية في 30 أيلول/سبتمبر 2016، إّن البيانات تتوافق مع السنة المذكورة أع   1  تمّ  تحديث هذه اللمحة ا
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المغرب 346.0 29.0 843.6 85.4 76.7 (2011) 0.2
عمان 125.0 1.4 311.7 93.4 96.7 (2010) 0.0

N/A 92.3 58.4 179.3 0.8 402.0 فلسطين
قطر 74.0 0.1 26.0 100.0 98 0.1

السعودية 59.0 2.4 76.1 97.0 100 (2010) 1.1
N/A N/A N/A 1363.0 14.7 282.0 الصومال
N/A N/A N/A 939.5 37.8 250.0 السودان
سوريا 252.0 16.8 908.0 90.1 95.7 0.6

تونس 207.0 4.6 410.1 97.7 91.6 (2010) 0.2

N/A 97.6 99.6 16.4 0.2 78.0  مارات العربية ا
المتحدة

N/A N/A N/A 78.3 2.1 167.0 اليمن
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من الغذائي   2ا
 

إنتشار الهزال، 
الوزن بالنسبة 

للطول، 
كنسبة من 

طفال دون  ا
 الخامسة

إنتشار التقزم، 
الطول بالنسبة 

للعمر، كنسبة من 
طفال دون  ا

 الخامسة
 

عمق العجز 
الغذائي للفرد 

 الواحد

معدل إنتشار نقص 
 التغذية

مؤ أسعار 
غذية المحلي  ا

إنتاج محاصيل 
 الحبوب

 
مؤ إنتاج 

 الغذاء

المساحة 
  المزروعة

ألف سعرة حرارية  بالمئة بالمئة
كيلوغرام في  رقم قيا بالمئة في اليوم

 وحدة القياس ألف هكتار رقم قيا الهكتار

ات  مؤ
التنمية 

العالمية، 
 البنك الدولي

ات التنمية  مؤ
العالمية، البنك 

 الدولي

النظام العالمي 
للمعلومات بشأن 
المياه والزراعة 
لدى المنظمة، 
غذية  منظمة ا
مم  والزراعة ل

 المتحدة

النظام العالمي 
للمعلومات بشأن 

المياه والزراعة لدى 
المنظمة، منظمة 
غذية والزراعة  ا

مم المتحدة  ل

النظام العالمي 
للمعلومات بشأن 
المياه والزراعة 
لدى المنظمة، 
غذية  منظمة ا
مم  والزراعة ل

 المتحدة

ات  مؤ
التنمية 

العالمية، 
 البنك الدولي

ات  مؤ
التنمية 

العالمية، البنك 
 الدولي

النظام 
العالمي 

للمعلومات 
بشأن المياه 
والزراعة لدى 

المنظمة، 
منظمة 
غذية  ا
والزراعة 
مم  ل
 المتحدة

 المصدر

 السنة 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2012
 الجزائر 8435.0 157.5 1378.4 5.1 5˂ 20.0 (2012) 11.7 4.1

N/A N/A N/A N/A 2.2 N/A 206.8 4.6 البحرين 
11.1 32.1 (2012) N/A N/A N/A 1446.8 112.9 118.0  الُقمرجزر  
21.5 33.5 (2012) 118.0 15.9 N/A 2000.0 134.4 2.0 جيبوتي 

 م 3761.0 118.7 7162.3 7.5 5˂ 12.0 22.3 (2014) 9.5
7.4 (2011) 22.6 (2011) 185.0 22.8 N/A 2187.2 126.1 5230.0 العراق 

ردن 314.6 136.7 1455.4 4.5 5˂ 13.0 (2012) 7.8 2.4  ا
                                                            

ه ما لم ُتحدد السنة بين قوسين. هذه البيانات هي أحدث البيانات المتوفرة. حصائية في 30 أيلول/سبتمبر 2016، إّن البيانات تتوافق مع السنة المذكورة أع   2  تمّ  تحديث هذه اللمحة ا
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 الكويت 17.6 170.2 21844.7 2.6 5˂ 21.0 5.8 (2014) 2.4
N/A N/A 29.0 ˂5 N/A 3383.8 96.1 258.0 لبنان 
N/A N/A N/A N/A N/A 829.2 110.2 2055.0 ليبيا 
 موريتانيا 461.0 119.9 1205.9 10.1 5.6 36.0 (2012) 22 11.6

 المغرب 9401.0 133.6 1454.4 5.7 5˂ 31.0 (2011) 14.9 (2011) 2.3
 عمان 68.5 123.7 11537.7 3.3 5˂ 33.0 (2009) 9.8 (2009) 7.1

1.2 7.4 N/A N/A N/A 1674.7 93.4 N/A فلسطين 
N/A N/A N/A N/A 1.8 6548.4 136.7 17.6 قطر 
N/A N/A 9.0 ˂5 N/A 3942.9 107.9 3295.0 السعودية 

15 (2009) 25.3 (2009) N/A N/A N/A 729.5 117.2 1125.0 الصومال 
16.3 (2014) 38.2 N/A N/A N/A 682.7 115.4 17365.0 السودان 
11.5 (2009) 27.5 (2009) N/A N/A N/A 1063.4 82.4 5733.0 سوريا 

 تونس 5129.0 118.8 1832.5 3.9 5˂ 3.0 (2012) 10.1 2.8

N/A N/A 18.0 ˂5 N/A 16461.2 68.2 77.3  مارات العربية ا
 المتحدة

16.2 (2013) 46.8 (2013) 182.0 26.1 N/A 962.7 138.4 1546.0 اليمن 
 

 
 
 

 
 

نمائيبين  ةمشتركالبوابة العربية للتنمية هي مبادرة  مم المتحدة ا    برنامج ا
قليمية لمؤسساتمجموعة التنسيق التابعة و   التنمية العربية الوطنية وا

مي للتنميةو  س وبك للتنمية الدولية البنك ا   وصندوق ا
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